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GİRİŞ 

 

“Qeyri-üzvi kimyadan laboratoriya işləri” “Ali təhsil 

pilləsinin Dövlət standartı və proqramı”nın, “Təhsil qanunu”nun, 

“Bakalavriat təhsilinin məzmunu və təşkili” qaydalarının 

tələblərinə uyğun olaraq tədris planı əsasında hazırlanmış və 

Fövqəladə Hallar Nazırliyinin Akademiyasının “Fövqəladə hallar  

və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” və “Yanğın təhlükəsizliyi 

mühəndisliyi” fakültələrinin kursantları üçün nəzərdə 

tutulmuşdur.  

Metodik vəsaitin  hazırlanmasında  qarşıya qoyulan əsas 

məqsəd  kursantların ümumi kimya kursundan öyrəndikləri  qeyri-

üzvi maddələrin strukturunun daha da dərindən dərk olunması 

üçün kömək göstərməkdən ibarətdir.  

Məlum olduğu kimi təcrübə məşğələlərinin yerinə 

yetirilməsi bilavasitə kursantlar tərəfindən onlara öyrəndikləri 

maddələrin xassələrini yadda saxlamağa, müxtəlif faktorların bu 

və ya digər prosesə nə cür təsir göstərdiyini dərk etməyə və 

nəhayət  düzgün kimyəvi təfəkkür qabiliyyəti yaradaraq, 

kimyadan öyrəndikləri qanunauyğunluqları gələcəkdə ekstremal 

vəziyyətlərin qarşısının alınmasında uğurla tətbiq etməyə kömək 

edir. Bunlar isə mühəndis ixtisasına yiyələnmək istəyən gələcək 

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mütəxəssisləri  üçün ən vacib 

xüsusiyyətlərdən biridir.  

Metodik vəsaitə  qeyri-üzvi  kimya fənn proqramına uyğun 

olaraq laboratoriya məşğələləri ilə birlikdə kursantların müstəqil 

həll etmələri məqsədi ilə misal və məsələlər daxil edilmiş, 

həmçinin keçilmiş nəzəri materialın təkrarı üçün əlavə suallar 

daxil edilmişdir.  

Adı çəkilən fakültələrdə tədrisin əsas mahiyyəti həyat 

fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin kimyəvi əsasları ilə bağlıdır. Bu 

səbəbdən  təqdim olunan praktikumda  fövqəladə hallar və həyat 

fəaliyyətinin təhlükəsizliyi, o cümlədən yanğın təhlükəsizliyi 

fakültələrində tədris planına uyğun olaraq hazırlanmış 

proqramlarda nəzərdə tutulan nəzəri məlumatların 
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möhkəmləndirilməsi məqsədi ilə bütün mövzuların bir-birinə 

tamamilə uyğunlaşdırılaraq paralel şəkildə tədris olunmağı 

nəzərdə tutulmuşdur.  

Vəsait iki hissədən ibarətdir: ümumi və xüsusi. Ümumi 

hissədə laboratoriyada davranış qaydaları, təcrübələrin aparılması 

texnikası, reaktiv və avadanlıqlar haqqında məlumat verilir. 

Xüsusi hissədə qeyri-üzvi kimyaya aid 10 laboratoriya iüi təqdim 

edilmişdir. 

Hər bir laboratoriya işinin sonunda  sxem, şəkil və cədvəllər 

verilmişdir.   

    Qaz qanunları, maddələrin həll olması, reaksiyanın sürəti, 

kimyəvi tarazlıq    və s. kimi mövzuların öyrənilməsində əsasən 

qrafik və cədvəllərdən istifadə olunur. Bunu nəzərə alaraq 

metodik vəsaitdə qrafik və cədvəllərlə işləmə qaydaları da izah 

edilmişdir.   

Vəsaitin sonunda  əlavə cədvəllər vasitəsi ilə maddələrin 

xüsusi xarakteristikaları, kəmiyyətlərin vahidləri, sabitlər 

haqqında məlumatlar və xüsusən ekstremal hal yarada biləcək 

təhlükəli maddələrin saxlanılma müddətləri, geniş yayılmış qəza 

təhlükəli kimyəvi maddələrin fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri, 

atmosfer təzyiqində bəzi maddələrin partlayış konsentrasiyasının 

hədləri, qəza təhlükəli maddələrin əsas toksiki xarakteristikaları, 

bəzi maddələrin alışma temperaturları və s. kimi müxtəlif 

məlumatlar verilmişdır.  Ona görə də bu vəsaitdən  eyni zamanda, 

məlumatlar toplusu kimi Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müxtəlif 

sahələrində çalışan və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi ilə məşgul 

olan mütəxəssislər üçün də son dərəcə maraqlı olacagı 

şübhəsizdir.      

Dərs vəsaiti Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Akademiyasının 

“Fövqəladə hallar  və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi” və 

“Yanğın təhlükəsizliyi” fakültələri kursantları üçün yazılmış olsa 

da, ondan respublikanın kimya tədris edilən başqa ali texniki 

məktəblərində də istifadə edilə bilər.  
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Kimya laboratoriyasında işləyən zaman təhlükəsizlik qaydaları 

 

1. Laboratoriyada üst paltarda (palto və ya plaşda) işləmək 

və ya onları laboratoriyada saxlamaq  qəti qadağandır. 

2. Laboratoriyada işləyərkən  hökmən xüsusi üst 

geyimlərindən (xalatlardan) istifadə edilməlidir. 

3. Laboratoriyada iş (məşğələ) sakit və işgüzar şəraitdə 

getməlidir. 

Laboratoriyada işləyənlərin bir-birinə mane olmamaları 

üçün, ucadan danışmaq, səs salmaq, bir yerə yığışıb danışmaq, 

lazım olmadan o yan bu yana getmək  kimi hallara yol 

verilməməlidir. 

4. Laboratoriyada işləyən bütün müddətdə hər kursantın iş 

yeri təmiz olmalı, iş üçün lazım olan şeylər səliqə ilə yığılmalıdır. 

Ayrıca stol üzərində (və ya rəfdə) ümumi istifadə üçün düzülmüş 

reaktiv və ya avadanlığı şəxsi iş yerinə gətirmək olmaz. 

5. Təcrübələr qurtardıqdan sonra qaz və su kəməri kranlarını 

bağlamalı, iş yerini təmizləyib səhmana salmalı; əvvəldə qeyd 

edildiyi kimi, təcrübə nəticəsində alınmış lazımsız şeyləri zibil 

qutusuna atmalı, çirklənmiş qabları yumalı. 

6. Laboratoriyada işləyən taqımın kursantlarından təyin 

olunmuş növbətçi hər kəsdən əvvəl laboratoriyaya gəlməli və 

təcrübə dərsi qurtardıqdan sonra yoldaşlarının iş yerlərini 

yoxlayıb, laboratoriyanın tam qaydada olduğunu müəyyən 

etdikdən sonra, onu (laboratoriyanı) laboranta təhvil verməlidir. 

7. Laboratoriya növbətçisi olan kursant özü də qalan 

kursantlar kimi təcrübə məşğələlərini yerinə yetirməlidir. Lakin o, 

eyni zamanda tələbələrin nizam-intizama riayət etmələrinə, iş 

yerlərinin səliqədə saxlanılmasına və iş qurtardıqdan sonra 5-ci 

bənddə göstərilənlərə əməl etmələrinə nəzarət etməlidir. 

8. Laboratoriyada işləyən kursantların, laboratoriya 

növbətçisinin nizam və intizama dair bütün tələblərini  yerinə 

yetirmələri məcburidir. Hər hansı kursant bu tələblərə əməl 

etmədikdə, növbətçi bu haqda dərhal təcrübə dərsini aparan 

müəllimə xəbər verməlidir. 
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Reaktivlərlə davranmaq qaydaları. 

 

Kimya laboratoriyasında məşğələlər kimyəvi maddələr və 

ya başqa cür deyildiyi kimi, reaktivlərlə  aparılır. Bu maddələr 

bərk və maye halda, bəzən də onların suda (və ya başqa 

həlledicilərdə) məhlulu tətbiq edilir. 

Reaktivlər şüşə qablarda saxlanılır və bu qabların ağzı rezin, 

mantar  və ya şüşə tıxaclarla bağlanır. Bəzi hallarda (məsələn, 

tüstülənən turşular, brom və s. saxlandıqda) bu tıxacların üzərinə 

bir daha şüşə qapaq taxılır. 

İşığın təsiri ilə dəyişilə bilən maddələr adətən rəngli  

şüşələrdə saxlanılır və mümkün qədər işıq düşməyən yerə 

qoyulur. Şüşəyə təsir edən flüorid turşusu parafindən hazırlanmış 

qablarda saxlanılır. 

Hər bir  reaktiv şüşəsinin üzərində, maddənin adı, yaxud 

formulu yazılır. Məhlullar saxlanan şüşələrin üzərində çox vaxt  

məhlulun qatılığı göstərilir. Bundan başqa, reaktiv şüşələrin 

üzərində reaktivlərin keyfiyyətini, daha doğrusu onların saflıq 

dərəcəsini göstərmək üçün aşağıdakı sözlərdən istifadə edilir: 

“texniki”, “saf”, “analiz üçün saf”, “kimyəvi saf”. Təcrübənin 

xarakterindən asılı olaraq bu və ya digər dərəcədə saf olan 

reaktivdən istifadə edilir. 

Reaktivlərin suda məhlulları mütləq distillə edilmiş suda 

hazırlanır. 

Bəzi reaktivlər dəriyə, parçaya, taxtaya və metala aşındırıcı 

(yeyici) təsir edir. Onların bir çoxu zəhərli, bəziləri isə 

bihuşedicidir (məsələn, efir). Bir sıra reaktiv oddan qorxuludur, 

yəni onlar adi temperaturda buxarlanır və buxarları asanlıqla alışıb 

yanır. 

Bütün bu deyilənlərə əsasən, reaktivlərdən istifadə etdikdə 

aşağıda göstərilən ümumi qaydalara riayət etmək lazımdır: 

∎ Təcrübə üçün, reaktivi yalnız göstərilən miqdarda 

götürməli; (reaktivin miqdarı göstərilmədikdə, mümkün qədər az 

miqdarda maddə ilə işləməli) 
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∎  Məşğələnin aparılmasına dair verilən göstərişdə reaktivin 

dadını  və ya iyini təyin etmək tələb olunmadıqda, maddənin bu 

xassələrini yoxlamamalı. 

∎ Maye maddələrin (və məhlulların) iyini yoxlamaq lazım 

gəldikdə, şüşəni buruna yaxınlaşdırmamalı; bunun üçün şüşənin 

qapağını açıb, özündən müəyyən qədər məsafədə aralı tutaraq, 

maddənin buxarlarını əlin hərəkəti ilə buruna doğru yönəltmək 

lazımdır. 

∎ Pis iyli, uçucu, zəhərli və oddan qorxulu maddələrlə 

edilən təcrübələri mütləq sorucu şkafda aparmaq lazımdır. 

∎ Oddan qorxulu maddələrlə aparılan təcrübələri oddan 

uzaqda aparılmalıdır. 

∎ Bərk halda (və toz halında) olan reaktivlər buynuz və ya 

çinidən hazırlanmış qaşıq, yaxud şpatel (şpatel metaldan 

hazırlanmış olur) vasitəsilə götürməlidir. 

∎ Reaktivi götürdükdən sonra şüşənin ağzını bağlamaq, 

qaşıq və ya şpateli isə silib təmizləmək lazımdır. 

∎ Reaktivləri pipetlə götürdükdə pipetatordan istifadə 

etməyə çalışmaq; 

∎ Pipetlə bir reaktivi götürdükdən sonra, onu təmiz 

yumamış başqa reaktivin içinə salmamaq; 

∎ Reaktiv üstünüzə töküldükdə və ya sıçradıqda, dərhal 

müəllimə müraciət etmək; 

∎ Götürülən reaktivin artığını  reaktiv şüşəsinə tökməmək; 

∎ Toz maddələri zibil qutusuna, mayeləri isə su ləyəninə 

boşaldıb, şiddətli su axını buraxmaq lazımdır. 
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Laboratoriyada bədbəxt hadisə baş verdikdə 

 göstərilən ilk yardım 

 

 

 

 

 

Həkim gəlincəyə (və ya həkimin yanına gedincəyə) qədər 

aşağıdakı ilk yardım  göstərilməlidir: 

1.Yaralandıqda, yaranın  kənarlarına ehtiyatla yod məhlulu 

sürtüb, üzərini sterilizə edilmiş bintlə bağlamaq lazımdır. Yaranı 

su ilə yumaq olmaz. 

2. Bir yerə  bərk toxunduqda və ya başqa səbəblə bədənin 

bir yeri əzildikdə, bədbəxt hadisəyə uğramış adamın, həkim 

yardımına qədər sakit şəraitdə uzanmasına imkan yaradılmalıdır. 

Bədənin əzilmiş  yerinə soyuq kompres və buzla doldurulmuş 

rezin qovuq qoymaq lazımdır. 

3. Hər hansı isti bir şeyin (metal, şüşə və s.) toxunması 

nəticəsində bədənin bir yerində yanıq əmələ gəldikdə, onun 

üzərinə vazelin və ya bitki yağı sürtməli, ya da natrium-

hidrokarbonat (çay sodası) səpməli. Yanıq şiddətli olduqda, onun 

üzərinə tanninin spirtdə məhlulu və ya 5%-li kalium-permanqanat 

məhlulu sürtməli. 

4. Dəriyə qatı turşu (sulfat, nitrat, asetat və s.) sıçradıqda, 

dərhal o yeri 3-5 dəqiqə şiddətli su axını ilə yumaq. Sonra həmin 

yerə tanninin spirtdə məhlulu və ya 3%-li kalium-permanqanat 

məhlulu sürtmək lazımdır. Şiddətli yanıq əmələ gəldikdə, ilk 

yardım göstərildikdən sonra dərhal həkimə müraciət etmək  

lazımdır. 

5. Dəriyə qələvi məhlulu tökülməsi (və ya sıçraması) 

nəticəsində yanıq əmələ gəldikdə o yer, dəridə sürüşkənlik hiss 

edilməyənə qədər yuyulmalıdır. Bundan sonra qələvi dəymiş yerə 

tanninin spirtdə məhlulu  və ya 3%-li kalium-permanqanat 

məhlulu sürtülməlidir. 

Laboratoriyada işləyərkən bədənin hər hansı bir        

yerində yanıq əmələ gəldikdə, yaralandıqda, əzildikdə, 

zəhərləndikdə dərhal həkimə müraciət etmək lazımdır. 
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6. Gözə turşu və ya qələvi məhlulu sıçradıqda onu otaq 

temperaturunda olan su ilə çoxlu yuyub, dərhal həkimə müraciət 

etmək lazımdır. 

7.  Dəri fosfor təsiri ilə yandıqda, o yerə 2%-li mis 2-sulfat 

məhlulu sürtmək lazımdır. 

8. Xlor, brom, hidrogen-sulfid və dəm qazı ilə 

zəhərləndikdə, xəstəni əvvəlcə təmiz havaya çıxarıb, sərbəst nəfəs 

alması üçün imkan yaratmaq,  sonra da həkimə müraciət etmək 

lazımdır.   
 

Kimya fənnindən laboratoriya işi aparmaq üçün  

metodik göstəriş 
 

Laboratoriya işlərini aparmaq üçün bütün müşahidələr, 

eksperimentlər və onların nəticələri  xüsusi laboratoriya 

vərəqlərində qeyd edilir. Hər bir laboratoriya işinin üz qabığında 

kursantın soyadı, adı və atasının adı, fakültəsi, kursun və tağımın 

nömrəsi , işin nömrəsi, adı və yerinə yetirilmə tarixi 

göstərilməlidir.   

Laboratoriya işini aparmaq üçün  aşağıdakı metodiki 

göstərişlərə əməl edilməlidir: 

1. Laboratoriya işini icra edən kursant  tərəfindən mövzu  

nəzəri cəhətdən ətraflı öyrənilməli; 

2. Laboratoriya işinə hazırlıq zamanı işin gedişinə aid icmal 

tərtib etməli və  icmalda aşağıdakılar göstərilməlidir: 

∎ İşin adı. 

∎ İşin məqsədi. 

∎ İstifadə olunan avadanlıq və reaktivlərin adı. 

∎ İşin gedişi. İşin gedişində təcrübənin aparıldığı şərait, 

prosesin keyfiyyət əlamətləri (çöküntü və ya qazın ayrılması, 

çöküntünün həll olunması, rəngin dəyişməsi, istiliyin udulması, 

yaxud ayrılması) şərh edilməlidir.   

∎ İşlədilən cihaz və aparatın şəkli və ya sxemi. 

∎Reaksiyanın tənlikləri. 

∎ Əldə edilən nəticələr. 
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Laboratoriya işi № 1 

Maddələrin təmizlənmə üsulları 

 

Avadanlıqlar: 2-ci şəkildə göstərilən cihazın hissələri:(Vürs 

kolbası, Libix soyuducusu, konusşəkilli kiçik kolba, allonj, Vürs 

kolbası üçün içərisindən termometr keçirilmiş tıxac, rezin boru, 

kapilyar borular, Vürs kolbasının borusuna və Libix 

soyuducusunun ucuna taxmaq üçün 2 tıxac, asbestli tor (asbest 

vərəqi)  

Karbon qazı almaq üçün hazırlanmış Kipp aparatı, qazları yumaq 

üçün 2 şüşə, kiçik stəkan və ya kolba, buruncuğu olmayan kiçik 

stəkan, 200 ml-lik stəkan, ölçü silindri, kiçik çini kasa, çini 

həvəng, Büxner qıfı, saat şüşəsi, şpatel və ya qaşıq, şüşə çubuq, su 

hamamı, şüşə stəkan, sınaq şüşələri, büks, kiçik yumrudib kolba, 

qısa uclu qıf, filtrat yığılan qabdan havanı sormaqla  (vakuum ilə) 

süzmək üçün qurğu, halqası olan metal ştativ, süzgəc kağızı 

Reaktivlər: Kalium-yodid, yod, natrium-hidrokarbonat, qurğuşun 

2-nitrat məhlulu, torpaq və ya qum, buz və ya qar, 

susuzlaşdırılmış kalsium-xlorid, qatı sulfat turşusu 

 

QISA  NƏZƏRİ  MƏLUMAT 

 

Kimya sahəsində aparılan  bütün təcrübi işlərdən düzgün və 

etibarlı nəticə alınması üçün istifadə edilən maddələrin təmiz (saf) 

olmasının son dərəcə böyük əhəmiyyəti vardır. Ona görə də kimya 

laboratoriyalarında təcrübə üçün işlədilən maddələr lazımi 

dərəcədə təmiz olmadıqda, onları təcrübədən əvvəl təmizləmək 

lazımdır.  

Maddələrin  təmizlənməsi  onların  aqreqat halından, 

xassələrindən və hansı məqsəd  üçün işlədilməsindən asılı olaraq, 

müxtəlif üsullarla aparılır.  

Maddələri təmizləmək üçün yenidən kristallaşdırmaq, 

süblimə etdirmək, süzmək (filtrasiya), distillə üsullarından istifadə 

olunur.  
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Yenidən kristallaşdırma üsulu 

 

Maddənin yenidən kristallaşdırma yolu ilə təmizlənməsi 

onun həllediciyə olan münasibətinə əsaslanır. Belə ki, həlledicinin 

qaynama temperaturu maddənin qaynama temperaturundan 10-

15
0
C aşağı olmalıdır. Maddə həlledici qızdırılmaqla həll edilir, isti 

halda süzülür və filtrat soyudulur. Filtratda maddə kristallaşır, 

qarışıqlar isə maye təbəqədə qalır. Filtratdakı kristallar süzməklə 

ayrılır, yuyulur və qurudulur. Alınan kristalların daha təmiz 

olması üçün kristallaşdırma prosesi təkrar olunur. Təkrar 

kristallaşdırma yenidən kristallaşdırma adlanır.  

 

Süblimasiya üsulu 

 

Bərk maddələrin qızdırdıqda maye hala keçmədən birbaşa 

buxara və sonra isə yenidən bərk hala keçməsi hadisəsinə 

süblimasiya deyilir. Bu üsulla istənilən bərk maddəni deyil, ancaq 

yalnız aşağı temperaturda yüksək buxar təzyiqinə malik olan bərk 

maddələri təmizləmək olar. Süblimasiya üsulunun üstün cəhəti 

ondan ibarətdir ki, bu proses aşağı temperaturda aparıldığından 

təmizlənən maddə az da olsa parçalanmır.   

 

Distillə üsulu 

 

Distillə üsulu ilə mayeləri təmizləmək olar. Bu üsulu 3 cür 

aparmaq olar: sadə distillə, fraksiyalı distillə və molekulyar 

distillə. 

Sadə distillə adi atmosfer təzyiqində xüsusi qurğuda aparılır. 

(şəkil 1). 

Distillə edilən maddə Vürs kolbasına onun 1/3 hissəsinə 

qədər tökülür və qaynamanı tənzimləmək üçün ora 1-2 gil parçası 

və şüşə kapilyar salınır. Kolba termometrlə təchiz edilir. 

Termometrin civəsi kolbanın qazaparan borusunun birləşdiyi 

yerdən 1-2 ml aşağı olmalıdır. Kolbadan çıxan buxarın 

kondensləşməsi üçün soyuducu su kəməri ilə birləşdirilir. 
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Qaynama temperaturuna görə fərqlənən qarışıqdakı maddələr 

distillə edilməklə fraksiyalara ayrılır. Bəzi birləşmələr adi 

atmosfer təzyiqində qaynama temperaturuna qədər qızdırıldıqda 

parçalanmadığı üçün onları molekulyar distillə üsulundan istifadə 

edərək təmizləyirlər. Molekulyar distillə prosesi aşağı təzyiqdə 

aparıldığı üçün bu üsula vakuum –distillə deyilir.  

Maddələrin təmizliyini həm fiziki, həm də kimyəvi üsullarla 

yoxlamaq olar. Fiziki üsullar maddənin sıxlığını, ərimə, qaynama, 

donma temperaturlarını və  başqa konstantlarını təyin etməklə 

əlaqədardır. Maddələrin təmizliyini yoxlamaq üçün tətbiq olunan 

kimyəvi üsullar isə kimyəvi reaksiyalara əsaslanan vəsfi və 

miqdari analiz üsullarından ibarətdir.  

 

 

TƏCRÜBİ  HİSSƏ 

 

Qazların təmizlənməsi . 

 

Təcrübə 1. Karbon qazının təmizlənməsi. 

İşin gedişi. Karbon qazı almaq üçün hazırlanmış Kipp aparatının 

(şəkil 2) işləməsi prinsipi ilə tanış olmalı.  

Karbon qazını almaq üçün mərmər və xlorid turşusu 

götürüldüyünü nəzərə alaraq,  davam edən reaksiyanın tənliyini 

yazmalı. 

Karbon qazının alınması şəraitini dəftərə yazmalı. 

Alınan qazı qarışıqlardan təmizləyək: 

Bunun üçün Kipp aparatını, içərisində su olan yuma şüşəsi 

ilə birləşdirməli; bu şüşə ilə birləşdirilmiş borunun ucunu 

qəbulediciyə (kiçik kolbaya və ya stəkana) daxil etməli. Kranı 

açmaqla aparatı işə salmalı və qəbulediciyə 3-5 dəqiqə 

müddətində yavaş axınla karbon qazı buraxmalı. 

Karbon qazı buraxılmasını dayandırmalı; qəbuledicidəki 

mayedən azca sınaq şüşəsinə töküb, üzərinə bir neçə damcı 

qurğuşun 2-nitrat Pb(NO3)2 məhlulu əlavə etdikdən sonra mayeni 

çalxalamalı. Nə müşahidə olunur? 
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Alınan çöküntünün qurğuşun 2-xlorid olduğunu nəzərə 

alaraq, reaksiyanın tənliyini yazmalı. 

Qurğuşun 2-xlorid alınmasına əsasən karbon qazına nə 

qarışmış olduğunu müəyyən etməli. 

 

Mayelərin təmizlənməsi 

 

Təcrübə 2. Süzməklə təmizləmək. 

İşin gedişi. Qıfın ölçüsünə uyğun gələn  süzgəc hazırlamalı. Qıfı 

ştativin halqasına yerləşdirib, altına stəkan qoymalı. Stəkanı elə 

qoymaq lazımdır ki, qıfın ucu onun iç divarına toxunsun; belə 

olduqda süzülən maye stəkanın divarı ilə axar və ətrafa sıçramaz. 

Başqa stəkana və ya kiçik kolbaya su kəmərindən bir qədər 

su axıtmalı. Götürülən su içərisinə azca torpaq və ya qum əlavə 

edib, şüşə çubuqla yaxşıca qarışdırmalı. 

Hazırlanmış  bulanıq suyu şüşə çubuq vasitəsilə yavaş-yavaş 

qıfa boşaltmalı    ( şəkli 3); maye süzgəcin kənarlarından 3-5 mm 

aşağı olmalıdır. 

Alınmış filtratı götürülən bulanıq su ilə müqayisə etməli.  

Nə müşahidə olunur? 

 

Təcrübə 3. Distillə etməklə təmizləmək. 

İşin gedişi. Şəkil (1)-də göstərilmiş cihazı quraşdırmalı. Cihazın 

hissələrindən biri olan Libix soyuducusunun aşağı hissəsindəki 

çıxıntıya taxılmış uzun rezin borunu su kəmərinin kranı ilə 

birləşdirməli. Soyuducunun yuxarı hissəsindəki çıxıntı ilə 

birləşdirilmiş uzun rezin borunun ucunu isə su ləyəninə salmalı.  

İkinci təcrübədə alınmış filtratı (süzülmüş suyu) cihazın 

Vürs kolbasına (1) boşaltmalı. Mayenin sakit qaynaması üçün, 

kolbaya bir neçə kapilyar boru salmalı. Sonra kolbanın ağzına, 

içərisindən termometr (2) keçirilmiş tıxac taxmalı (tıxac kolbanın 

ağzını möhkəm qapamalı və su buxarlarını buraxmamalıdır) 

Kolbanı ştativin halqası üzərindəki asbestli tor üzərinə 

qoyub, ştativə bağlamalı. Alovun tordan keçib kolbaya 
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toxunmaması üçün, torun üzərinə (kolbanın altına) asbest vərəqi 

qoymalı. 

Vürs kolbasının borusuna taxılmış tıxac vasitəsilə onu 

(kolbanı) Libix soyuducusu ilə birləşdirməli. Soyuducunun 

ucundakı tıxacı allonja (4) keçirməli və onun  ucunu konusşəkilli 

kolbaya (5) salmalı. Su kəmərindən Libix soyuducusuna su 

buraxdıqdan sonra Vürs kolbasının altındakı qaz lampasını 

yandırmalı. 

Kolbadakı mayenin 3/4 hissəsi distillə edildikdən sonra 

qızdırmağı dayandırmalı; su kəməri kranını bağlamalı və 

qəbuledicini (konusşəkilli kolbanı) soyuducudan ayırmalı. 

Alınmış distillatdan bir neçə damcı saat şüşəsinə töküb, su 

hamamı və ya içərisində su olan iri stəkan üzərində 

buxarlandırmalı (stəkan asbestli tor üzərinə qoyulmalıdır). 

Eyni qayda ilə su kəmərindən götürülmüş suyun da bir neçə 

damcısını buxarlandırmalı. 

Hər iki nəticəni müqayisə etməli. Mayeni (suyu) həll olmuş 

maddədən nə cür təmizləmək olar? 

 

Bərk maddələrin təmizlənməsi 

 

Təcrübə 4. Yenidən kristallaşdırmaqla 

İşin gedişi. Ştativin halqasına qısa və geniş uclu borusu olan qıf 

yerləşdirməli. Qıfın içərisinə qırışlı süzgəc, altına isə kiçik çini 

kasa qoymalı. Kasa da öz növbəsində, içərisində buz (və ya qar) 

olan çini həvəngə yerləşdirilməlidir. 

Ölçü silindri ilə 100 ml distillə edilmiş su ölçüb, stəkana 

tökməli. 

Stəkandakı suyu qaynayana qədər qızdırıb, içərisinə 12-13 q 

texniki (təmiz olmayan) natrium-hidrokarbonat NaHCO3 əlavə 

etməli (duz kimyəvi-texniki tərəzidə çəkilə bilər). Mayeni 

çalxalamaqla duzu həll etməli. 

Götürülmüş duzun və ondan hazırlanmış qatı məhlulun nə 

dərəcədə çirkli olmasına (rənginə əsasən) diqqət yetirlməli. 

Qaynar məhlulu  süzgəcdən kiçik çini kasaya süzməli. 
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Filtrat soyuyana qədər onu şüşə çubuqla arasıkəsilmədən 

qarışdırmalı. 

Alınmış kristallar soyuduqdan sonra, onları Büxner qıfına 

boşaldıb, üzərində qalmış maye damcılarını, filtrat yığılan qabdan 

havanı sormaqla (şəkil 4) kənar etməli. 

Qıfda qalmış nəm kristalları süzgəc kağızı üzərinə qoyub, 

kağızın arasında sıxmaqla qurutmalı. Kristalların qurudulmasını, 

onlar süzgəc kağızına yapışmayana qədər davam etdirməli. 

Bundan sonra kristalları quru süzgəc kağızı üzərinə qoyub, havada 

qurutmalı. 

 

Təcrübə 5. Süblimə vasitəsilə yodun təmizlənməsi. 

İşin gedişi. Buruncuğu olmayan kiçik stəkana 0,5 q yod və 0,1 q 

kalium-yodid əlavə etməli. Stəkanın ağzını, içərisində soyuq su 

olan yumrudib kolba ilə örtməli. Stəkanı kolba ilə birlikdə asbestli 

tor üzərində qızdırmalı. 

Yodun maye halına gəlmədən bənövşəyi rəngli buxara 

çevrilməsini və sonra kristallar  şəklində kolbanın dibinə 

yapışmasını müşahidə etməli. 

Süblimə edilmiş yod kristallarını yığmalı və büksə doldurub 

çəkməli. Təmizlənmiş saf yodun çıxım faizini hesablamalı. 

Sublimasiya olunan yod buxarının və kristallarının rəngini qeyd 

etməli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

TƏCRÜBƏYƏ AİD SXEM, CƏDVƏL VƏ ŞƏKİLLƏR 

 

 

 
                   Şəkil 1. 

 

 

 

                    Şəkil 2 

                                  
       Şəkil 3                                    Şəkil 4 
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Yoxlama sualları 

 

1. Reaktivlərlə necə davranmaq lazımdır? 

2. Laboratoriyada bədbəxt hadisə baş verdikdə nə etmək azımdır? 

3. Saf maddə və qarışıq nədir? 

4. Bircinsli və müxtəlif cisnli qarışıq nədir? 

5. Maddələri hansı üsullarla təmizləyirlər? 

6. Sublimasiya nədir? 

7. Distillə üsulunu neçə çür aparmaq olar? 
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Laboratoriya işi  № 2    

 Maddələrin ekvivalent kütləsinin təyini 

 

Avadanlıqlar: büret, pipet, metal ştativ (halqa və pəncəsi ilə), 

otaq termometri, barometr, süzgəc kağızı, bıçaq, pinset, sıxıcı, 

500ml stəkan, erlenmeyer kolbası,   1-ci şəkildəki cıhazın hissələri 

[ağzına rezin tıxac taxılmış 250ml-lik distillə kolbası, ikiboğazlı 

şüşə qab, ucuna şüşə boru taxılmış rezin boru, içərisindən 

qazaparan boru keçirilmiş 2 rezin tıxac (iki boğazlı şüşə üçün), 

tıxacdan keçirilmiş və bir ucu qarmaq şəklində əyilmiş məftil, qısa 

rezin boru], 2-ci şəkildə göstərilən cilhazn hissələri [50ml-lik 

büret, bir ucuna rezin boru taxılan və büret uzunluqda olan şüşə 

boru, qısa rezin boru, iki rezin halqa, qazaparan borulu sınaq 

şüşəsi] 

Reaktivlər: 0,1N natrium hidroksid məhlulu, xlorid turşusu (1:3) 

və 15%-li fenolftalein, maqnezium lenti, dənəvər sink  

 

QISA  NƏZƏRİ  MƏLUMAT 

 

Elementin ekvivalenti onun elə miqdarına deyilir ki, o bir 

mol atom hidrogenlə (1,008q), 0,5mol atom oksigenlə (8q) 

birləşsin və ya kimyəvi reaksiyalarda göstərilən miqdarları əvəz 

etsin. 

Maddənin bir ekvivalentinin qramlarla kütləsi onun mol 

ekvivalent kütləsi (Mekv) adlanır. Ekvivalentin kütləsi mol, mol 

ekvivalentinin kütlə vahidi isə q/mol-dur. HCl, H2O və NH3-də 

1mol atom hidrogenlə uyğun olaraq  1mol atom xlor, 0,5mol atom 

oksigen və 0,3mol azot birləşmişdir. Ona görə də göstərilən 

birləşmələrdə xlorun ekvivalenti 1mol, oksigenin 0,5mol, azotun 

0,3mol, mol ekvivalent kütlələri isə uyğun olaraq  35,5 q/mol, 8 

q/mol, 4,67 q/mol olar. 

Elementlərin ekvivalenti oksigenə və ya ekvivalenti məlum 

olan başqa elementə görə təyin edilə bilər. Məsələn, Na2O və 

MgO birləşmələrində 0,5mol atom oksigenlə 1mol atom  natrium 

(23q) və 0,5mol atom maqnezium (12q) birləşmişdir. Ona görə də 
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həmin birləşmələrdə natrium və maqneziumun ekvivalenti və mol 

ekvivalent kütləsi uyğun olaraq E(Na)=1mol, mekv(Na)=23q/mol,  

E(Mg)=0,5 mol,  mekv(Mg)=12 q/mol olar. 

Nəzəri olaraq elementin ekvivalent kütləsi onun nisbi atom 

kütləsinin valentliyinə olan nisbəti ilə hesablanır: 

𝑚𝑒𝑘𝑣 =  
𝐴𝑟
𝑉

 

 

Aydındır ki, elementin valenti dəyişkən olduqda onun 

ekvivalenti də müxtəlif olur. Elementin mol kütləsilə oksidləşmə 

dərəcəsi (yaxud valentliyi) və mol ekvivalent kütləsi arasında 

aşağıdakı əlaqə vardır: 

 

𝑚𝑒𝑘𝑣 =
𝑀

𝑜.𝑑
;     𝑚𝑒𝑘𝑣 =  

𝑀

𝑉
 

 

 

Mürəkkəb maddələrin ekvivalent kütləsi aşağıdakı düsturla 

hesablanır: 

 

𝑚𝑒𝑘𝑣 =  
M

F
 

 

burada: M-birləşmənin mol külətsi, F isə əsaslarda hidroksil 

qrupunun sayını (yəni metalın valentliyini), turşularda onların 

əsaslığını, oksidlər və duzlarda isə metal atomları sayının 

valentliyinə hasilini göstərən kəmiyyətdir: 

 

𝑚𝑒𝑘𝑣  𝐶𝑎 𝑂𝐻 2 =  
𝑀𝐶𝑎(𝑂𝐻)2

2
=  

74

2
= 37 𝑞/𝑚𝑜𝑙 

 

𝑚𝑒𝑘𝑣  𝐻3𝑃𝑂4 =  
𝑀𝐻3𝑃𝑂4

3
=  

98𝑞/𝑚𝑜𝑙

3
= 32,6 𝑞/𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝑒𝑘𝑣  𝐶𝑎𝑂 =  
𝑀𝐶𝑎𝑂

1 ∙ 2
=  

56𝑞/𝑚𝑜𝑙

2
= 28 𝑞/𝑚𝑜𝑙 
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𝑚𝑒𝑘𝑣  𝐴𝑙2𝑆3 =  
𝑀𝐴𝑙2𝑆3

2 ∙ 3
=  

150 𝑞/𝑚𝑜𝑙

6
= 25 𝑞/𝑚𝑜𝑙 

 

Oksidlərin ekvivalent kütləsi onları təşkil edən elementlərin 

ekvivalent kütlələrini toplamaqla da tapmaq olar: 

 

𝑚𝑒𝑘𝑣  𝑁𝑎2𝑂 =  𝑚𝑒𝑘𝑣  𝑁𝑎 + 𝑚𝑒𝑘𝑣  𝑂 = 23 + 8 = 31𝑞/𝑚𝑜𝑙 
 

𝑚𝑒𝑘𝑣  𝐴𝑙2𝑂3 =  𝑚𝑒𝑘𝑣  𝐴𝑙 + 𝑚𝑒𝑘𝑣  𝑂 = 9 + 8 = 31𝑞/𝑚𝑜𝑙 
 

Oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarında oksidləşdirici və ya 

reduksiyaedicinin ekvivalentini tapmaq üçün onların uyğun mol 

kütlələrini oksidləşmə və reduksiya proseslərində alınan və ya 

verilən elektronların sayına bölmək lazımdır: 

 
     +7            +3            +2         +5 

𝐾𝑀𝑛𝑂4 + 𝐻2𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎𝑁𝑂2 → 𝑀𝑛𝑆𝑂4 + 𝑁𝑎𝑁𝑂3 + 𝐾2𝑆𝑂4 + 𝐻2𝑂 

  

𝑚𝑒𝑘𝑣  𝐾𝑀𝑛𝑂4 =  
𝑀𝐾𝑀𝑂4

5
= 31,6 𝑞/𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝑒𝑘𝑣  𝑁𝑎𝑁𝑂4 =  
𝑀𝑁𝑎𝑁𝑂2

2
= 34,5 𝑞/𝑚𝑜𝑙 

 

1803-cü ildə alman alimi Rixter ekvivalentlər qanununu 

kəşf etmişdir: 

Maddələr bir-biri ilə ekvivalent kütlələrinə mütənasib 

olaraq qarşılıqlı təsirdə olur. Qanunun riyazi ifadəsi belədir: 

 

𝑚1

𝑚2
=  

𝑚𝑒𝑘𝑣


𝑚𝑒𝑘𝑣


 

 

burada: m1 və m2 maddələrinin kütləsi, 𝑚𝑒𝑘𝑣
 və 𝑚𝑒𝑘𝑣

  isə 

onların ekvivalent kütlələridir. Ekvivalentlər qanununun riyazi 

ifadəsini belə də yazmaq olar. 
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𝑚1

𝑚𝑒𝑘𝑣


=  
𝑚2

𝑚𝑒𝑘𝑣


 

 

Maddənin kütləsi qramlarla verildikdə, m/mekv nisbəti onun 

mol ekvivalentlərinin sayını göstərir. 

Reaksiyada iştirak  edən maddələr qaz halında  olduqda, 

qazın  ekvivalentini həcm vahidləri ilə ifadə etmək olar. 

Məlumdur ki, eyni şəraitdə (eyni temperatur və təzyiqdə) qazın 

həcmi onun kütləsi ilə mütənasibdir. Buna əsasən ekvivalentlər 

qanununu belə də ifadə olunur: Reaksiyaya daxil olan qazların 

həcmlərinin nisbəti onların ekvivalent həcmlərinin nisbəti kimidir: 

 

𝑉1

𝑉2
=
𝑉𝑒𝑘𝑣



𝑉𝑒𝑘𝑣


 

 

burada: 𝑉1 və 𝑉2 birinci və ikinci qazın həcmi,  𝑉𝑒𝑘𝑣
 və 𝑉𝑒𝑘𝑣

  

isə onların ekvivalent həcmləridir. 

Hesablamalarda, bir qayda olaraq, hidrogen  və oksigenin 

ekvivalent həcmindən istifadə olunur. Normal şəraitdə hidrogenin 

mol ekvivalentinin tutduğu həcm  

 

𝑉𝑒𝑘𝑣
𝐻2 =  

22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙

2
= 11,2

𝑙

𝑚𝑜𝑙
      olar. 

 
Oksigenin ekvivalenti onun mol atomunun yarısına, yəni 1 

molunun 1/4-ə bərabər olduğundan, oksigenin mol ekvivalentinin 

normal şəraitdə tutduğu  həcm 

 

𝑉𝑒𝑘𝑣
𝑂2 =  

22,4 𝑙/𝑚𝑜𝑙

4
= 5,6 𝑙/𝑚𝑜𝑙      olar. 

Reaksiyada iştirak edən maddələrdən biri bərk, ikincisi isə 

qaz halında olarsa, ekvivalentlər qanunu aşağıdakı kimi ifadə 

edilir: 
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𝑚

𝑚𝑒𝑘𝑣
=

𝑉

𝑉𝑒𝑘𝑣
 

 

burada: 𝑚 və 𝑚𝑒𝑘𝑣uyğun olaraq bərk maddənin kütləsi və 

ekvivalent  kütləsi, 𝑉 və 𝑉𝑒𝑘𝑣  isə qazın həcmi və ekvivalent 

həcmidir. 

Maddələrin ekvivalent kütləsinin təyinində titrimetrik analız 

üsulundan istifadə olunur. Titrimetrik analiz klassik analiz metodu 

olub öz sadəliyi və dəqiqliyi ilə digər analiz metodlarından 

fərqlənir. Titrimetrik analiz metodunun mahiyyətini aşağıdakı 

reaksiya vasitəsilə izah edək : 

 

  𝑋 + 𝑅 →  𝑃 

 
𝑋- təyin olunan maddə, 𝑅-reaktiv, 𝑃-reaksiya məhsuludur. 

Analiz olunan maddənin (X) nümunə çəkisi verilmiş həlledicidə 

həll edilir, həcmi dəqiq ölçülür və üzərinə tam reaksiya qurtarana 

qədər qatılığı məlum olan reaktiv (R) əlavə edilir. Bu prosesə 

titirləmə prosesi, qatılığı məlum olan reaktivə isə titrant deyilir. 

Titrantla təyin olunan maddə arasında reaksiyanın başa 

çatdığı an ekvivalent nöqtə adlanır. Reaksiyanın stexiometrik 

tənliyi, titrantın qatılığı və titirləməyə sərf olunan həcmə əsasən 

təyin edilən maddənin miqdarı, ekvivalentlər qanunundan istifadə 

etməklə hesablanır. Bəzi titrantla təyin olunan maddə arasında 

reaksiya bir neçə mərhələdə gedir. Bu zaman alınan ekvivalent 

nöqtəsinin sayı birdən artıq olur. Məs. fosfat turşusunu qələvi 

məhlulu ilə titirlədikdə üç ekvivalent nöqtəsi alınar:   

 

        𝐻3𝑃𝑂4 + 𝑂𝐻− → 𝐻2𝑃𝑂4
− + 𝐻2𝑂 

 

        𝐻2𝑃𝑂4
− +  𝑂𝐻− → 𝐻𝑃𝑂4

2− + 𝐻2𝑂 
 

𝐻𝑃𝑂4
2− + 𝑂𝐻 → 𝑃𝑂4

3− + 𝐻2𝑂 
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Titrimetrik analizdə təyin edilən maddənin miqdarı titrantın 

həcminə görə hesablandığından bu metoda həcmi analiz metodu 

da deyilir.   

 

TƏCRÜBİ  HİSSƏ 

 

Təcrübə 1. Neytrallaşma reaksiyasına əsasən turşunun 

ekvivalent kütləsinin təyini 

İşin gedişi. Ştativə bərkidilmiş büreti sıfır bölgüsünə qədər 0,1N 

natrium-hidroksid məhlulu ilə doldurmalı. Elə etməli ki, büretin 

uc hissəsində hava qabarcıqları  qalmasın. Pipet  vasitəsilə 10ml 

titri məlum olan xlorid turşusu götürüb quru və təmiz Erlenmeyer 

kolbasına tökməli və üzərinə 1-2 damcı fenolftalein əlavə etməli. 

Kolbanı ağ kağız üzərində büretin altında elə yerləşdirməli ki, 

büretin ucu kolbaya 1sm daxil olsun. Büretin kranını açmaqla 

qələvini turşu üzərinə damcı-damcı əlavə etməli və kolbadakı 

mayeni daim çalxalamalı. Məhlulun moruğu rəng alması 

titrləmənin sonunu göstərir. Bu yolla turşunun  neytrallaşmasına 

sərf olunan qələvi məhlulunun həcmini təyin etməli. Titrləməni iki 

dəfə də təkrar edərək hesablama üçün sərf olunan qələvi məhlulun 

orta həcmini götürməli (titrləmələr arasındakı fərq 0,1ml-dən artıq 

olmamalıdır) 

Hesablamanı aşağıdakı kimi aparmalı: 

1.Xlorid turşusunun titri                                      - T 

2.Xlorid turşusunun həcmi                                   - Vt                   

3.Natrium-hidroksid məhlulunun normal qatılığı -Nq 

4.Natrium-hidroksid məhlulunun orta həcmi – Vq 

1-ci ölçmə -V1 

2-ci ölçmə -V2 

3-cü ölçmə  -V3 

Orta həcm  𝑉 =
𝑉1+𝑉2+𝑉3

3
 

 

Reaksiyanın tənliyini yazaraq turşu məhlulunun normal 

qatılığını (N1) və onun ekvivalent kütləsini aşağıdakı düsturlar 

üzrə hesablamalı: 



24 

 

NtVt=NqVq       buradan      𝑁𝑡 =
𝑁𝑞 ∙𝑉𝑞

𝑉𝑡
 

 

𝑇 =
𝑚𝑒𝑘𝑣 .𝑡 ∙𝑁𝑡

1000
        buradan         𝑚𝑒𝑘𝑣 .𝑡 =

𝑇∙1000

𝑁𝑡
 

 

Xlorid turşusunun hesablanmış  ekvivalent  kütləsini nəzəri 

ekvivalent kütləsi ilə müqayisə edərək  xəta faizini hesablamalı. 

 

 

Təcrübə 2. Sinkin ekvivalentinin təyini. 

İşin gedişi. 1-ci şəkildə göstərilən cihazı quraşdırmalı. Cihazın 

hava buraxmamasını yoxlamalı. Bunun üçün kolbanın (1) tıxacını 

çıxarmalı, sıxıcını (3) açaraq, kolbanın ağzından üfürməli. 

Stəkana (5) su axmağa başladıqda kolbanın ağzını tıxac ilə 

bağlamalı. Cihaz germetik olduqda su azca axıb dayanmalıdır. 

Cihaz havanı buraxırsa, tıxacları dəyişdirmək lazımdır. Stəkana 

bir qədər su tökməli. Stəkanı yuxarı qaldıraraq ondakı su ilə 

ikiboğazlı şüşədəki (2) suyun səviyyəsini bərabərləşdirməli. Rezin 

boruya (4) taxılmış sıxıcını bərkitdikdən sonra stəkandakı suyu 

tamamilə boşaltmalı. 

Kolbanın tıxacını çıxararaq ora  bir qədər xlorid turşusu 

(15%-li) tökməli. Tıxacdan keçirilən məftilin qarmaq kimi əyilmiş 

ucuna sapla 0,2q ağırlığında sink parçası asmalı (sink turşuya 

toxunmamalıdır). Kolbanın tıxacını ağzına taxıb sıxıcını açmalı 

(bu zaman stəkana su damcılamış olsa, onu boşaltmalı). Kolbanı 

əyməklə sinkin xlorid turşusu içərisinə düşməsinə çalışmalı. 

Reaksiya başlandıqda suyun ikiboğazlı şüşədən stəkana axmasına 

diqqət etməli. Sinkin tamamilə reaksiyaya girməsi üçün axıra 

yaxın kolbanı zəif qızdırmalı.  

Reaksiya qurtardıqdan sonra 5-10 dəqiqə gözləyib, 

stəkandakı su ilə kolbadakı suyu (yuxarıda göstərildiyi kimi) eyni 

səviyyəyə gətirməli. Stəkandakı suyun həcmini ölçməklə, 

təcrübədə alınan hidrogenin həcmini təyin etməli. Suyun həcmi 

ayrılan hidrogenin həcminə bərabər olur.  
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Otaq havasının temperaturunu və atmosfer təzyiqini ölçüb 

qeyd etməli:  

 

Sinkin kütləsi                                      - mZn,q 

Otaq temperaturu                                - t, 
0
C 

Mütləq temperatur                              - T= 273+t 

Atmosfer təzyiqi                                 - P, mm.c.süt 

Ayrılan hidrogenin təcmi                    - v, ml 

Otaq temperaturunda doymuş  su buxarının təzyiqi – h, 

mm.c.süt 

Hidrogenin təzyiqi                               - 𝑃𝐻2
= 𝑃 −  

Hidrogenin normal şəraitdəki həcmi –V0, ml 

Ekvivalent kütlənin hesablanması: 

1. Hidrogenin normal şəraitindəki həcmini hesablamalı: 

 
𝑃0𝑉0

𝑇0
=  

 𝑝 −  𝑉

𝑇
 

 

Buradan   𝑉0 =  
 𝑝− 𝑉𝑇0

𝑃0𝑇
=  

(𝑝−)∙𝑉∙273

760 ∙(273+𝑡)
 

 

Hidrogenin normal şəraitindəki həcmini 𝑉0 = 𝐾𝑉 ilə də 

hesablamaq olar.    

K- nomoqrammadan götürülür. (Əlavə 1) 

2. Hidrogenin 𝑉0 həcminin kütləsini hesablamalı: 

𝑚𝐻2
=  

2 ∙ 𝑉0

22400
=

𝑉0

11200
 

 

3. Sinkin ekvivalent kütləsini aşağıdakı düsturla 

hesablamalı: 
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𝑚𝑒𝑘𝑣 (𝑍𝑛) =  
𝑚𝑍𝑛 ∙ 𝑚𝑒𝑘𝑣  (𝐻2)

𝑚𝐻2

=  
𝑚𝑍𝑛 ∙ 1

𝑉0

11200

=  
𝑚𝑍𝑛 ∙ 11200

𝑉0
 

 

4. Sinkin təyin edilmiş ekvivalent kütləsini nəzəri 

hesablanmış qiyməti ilə müqayisə edərək xəta faizini hesablamalı. 

 

∆𝐸 = ±
𝑚𝑒𝑘𝑣  𝑍𝑛 

𝑛ə𝑧 −𝑚𝑒𝑘𝑣 (𝑍𝑛)
𝑡ə𝑐

𝑚𝑒𝑘𝑣 (𝑍𝑛)
𝑛ə𝑧 ∙ 100 

 

Xəta ±5% -dən artıq olmamalıdır.  

 

Təcrübə 3. Maqnezium ekvivalentinin təyini. 

İşin gedişi. 2-ci şəkildə göstərilən cihazı quraşdırmalı. Cihaz, bir-

biri ilə rezin boru vasitəsilə birləşdirilən və şaquli vəziyyətdə 

ştativə bərkidilən adi büret və şüşə borudan ibarətdir. Büret, 

ağzına taxılmış tıxac vasitəsilə sınaq şüşəsi ilə birləşdirilmişdir. 

Şüşə borunun ağzı açıq qalmalıdır. 

Təcrübəyə başlamazdan əvvəl cihazın germetik olduğunu 

yoxlamaq lazımdır. Bunun üçün cihazın hər iki borusuna bir qədər 

su tökülür, ağzı açıq boru ştativdən açılır və bir neçə dəfə yuxarı 

qaldırılıb aşağıya salınır. Bu zaman ikinci boruda (büretdə) suyun 

səviyyəsi çox cüzi dəyişməlidir.  

Cihaz germetik olduqda hər iki boruda suyun səviyyəsi 

bərabərləşdirilir (borunu hərəkət etdirməklə) və sonra boru ştativə 

bərkidilir. Suyun səviyyəsi faziləsiz azalarsa, demək qurğu 

germetik deyil. 

Təcrübəyə başlarkən büretdəki suyun səviyyəsini 0,1ml 

dəqiqliklə dəftərə qeyd etməli.  

Büretdə birləşdirilən sınaq şüşəsinin ağzındakı tıxacı 

çıxarmalı, ağzına qıf qoyub ora 3-4ml durulaşdırılmış (1:3) xlorid 

turşusu tökməli. Bu zaman sınaq şüşəsinin yuxarı hissəsinin 

islanmamasına diqqət etmək və islanmış olarsa , onu süzgəc 

kağızı zolağı ilə qurutmaq lazımdır.  
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0,3q ağırlığında maqnezium lenti götürməli. Metalın 

çəkisini dəftərə qeyd etməli. İçərisində turşu olan sınaq şüşəsini 

maili tutaraq, maqneziumu onun divarında yerləşdirməli. Bu 

zaman metal turşuya toxunmamalıdır. Sınaq şüşəsinin vəziyyətini 

dəyişdirmədən, ağzını yenə də öz tıxacı ilə bağlamalı. Sonra sınaq 

şüşəsini dik tutaraq, metalı turşunun içərisinə salmalı. Sınaq 

şüşəsini tərpətməklə, metalın həll olmasını sürətləndirməli. 

Maqnezium ilə xlorid turşusunun qarşılıqlı təsirində alınan 

hidrogenin təzyiqi sayəsində büretdəki su ikinci boruya keçir.  

Reaksiya qurtardıqdan və sınaq şüşəsi otağın temepraturuna 

qədər soyuduqdan sonra, ağzı açıq borunu hərəkət etdirməklə, 

büretdə və boruda olan suyun səviyyəsini də bərabərləşdirməli.  

Termometr və barometrdən istifadə etməklə otaq havasının 

temperatur və təzyiqini təyin etməli, büretdəki suyun təcrübədən 

əvvəl və sonrakı səviyyəsinə əsasən alınmış hidrogen həcmini 

qeyd etməli.  

Maqneziumun kütləsi                                - m,q 

Otaq temperaturu                                      - t, 
0
C 

Atmosfer təzyiqi                                        - P, mm.c.süt 

Doymuş su buxarının təzyiqi                    - h,mm.c.süt 

Hidrogenin təzyiqi                                        - 𝑃𝐻2
= 𝑃 −  

Reaksiyadan əvvəl suyun büretdəki səviyyəsi – V1,ml 

        Reaksiyadan sonra suyun büretdəki səviyyəsi – V2,ml 

        Maqneziumun çıxardığı hidrogenin həcmi -  V,ml 

        Hidrogenin normal şəraitdəki həcmi             - V0,ml 

 Ekvivalent kütləsinin hesablanması: 

1. Hidrogenin normal şəraitindəki həcmini hesablamalı: 

  𝑉0 =  
 𝑃 −  𝑉 ∙ 𝑇0

𝑃0𝑇
=  

(𝑃 − ) ∙ 𝑉 ∙ 273

760 ∙ 𝑇
 

 

     2. Hidrogenin 𝑉0 həcminin kütləsini hesablamalı: 

𝑚𝐻2
=  

2 ∙ 𝑉0

22400
=

𝑉0

11200
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3. Maqneziumun  ekvivalent kütləsini aşağıdakı düsturla 

hesablamalı: 

𝑚𝑒𝑘𝑣 (𝑀𝑔) =  
𝑚𝑀𝑔 ∙ 𝑚𝑒𝑘𝑣  (𝐻2)

𝑚𝐻2

=  
𝑚𝑀𝑔 ∙ 1

𝑉0

11200

=  
𝑚𝑀𝑔 ∙ 11200

𝑉0
 

 

4. Xəta faizini hesablamalı. 

∆𝐸 = ±
𝑚𝑒𝑘𝑣 .𝑛ə𝑧 −𝑚𝑒𝑘𝑣 .𝑡ə𝑐

𝑚𝑒𝑘𝑣 .𝑛ə𝑧
∙ 100 
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TƏCRÜBƏYƏ AİD SXEM, CƏDVƏL VƏ ŞƏKİLLƏR 

                 
 

   Şəkil 1                                      Şəkil 2 

 

 

 

Yoxlama sualları 

 

1. Ekvivalentlər qanunu necə ifadə olunur ? 

2. Bəsit və mürəkkəb maddələrin ekvivalent kütləsi necə 

hesablanır? 

3. Aşağıdakı birləşmələrdə metalın ekvivalent kütləsini 

hesablamalı: 

CuSO4 ∙5H2O,  Cr2O3 , Mg3(PO4)2, KCr(SO4)2, Al2(SO4)3, Ni(OH)2 

4. Aşağıdakı birləşmələrdə turşu əmələgətirici elementin 

ekvivalent kütləsini hesablamalı: 

H3PO4,  H2Si2O5,  HlO3,  KClO4,  Na2B4O7, K2Cr2O7 

 

5. Aşağıdakı reaksiyalar üzrə kalium-karbonat ekvivalent kütləsini 

hesablamalı: 

 

                       K2CO3+HCl=KHCO3+KCl 

                      K2CO3+2HCl=2KCl+CO2+H2O 

 

6. 10 q alüminium yandıqda 18,88q alüminium-oksid alınmışdır. 

Alüminiumun ekvivalent kütləsini tapmalı: 
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7.  Verilən   reaksiya üzrə NH4Fe(SO4)2-nin ekvivalent kütləsini 

hesablamalı: 

 

NH4Fe(SO4)2 +3NH4OH=2(NH4)2SO4+Fe(OH)3 

 

 8. Ekvivalent kütləsi 9q/mol olan 3q metalın oksidləşməsindən 

neçə qram oksid alınar? 

9. 1q kalium 0,9q xlor və 2q bromla birləşir. Xlorun ekvivalent 

kütləsinin 35,5q/mol olduğunu bilərək, kalium və bromun 

ekvivalent kütləsini hesablamalı. 

10. Metanın tərkibi 25% hidrogen və 75% oksigendən ibarətdir. 

Karbonun ekvivalent kütləsini hesablamalı. 

11. Azot oksidi 25,93 % azot və 74,07% oksigendən ibarətdir. 

Azotun ekvivalent kütləsini hesablamalı. 

12. 0,195q metal turşudan 5,6ml (n.ş) hidrogen çıxarmışdır. 

Metalın ekvivalent kütləsini tapmalı.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoriya işi   № 3 

 Kompleks birləşmələr 
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Avadanlıqlar: sınaq şüşəsi, çini puta, spirt lampası, su hamamı 

Reaktivlər: bismut 3-nitrat, kalium yodid, sink sulfat, xrom 3-

sulfat, alüminium sulfat, natrium hidroksid, civə 2-nitrat, mis 2-

sulfat, ammonium hidroksid, nikel 2-sulfat, gümüş nitrat, natrium 

xlorid, CrCl2·6H2O kristalı, kobalt 2-xlorid, qatı ammoniu 

rodanid, dəmir-3 xlorid, K3[Fe(CN)6] məhlulu, dəmir 2-sulfat, 

KMnO4 məhlulu, K4[Fe(CN)6] məhlulu, xlorid turşusu, benzol, 

oksalat turşusu, çaxır turşusu 

 

 

QISA  NƏZƏRİ  MƏLUMAT 

 

Binar birləşmələr qarşılıqlı təsirdə olan atomların 

elektromənfiliklərinin qiymətindən asılı olaraq  ya ion, ya da 

kovalent rabitə hesabına əmələ gəlir. Bir sıra birləşmələrin əmələ 

gəlməsini, ion və ya kovalent rabitə hesabına yaranan 

birləşmələrdən fərqli olaraq klassik valentlik nəzəriyyəsinə əsasən 

izah etmək olmur. Belə birləşmələrə kompleks birləşmələr deyilir. 

Əmələgəlmə mexanizminə görə elə birləşmələrə kompleks 

birləşmələr deyilir ki, onun tərkibində olan kovalent rabitələrin, 

heç olmazsa, biri donor-akseptor mexanizmi üzrə əmələ gəlmiş 

olsun. Kompleks birləşmələrin sadə molekullardan əmələgəlmə 

mexanizmi yeni elektron cütlərinin yaranması ilə bağlı deyildir. 

Belə molekulların bir-biri ilə birləşməsi onlardan birinin tərkibinə 

daxil olan element atomunun istifadə olunmamış elektron cütü və 

digərinin boş orbitalı hesabına baş verir və bir molekulun digər 

molekul ilə yenidən qruplaşması nəticəsində mümkün olur. 

 

2H3N: + -AgCl →[Ag(NH3)2]Cl 

4H3N: + -CuSO4 →[Cu(NH3)4 ]SO4 

4KCH +Fe(CH)2 → K4[Fe(CH)6] 

                          2HCl + PtCl4 → H2[PtCl6] 
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Kompleks birləşmələrin quruluşu. Kompleks birləşmələrdə 

özünə əks işarəli ion və neytral molekul birləşdirən iona kompleks 

əmələgətirici ion deyilir. Belə ion, adətən, müsbət yüklü olur. 

Mənfi yüklü kompleks əmələgətirici ionlara isə az təsadüf edilir. 

Məsələn,  𝑂𝐻3 
+,  𝑁𝐻4 

+  𝑣ə   𝑃𝐻4 
+ kompleks ionlarında 

kompleks əmələgətiricilər (oksigen, azot və fosfor) mənfi 

oksidləşmə dərəcəsinə malikdir. Kompleks əmələgətirici iona 

birləşmiş əks işarəli ion və ya neytral molekullar liqand adlanır.  

Liqandlar müsbət, mənfi və neytral olur. 

 Kompleks əmələgətirici ion liqandla birlikdə kompleks 

birləşmənin daxili, kompleks iona birləşən əks işarəli ion isə onun 

xarici sferasını təşkil edir. Kompleks birləşmələrdə liqandların 

sayını göstərən ədəd kompleks əmələgətirci ionun koordinasiya 

ədədi adlanır. Bu ədəd ən çox 2, 4, 6 bəzən də 3, 8 və 12 olur. 

Koordinasiya ədədi Ag
+
, Au

+
, Cu

+
 ionları üçün 2, Cu

2+
, Hg

2+
, 

Pt
2+

, Au
3+

 ionları üçün 4 və Co
2+

, Co
3+

, Fe
2+

, Fe
3+

, Pt
4+

, Sn
4+

 

ionları üçün 6 olur.  

Kompleks ionun yükünü tapmaq üçün kompleks 

əmələgətirici ionun yükü ilə liqandların yüklərinin cəbri cəmi 

götürülür: 

 

            𝐹𝑒+2(𝐶𝑁)6 
𝑥            𝑥 = +2 + 6 −1 =  −4 

   

Liqand neytral molekul olduqda kompleks ionun kompleks 

əmələgətirici ionun yükünə bərabər olur: 

 

              𝐶𝑟+3(𝐻2𝑂)6 
𝑥            𝑥 = +3 + 6 0 =  +3   

 

Kompleks birləşmələrin davamlılığı. Kompeks 

birləşmələr suda daxili və xarici sferanı təşkil edən ionlara 

dissosiasiya edir: 

 

 𝐶𝑜(𝑁𝐻3)6  𝐶𝑙2 ↔  𝐶𝑜(𝑁𝐻3)6  
2+ + 2𝐶𝑙− 

 

𝐾 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2  ↔ 𝐾+ +  𝐴𝑔(𝐶𝑁)2  
– 
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Kompleks ionların tədqiqi göstərmişdir ki, onlar az da olsa, 

tərkib hissələrinə dissosiasiya edir : 

 

                  𝐶𝑜(𝑁𝐻3)6 
2+  ↔ 𝐶𝑜2+ + 6𝑁𝐻3 

  

 𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 
−  ↔  𝐴𝑔+ + 2𝐶𝑁− 

 

Bu tənliklər üçün dissosiasiya sabitinin ifadəsini yazaq: 

 

𝐾 =
 𝐶𝑜2+  𝑁𝐻3 

6

  𝐶𝑜(𝑁𝐻3)6 2+ 
= 8,0 ∙ 10−6         𝐾 =

 𝐴𝑔+  𝐶𝑁− 2

  𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 − 
= 

1,0 ∙ 10−21                
      

 

Dissosiasiya sabiti K bu halda kompleks ionun davamsızlıq 

sabiti adlanır və Kdavams ilə işarə olunur. Kdavams sabitinin qiyməti 

nə qədər kiçik olsa, kompleks ion bir o qədər davamlı olar. 

Yuxarıdakı misaldan aydın olur ki,  𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 
− kompleks 

ionu,  𝐶𝑜(𝑁𝐻3)6 
2+ kompleks ionuna nisbətən davamlıdır. 

Liqandın ölçüsü kiçik olduqda da kompleks ion davamlı olur. 

Kompleks birləşmələrin təsnifatı. Kompleks ionun 

yükündən asılı olaraq kation, anion və neytral kompleksləri 

fərqləndirirlər. Kation komplekslər, adətən, liqandlar neytral 

molekullardan ibarət olduqda əmələ gəlir: 

 

 𝐶𝑟(𝐻2𝑂)6 𝐶𝑙3,      𝑀𝑔(𝐻2𝑂)6 𝐶𝑙2,    𝐴𝑔(𝑁𝐻3)2 𝐶𝑙 
 

Anion komplekslər o zaman əmələ gəlir ki, liqandlar mənfi 

yüklü ionlardan ibarət olsun: 

𝐾2 𝑃𝑡𝐶𝑙6 ,         𝐾2 𝐻𝑔𝐼4 ,        𝐾4 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6   
Neytral komplekslər xarici sferası olmayan və bu səbəbdən 

də kompleks ion əmələ gətirməyən birləşmələrdir: 

 

                      𝑃𝑡(𝑁𝐻3)2𝐶𝑙4 ,   𝐶𝑜(𝑁𝐻3)3 (𝑁𝑂2)3    
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Amfoter elementlər həm kation, həm də anion komplekslər 

əmələ gətirir: 

 

 𝐴𝑙(𝐻2𝑂)6 𝐶𝑙3, 𝐾 𝐴𝑙(𝑂𝐻)4  
 

 Kompleks birləşmələrin aşağıdakı növləri vardır: 

1. Ammiakatlar. Belə komplekslərdə liqandlar ammonyak 

molekullarından ibarət olur. 

2. Akvakomplekslər. Liqandlar su molekullarından ibarət 

olur. 

3.   Asidokomplekslər.    Belə     komplekslərdə    liqandlar 

müxtəlif anionlardan ibarət olur. 

4. Tsiklik və ya xelat komplekslər. Eyni liqandda iki və 

daha çox donor olduqda kompleks birləşmə xelat adlanır. Bunlara 

daxili  komplekslər də deyilir. 

Bəzi metallar üzvi birləşmələrlə xelatlar əmələ gətirir. 

Məsələn, α – amin asetat turşusu (qlikoqol) 𝐻2𝑁𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 Cu
+2

 

ionu ilə qarşılıqlı təsirdə olduqda qlikolyat ion 𝐻2𝑁𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂
− 

kompleksəmələgətirici iona həm azotun koordinasiya elektronları, 

həm də karboksil qrupunun mənfi yükü hesabına birləşir: 

 

                 O  =  C  –  O                      O  –  C = O 

                                                Cu
2+ 

                      H2C – H2N                    H2N  –  CH2 

 

Nikel duzlarının dimetilqlioksimlə əmələ gətirdiyi parlaq 

qırmızı rəngli çətin həll olan kompleks də xelatlara aiddir və 

ondan ikivalentli nikelin vəsfi təyinində istifadə olunur. 

                        

 

 

 

 

                             O            H           O 
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         H3C – C =  N                    N = C – CH3 

                                         Ni 

         H3C – C =  N                     N = C – CH3 

  

                            O             H           O 

 

 

Kompleks birləşmələrdə izomerlik. Kompleks birləşmələrdə 

izomerliyin aşağıdakı növləri vardır: 

1. Hidrat izomerliyi. İzomerlik bu halda kompleks 

birləşmənin daxili və xarici sferasında su molekullarının müxtəlif 

paylanması ilə əlaqədardır. Məsələn, [Cr(H2O)6] Cl3 - ün üç hidrat 

izomeri məlumdur: 

 

 

[Cr(H2O)6]Cl3    [Cr(H2O)5Cl] Cl2· H2O  [Cr(H2O)4Cl2]Cl· 2H2O       

  bənövşəyi                    açıq yaşıl                         tünd yaşıl 

 

2. Həndəsi izomerlik. Kompleksəmələgətirici iona nəzərən 

liqandların fəzada tutduqları vəziyyət  müxtəlif olduqda həndəsi 

izomerlik əmələ gəlir. Məsələn, [Cr(NH3)4Cl2]
+
 ionu iki izomer 

formada olur: 

 

                     Cl                                                  Cl                                       

 

     H3N                         Cl                   H3N                      NH3         

 

    H3N                          NH3               H3N                       NH3 

                

                     NH3                                              Cl 

 

               sis –izomer                             trans- izomer 

                 [Cr(NH3)4Cl2]
+ 

 ionunun izomerləri: 

   Cr 

 

   Cr 
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3. İon  izomerliyi. İzomerliyin bu növü kompleks 

birləşmənin daxili və xarici sferasında ionların müxtəlif 

paylanması nəticəsində yaranır. Məsələn, 

 

             [CoBr(NH3)5]SO4                   [CoSO4 (NH3)5]Br 

             qırmızı bənövşəyi                         qırmızı                                  

 

4. Optiki  izomerlik. Belə izomerlik optiki fəal birləşmələr 

üçün səciyyəvidir. İşığın polyarizasiya müstəvisini fırlatma 

qabiliyyətinə malik birləşmələrə optiki fəal maddələr deyilir. 

Ortiki izomerlərdən biri müstəvini sağa, digəri isə sola fırladır. 

Birincisi sağ (D-izomer), ikicisi isə sol (L-izomer) izomer adlanır. 

Optiki izomerlik asimmetrik molekullarda müşahidə olunur. 

Məsələn, [CoClNH3En2]Cl2 (En- etilendiamindir  H2N(CH2)2NH2)   

kompleks birləşmənin optiki izomerləri aşağıda göstərilir.  

 
         

5. Duz izomerliyi. Bu izomerlik o halda yaranır ki, liqand 

kompleks əmələgətirici ilə tərkibinə daxil olan atomlar vasitəsilə 

müxtəlif cür birləşir. 

 

             [CoNO2(NH3)5]Cl2              [CoONO(NH3)5]Cl2 

                    sarı                                        qırmızı                                  

 

Kompleks birləşmələrin adlandırılması. Kompleks 

birləşmələr aşağıdakı ardıcıllıqla oxunur.  

1. İlk növbədə kation, sonra isə anion adlandırılır. 

2. Liqandlardan əvvəlcə mənfi, sonra neytral, daha sonra 

müsbət yüklü hissəciklər adlanılır. [Co(NH3)4(CNS)Cl]
+   

kompleks ionunda əvvəlcə Cl
¯
 - ionun, sonra CNS

¯ 
- ionun və 

daha sonra NH3-ün adı deyilir. Elektromənfi liqandları 
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adlandırmaq üçün onların latınca adlarının axırına “o” hərfi əlavə 

edilir. F
¯
- flüoro, CN

¯
- siano, OH

¯
 - hidrokso, SO4

2-
 - sulfato və s. 

Kompleks birləşmədə eyni liqanddan bir neçə molekul olduqda 

onların miqdarı yunan ədədlərindən istifadə edilməklə göstərilir. 

3. Anion kompleks birləşmələrdə kompleks ionu 

adlandırmaq üçün kompleks əmələgətiricinin latınca adının 

sonuna “at” şəkilçisi əlavə edilir və mötərizədə onun oksidləşmə 

dərəcəsi göstərilir. (neytral komplekslərdə oksidləşmə dərəcəsi 

göstərilmir) 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

 Təcrübə 1. Anion komplekslər 

a) kalium- tetrayodo (III)- bismutat 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsinə 2-3 ml bismut 3-nitrat məhlulu üzərinə 

tünd-qonur rəngli BiI3 çöküntüsü alınana qədər damcı-damcı 

kalium-yodid məhlulu əlavə etməli. Çöküntünü kalium-yodidin 

artığında həll etməli. Alınmış məhlul hansı rəngə malikdir? 

Məhlulun rəngini  K
+
, I

¯
, Bi

+3
 ionlarının varlığı ilə əlaqələndirmək 

olarmı? Bu ionlardan hansı kompleksəmələgətirici və liqand ola 

bilər? Əmələ gələn kompleksin empirik formulunun KI, BiI3 

olduğunu bilərək onun koordinasion formulunu yazmalı. Müvafiq 

reaksiyaların tənliyini tərtib etməli. 

 

b) hidroksokomplekslər 

İşin gedişi. Üç sınaq şüşəsinin birində sink sulfat, ikincisində 

xrom 3-sulfat, üçüncüsündə isə alüminium sulfat məhlulları 

götürməli. Sınaq şüşələrinin hər birinə damcı-damcı qələvi 

məhlulu əlavə etməli. Əmələ gələn çöküntülər tərkibində 

[Zn(OH)4)]
-2

, [Cr(OH)4)]
-
, [Al(OH)4)]

-
 ionlar olan 

hidroksokomplekslə- 

rin əmələ gəlməsi nəticəsində həll olur. Müvafiq reaksiyaların 

tənliyini yazmalı. 

 

c) kalium-tetrayodo ( II )-merkurat 
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İşin gedişi. Iki sınaq şüşəsinin hər birində 4-5 damcı civə 2-nitrat 

məhlulu götürməli. Sınaq şüşəsinin birini müqayisə üçün 

saxlamalı. İkinci sınaq şüşəsindəki məhlul üzərinə əvvəlcə əmələ 

gələn narıncı rəngli çöküntü həll olana qədər qatı kalium-yodid 

məhlulu əlavə etməli. Hər iki sınaq şüşəsinə 2 damcı natrium-

hidroksid məhlulu əlavə etməklə Hg
+2

 ionunun varlığını 

yoxlamalı. Hansı sınaq şüşəsində sarı rəngli civə 2-oksid 

çöküntüsü alınır? İkinci sınaq şüşəsindəki məhlula qələvi ilə təsir 

etdikdə nə üçün çöküntü alınmır? [HgI4]
-2

  kompleks ionunun 

əmələ gəldiyini nəzərə alaraq reaksiyanın tənliyini yazmalı. 

 

Təcrübə 2. Kompleks kationlar 

a) tetraamin mis (II)- sulfat 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 4-5 damcı mis 2-sulfat məhlulu 

üzərinə çöküntü alınana qədər natrium-hidroksid məhlulu əlavə 

etməli. Alınmış çöküntünün üzərinə 6-7 damcı 25%-li ammonyak 

məhlulu (ammonium-hidroksid) əlavə etdikdə [Cu(NH3)4)]
+2

 

kompleks ionunun əmələ gəlməsi nəticəsində çöküntü həll olur və 

onun rəngini dəyişir. Bu təcrübəni sink-sulfat və nikel 2-sulfat 

məhlulları ilə aparmalı. Bu halda [Zn(NH3)4)]
+2

  və [Ni(NH3)4)]
+2

 

kompleks ionların əmələ gəldiyini bilərək müvafiq reaksiyaların 

tənliyini yazmalı. 

 

b) diamin  gümüş –xlorid. 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 4-5 damcı gümüş-nitrat məhlulu 

üzərinə ağ rəngli çöküntü alınana qədər natrium-xlorid məhlulu 

əlavə etməli. Çöküntünün üzərinə 25%li-li ammonyak məhlulu 

əlavə etdikdə onun həll olması nə ilə izah olunur? Reaksiya 

nəticəsində [Ag(NH3)2]Cl tərkibli kompleks birləşmənin alındığını 

bilərək onun tənliyini tərtib etməli. 

 

c) heksaakva xrom (III) xlorid 

İşin gedişi. Çini putada bir qədər CrCl3·6H2O kristalı götürüb 

susuz duz alınana qədər onu qızdırmalı. Puta soyuduqdan sonra 

duzun üzərinə bir qədər su əlavə etməli. Duzun rəngi dəyişilirmi? 
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[Cr(H2O)6]
+3

  kompleks ionunun əmələ gəldiyini bilərək 

reaksiyanın tənliyini yazmalı. 

 

Təcrübə 3. Kompleks ionunun davamsızlığı 

Məhlulu durulaşdırmanın kompleks ionun davamlılığına təsiri. 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 2-3 ml kobalt 2-xlorid məhlulu 

götürüb üzərinə bir o qədər qatı ammonium-rodanid məhlulu 

əlavə etməli. [Co(CNS)4)]
-2

 kompleks ionunun əmələ gəlməsi 

nəticəsində məhlul göy rəngə boyanır. Məhlulu su ilə 

durulaşdırdıqda yenidən narıncı rəngin alınmasının səbəbini izah 

etməli. [Co(CNS)4)]
-2

 kompleks ionu davamlıdırmı? Reaksiyanın 

tənliyini tərtib etməli. [Co(CNS)4)]
-2

 kompleks ionun dissosiasiya 

tənliyini və bu ion üçün davamsızlıq sabitinin ifadəsini yazmalı. 

 

Təcrübə 4. Kompleks birləşmələrin dissosiasiyası. 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 3-4 damcı dəmir 3-xlorid məhlulu 

götürüb üzərinə bir qədər ammonium-rodanid məhlulu əlavə 

etməli. Dəmir 3-rodanidin əmələ gəlməsi nəticəsində məhlul 

qırmızı rəngli olur. Təcrübəni FeCl3 məhlulu əvəzinə  

K3[Fe(CN)6] məhlulu götürməklə də aparmalı. Nə üçün bu halda 

məhlulun rənginin dəyişilməsi müşahidə edilmir? Reksiyaların 

tənliyini yazmalı. 

 

Təcrübə 5. Kompleks birləşmələrlə mübadilə reaksiyaları. 

a) kaliumheksasiano (II) ferratın dəmir 2-sulfatla reaksiyası 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 4-5 damcı dəmir 2-sulfat məhlulu 

üzərinə bir o qədər K3[Fe(CN)6)] məhlulu əlavə etməli. Reaksiya 

nəticəsində göy rəngli çöküntünün alınmasını müşahidə etməli. 

Reaksiyanın molekul və ion-molekul tənliyini yazmalı.  

 

Təcrübə 6. Kompleks birləşmələrin iştirakı ilə oksidləşmə-

reduksiya reaksiyaları. 

a)[Fe(CN)6)]
-4

 kompleks ionunun  [Fe(CN)6)]
-3

 kompleks ionuna 

oksidləşməsi. 
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İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 2-3 ml KMnO4 məhlulu və bir qədər 

K4[Fe(CN)6)] məhlulu əlavə etməli. Məhlulun rəngsizləşməsinin 

səbəbini izah etməklə reaksiyanın tənliyini yazmalı. Reaksiya 

nəticəsində [Fe(CN)6)]
-3

 kompleks ionunun əmələ gəlməsini 

dəmir 2-sulfat məhlulu ilə yoxlamalı. 

 

b) [Fe(CN)6)]
-3

 kompleks ionunun  [Fe(CN)6)]
-4

 kompleks ionuna 

reduksiyası. 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 8-10 damcı 0,1N kalium-yodid 

məhlulu üzərinə 6-8 damcı 2N xlorid turşusu məhlulu və 5-6 

damcı benzol əlavə etməli. Benzolun rəngsiz qalmasını müşahidə 

etməli. Sınaq şüşəsindəki məhlula K3[Fe(CN)6)] kompleks 

birləşmənin 1-2 kristalını daxil etməli və şüşə çubuqla məhlulu 

qarışdırmalı. Benzolun rənginin dəyişilməsinə əsasən reaksiyadan 

yodun ayrılmasını müşahidə etməli. Reaksiyanın tənliyini yazmalı 

(tənlikdə reaksiyaya xlorid turşusunun təsirini nəzərə almamalı). 

 

Təcrübə 7. Kompleks birləşmələrdə hidrat izomeriyası. 

Xrom 3- xloridin  CrCl3·6H2O tərkibli kristalhidratı 

müxtəlif rəngli üç izomer əmələ gətirir: 

 

 [Cr(H2O)6]Cl3              [Cr(H2O)5 Cl]Cl2·H2O 

bənövşəyi                                      açıq yaşıl 

 

[Cr(H2O)4 Cl2]Cl ·2H2O 

  tünd yaşıl 

 

Məhlulda bu izomerlər tarazlıqda olur. Temperaturdan asılı 

olaraq onlar bir-birinə çevrilir. 

İşin gedişi. İki sınaq şüşəsində bir neçə  CrCl3·6H2O  kristalı 

götürüb üzərinə 10 damcı su əlavə etməli. Sınaq şüşəsinin birini 

müqayisə üçün saxlamalı. İkinci sınaq şüşəsini qaynar su 

hamamında qızdırmalı və məhlulun rənginin dəyişilməsinə diqqət 

etməli. Göstərilən akvakomplekslərdən hansı otaq temperaturunda 

davamlıdır? Hər üç izomeri adlandırmalı. 
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Təcrübə 8. Daxili kompleks birləşmələr 

İşin gedişi. İki sınaq şüşəsində 3-4 damcı FeCl3 məhlulu 

götürməli. Sınaq şüşəsinin hər birinə 3-4 damcı qələvi məhlulu 

əlavə edərək Fe(OH)3 çöküntüsü almalı. Sınaq şüşələrindən birinə 

12-15 damcı 2N oksalat turşusu HOOC-COOH məhlulu, 

ikincisinə bir o qədər 2N çaxır turşusu HOOC-CHOH-CHOH-

COOH məhlulu əlavə etməli və qızdırmalı. Nə müşahidə olunur? 

Hər iki turşu karboksil qrupları hesabına dəmirlə daxili kompleks 

əmələ gətirir. 

 

 

Yoxlama sualları 

 

1. Hansı birləşmələrə kompleks birləşmələr deyilir? 

2.Aşağıdakı kompleks birləşmələrdə kompleksəmələgətirici ionun 

yükünü və koordinasiya ədədini təyin etməli. 

  

K2[Cd(CN)4] ;             [Co(H2O)2(NH3)4]Cl3 

 

 K2[HgJ4] ;                   [Cu(NH3)4]SO4 

 

Na[Ag(S2O3)2] ;           [Pt(NH3)4]Cl2 

 

Na2[FeNO(CN)5] ;      [Pt(NH3)2Cl2] 

 

3. Kompleks birləşmələrin davamsızlıq sabiti nəyi xarakterizə 

edir? 

4. Kompleks birləşmələrdə izomeriyanın hansı növləri vardır? 

5. Kompleks birləşmələrin oksidləşməsi və reduksiya olunmasına 

aid misallar göstərməli. 

6. Çaxır turşusu HOOC-CHOH-CHOH-COOH ilə Fe
+3

 ionu 

arasında əmələ gələn daxili kompleks birləşmənin quruluşu 

necədir?  
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Laboratoriya işi  № 4    

Kimyəvi reaksiyaların  sürəti və ona təsir edən amillər 

 

Avadanlıqlar: sınaq şüşəsi, saniyəölçən, millimetrli kağız, 

termometr, su hamamı, kiçik kolba, çini kasa, şüşə çubuq, pipet 

Reaktivlər: 1M sulfat turşusu məhlulu, 0,1M natrium-tiosulfat 

məhlulu, 30%-li hidrogen–peroksid məhlulu, manqan 4 oksid, 

xlorlu əhəng, kobalt 2 xlorid, aseton, mis məftil, alüminium tozu, 

yod kristalları.  

 

 

 

QISA  NƏZƏRİ  MƏLUMAT 

 

Reaksiyanın sürətinə başlıca olaraq aşağıdakı amillər təsir 

edir: 

 1) qarşılıqlı təsirdə olan maddələrin qatılığı, 

 2) temperatur,    

 3) katalizator.  

 Bunları ayrılıqda nəzərdən keçirək.  

1. Reaksiyaya girən maddələrin qatılığının reaksiya 

sürətinə təsiri. Hər hansı iki maddə qarşılıqlı təsirdə olduqda 

reaksiyanın getməsi üçün onların molekulları bir-biri ilə 

toqquşmalıdır. Toqquşmaların sayı artdıqca reaksiya sürətlənir. 

Əlbəttə, bütün toqquşmalar effektiv olmur, yəni yeni maddələrin 

əmələ gəlməsi ilə nəticələnmir. Bununla belə təcrübi olaraq sübut 

edilmişdir ki, tədricən gedən reaksiyalarda qarşılıqlı təsirdə olan 

maddələrin qatılığının artmasından asılı olaraq effektiv 

toqquşmaların sayı artır, bu isə reaksiyanın sürətlənməsinə səbəb 

olur. 

Reaksiyaya daxil olan maddələrin qatılığı ilə sürəti 

arasındakı asılılıq 1867-ci ildə Norveç alimləri K.Quldberq və 

P.Vaaqe tərəfindən müəyyən edilmiş və kütlələrin təsiri qanunu 

adlanır: 
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Kimyəvi reaksiyanın sürəti reaksiyaya daxil olan 

maddələrin qatılıqları hasili ilə düz mütənasibdir. 

Kütlələrin təsiri qanunu kimyəvi kinetikanın əsas qanunudur 

və  mA+ nB →pAB tənliyi üçün belə ifadə olunur:  

 

𝜗=k[𝐴]𝑚 [𝐵]𝑛  

 

burada : 𝜗 - reaksiyanın sürəti, [A] və [B] - A və B maddələrinin 

qatılığı, m və n - stexiometrik əmsallar, k isə mütənasiblik əmsalı 

olub reaksiyanın sürət sabiti adlanır. Onun qiyməti reaksiyaya 

daxil olan maddələrin təbiətindən və temperaturdan asılı olaraq 

dəyişir. k bəzən reaksiyanın xüsusi sürəti də adlanır. 

 

2. Temperaturun reaksiya sürətinə təsiri. Kimyəvi 

reaksiyanın sürətinə təsir edən amillərdən biri də temperaturdur. 

Temperaturun dəyişməsi reaksiyanın sürətinə kəskin təsir göstərir. 

Temperaturun artmasından asılı olaraq reaksiyanın sürəti 10 dəfə, 

100 dəfə və daha çox arta bilər. 

Reaksiya sürətinin temperaturdan asılılığı Hollandiya alimi 

Vant-Hoffun aşağıdakı kimi ifadə olunan empirik qaydası ilə 

müəyyən edilir: 

Temperaturu hər 10
0
C artırdıqda kimyəvi reaksiyanın sürəti 2÷4 

dəfə artır.   Vant-Hoff qaydası riyazi olaraq belə ifadə olunur: 

 

𝜗𝑡2= 𝜗𝑡1
𝛾
𝑡2−𝑡1

10  

 

burada: 𝜗𝑡1
-reaksiyanın t1 temperaturdakı sürəti, 𝜗𝑡2

-

temperaturu t2-yə qədər artırdıqdan sonra reaksiyanın sürəti, 𝛾-

isə reaksiya sürətinin temperatur əmsalıdır. 

Temperatur hər 10 dərəcə artdıqda reaksiya sürətinin 

neçə dəfə artdığını göstərən ədədə temperatur əmsalı deyilir. 

Məsələn, 𝛾=2, 𝑡1= 300°C və  𝑡2  = 330°C qəbul etsək reaksiyanın 

sürəti 8 dəfə artar: 
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𝜗𝑡2= 𝜗𝑡1
𝛾
𝑡2−𝑡1

10 =  𝜗𝑡1
2

330−300

10 = 8 𝜗𝑡1
 

 

Mənfi temperatur əmsalına malik olan reaksiyalar da 

məlumdur. Məsələn, aşağıdakı tənlik üzrə gedən reaksiyanın 

sürəti temperatur artdıqca zəifləyir: 

 

2NO + O2 → 2NO2 

 

Vant-Hoff qaydası bütün reaksiyalar üçün dəqiq olmayıb, 

təxmini xarakter daşıyır. Odur ki, kimyəvi reaksiya sürətinin 

temperaturdan asılılığı Arrenius tənliyi ilə daha dəqiq ifadə 

olunur: 

 

𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒−𝐸𝑓/𝑅𝑇  

 

Göstərilən tənliyi loqarifmləsək, 

 

lg k = lg A-  
𝐸𝑓

2,303𝑅𝑇
  alınar 

 

burada:k-mütləq temperaturda reaksiyanın sürət sabiti, 

A- temperaturdan asılı olmayan sabit kəmiyyət,  Ef  isə fəallaşma 

enerjisidir. 

3.  Katalizatorun reaksiya sürətinə təsiri. Kimyəvi 

reaksiyanın sürətini dəyişən amillərdən biri də katalizatordur. 

Reaksiyanın sürətini dəyişdirən, aralıq mərhələdə iştirak edən, 

lakin prosesin sonunda kimyəvi dəyişməz qalan maddəyə 

katalizator deyilir. Reaksiyanın sürətini artıran katalizator 

müsbət, azaldan isə mənfi katalizator adlanır. Hidrogen-

peroksidin parçalanması manqan 4-oksidin iştirakı ilə 

sürətləndiyi halda, borat turşusunun 0,3%-li məhlulu həmin 
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prosesi zəiflədir. Odur ki, bu reaksiya üçün MnO2 müsbət, H3BO3 

isə mənfi katalizatordur. 

Katalizatorun iştirakı ilə gedən reaksiyalara katalitik 

proseslər və ya kataliz deyilir. Kataliz homogen və heterogen 

olmaqla iki qrupa ayrılır.  

Homogen katalizdə reaksiyaya daxil olan maddələr və 

katalizator eyni faza (qaz və ya maye) təşkil edir. Məsələn, sulfat 

turşusunun nitroz üsulu ilə istehsalında kükürd-dioksidin azot-

monooksidin iştirakında katalitik oksidləşməsi (qaz faza), yaxud 

duzların (K2Cr2O7, Na2MoO4) məhlul halında iştirakı ilə 

hidrogen-peroksidin katalitik parçalanması (maye faza) homogen 

katalizdir. Homogen katalizin mexanizmi aralıq məhsul 

nəzəriyyəsinə görə izah edilir. Bu nəzəriyyəyə görə katalizator 

(K) reaksiyaya daxil olan maddələrdən biri ilə aralıq məhsul (AK 

və ya BK) əmələ gətirərək onu fəallaşdırır. Fəallaşmış kompleks 

ilkin maddələrin biri ilə asan birləşir ki, bu da reaksiyanın 

sürətlənməsinə səbəb olur: 

 

                                       A + B 
𝐾
→ AB 

                               A + K→  A...K  →   AK 

           fəal kompleks 

 

                 B + AK→ B...AK  →AB + K 

                                       fəal kompleks  

yaxud 

                           B + K → B...K   →   BK 

                                      fəal kompleks  

 

                         A + BK  → A... B K  → AB + K 

                                      fəal kompleks 

 

Kükürd-dioksidin azot-monooksid katalizatorun iştirakında 

oksidləşməsini nəzərdən keçirək:   SO2 + 1/2 O2  → SO3   proses 

yavaş gedir.  
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Sistemə verilən NO reaksiyanı sürətləndirir: 

 

                              NO +1/2 O2 → NO... O → NO2 

                               

                           SO2 + NO2 → SO2.. .NO2 → SO3 + NO 

Heterogen katalizdə reaksiyaya daxil olan maddələr və 

katalizator müxtəlif faza təşkil edir. Belə proseslərdə katalizator, 

adətən bərk, ilkin maddələr isə qaz və ya maye halında olur. 

Heterogen prosesdə reaksiyalar katalizatorun səthində gedir. Odur 

ki, bərk katalizatorun fəallığı onun səthinin vəziyyətindən asılıdır. 

Məsələn, toz halında götürülmüş platinə nisbətən eyni çəki 

miqdarında tətbiq edilən platin lövhəsinin fəallığı olduqca azdır. 

Buna görə də, katalizatordan bütöv deyil, başqa bir məsaməli səth 

(asbest, gil, kömür və s) üzərində xırdalanmış halda istifadə 

edirlər.  

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

Təcrübə 1. Reaksiyaya daxil olan maddələrin qatılığının 

reaksiya sürətinə təsiri. 

Reaksiyaya daxil olan maddələrin qatılığının reaksiya 

sürətinə təsiri natrium-tiosulfatla sulfat turşusu arasında gedən 

reaksiya üzrə öyrənilir: 

 

Na2S203+H2SO4  → S + Na2SO4+SO2+H2O 

Reaksiya nəticəsində əmələ gələn sərbəst kükürd su ilə 

kolloid məhlul əmələ gətirir və nəticədə məhlul bulanır.  

İşin gedişi.  Dörd nömrələnmiş sınaq şüşəsinin hər birinə 6ml 1M 

sulfat turşusu məhlulu tökməli. Digər dörd ölçülü sınaq şüşəsinin 

birincisinə 6ml 0,1M natrium-tiosulfat məhlulu, ikincisinə 4ml 

natrium-tiosulfat məhlulu və 2ml su, üçüncüsünə 3ml natrium-

tiosulfat məhlulu və 3ml su, dördüncüsünə isə 2ml natrium-tiosulfat 

məhlulu və 4ml su tökməli. Məhlulların həcmlərini dəqiq ölçməli və 
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cüt-cüt bir-birinə qarışdırmalı. Saniyə ölçəni dərhal işə salıb 

məhlulların qarışdırıldığı andan bulantının əmələ gəlməsinə sərf 

olan vaxtı qeyd etməli. Təcrübələrin nəticəsini 1-ci cədvəldə 

yazmalı. 

Alınan nəticələrə əsasən millimetrli kağız reaksiya sürətinin 

qatılıqdan asılılıq qrafikini qurmalı. Absis oxunda natrium-

tiosulfatın nisbi qatılığını, ordinat oxunda isə sürəti götürməli. 

Miqyas elə seçilməlidir ki, maksimal qatılıq 9sm, maksimal sürət 

isə 8sm-ə uyğun olsun. Natrium-tiosulfatın qatılığına uyğun gələn 

dörd nöqtə qeyd edib onların uclarını birləşdirməli. Alınan əyri 

reaksiyanın sürətinin qatılıqdan asılılığını qrafiki olaraq ifadə 

edəcəkdir. Reaksiya sürətinin qatılıqdan asılılığı koordinat 

başlanğıcından keçən düz xətlə ifadə olunmalıdır. Reaksiyanın 

tənliyini tərtib etməli və kütlələrin təsir qanununun riyazi ifadəsini 

yazmalı. 

 

Təcrübə 2. Temperaturun reaksiya sürətinə təsiri. 

İşin gedişi. Üç quru və təmiz sınaq şüşəsinin hər birinə 4ml 

Na2S2O3məhlulu, digər üç sınaq şüşəsinin hər birinə isə 4ml H2SO4 

məhlulu tökməli. Sınaq şüşələrinin ilk üçünü içərisində su olan 

stəkana, digər üçünü isə içərisində su olan başqa stəkana 

yerləşdirməli. Stəkanları termometrlə təchiz etməli. Birinci 

təcrübəni otaq tempera-turunda aparmalı. Sulfat turşusu 

məhluluna natrium-tiosulfat məhlulu əlavə etməli və saniyə ölçəni 

dərhal işə salmalı. Bulantının əmələ gəlmə müddətini qeyd etməli. 2 

və 3-cü sınaq şüşələrindəki məhlulları qarışdırmazdan əvvəl su 

hamamında temperaturu 10°C artırmaqla 5-6 dəqiqə saxlayıb 

təcrübəni təkrar etməli. Hər təcrübə üçün bulantının əmələ gəlmə 

müddətini 2-ci cədvələ yazmalı. Alınan nəticələrə əsasən hər 

temperatur üçün reaksiyanın sürətini hesablamalı. 

Temperaturun hər 10°C artması reaksiyanın sürətinə necə 

təsir göstərir? Reaksiya sürətinin temperaturundan asılılıq qrafıkini 

qurmalı. 

Reaksiya sürətinin temperatur əmsalını aşağıdakı kimi 

hesablamalı: 
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𝛾1 =
𝜏1

𝜏2
,        𝛾2 =

𝜏2

𝜏3
,         𝛾3 =

𝛾1 + 𝛾2

2
, 

 

Təcrübə 3. Katalizatorun reaksiya sürətinə təsiri. 

a) hidrogen-peroksidin katalitik parçalanması 

İşin gedişi. Quru sınaq şüşəsinə 10 damcı 30 %-li hidrogen-peroksid 

məhlulu tökməli və üzərinə bir qədər manqan 4-oksid əlavə etməli. 

Sınaq şüşəsinin ağzına közərmiş çöp daxil etməli. Nə müşahidə 

olunur? Manqan 4-oksidin rolu nədən ibarətdir? Hidrogen-

peroksidin parçalanma reaksiyasının tənliyini yazmalı. 

 

b) xlorlu əhəngin katalitik parçalanması. 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsinin yarısına qədər xlorlu əhəng məhlulu 

tökməli. Onun parçalanması müşahidə olunur? Sınaq şüşəsinə bir 

damcı kobalt 2-xlorid məhlulu əlavə etməli. Oksigenin ayrılmasını 

müşahidə etmək üçün sınaq şüşəsinin ağzına közərən çöp 

yaxınlaşdırmalı. Bu prosesdə kobalt 2-xloridin rolu nədən ibarətdir? 

Xlorlu əhəngin (CaOCl2 )parçalanması reaksiyasının tənliyini 

yazmalı. 

 

 c) asetonun katalitik oksidləşməsi 

İşin gedişi. Kiçik kolbaya bir qədər aseton tökməli. Mis məftili 

qızdırmalı və kolbadakı aseton buxarlarına daxil etməli (mis 

məftil mayeyə toxunmamalıdır). Məftilin işıqlanmasına diqqət 

etməli. Asetonun mis məftil üzərində oksidləşməsi reaksiyasının 

tənliyi aşağıda göstərilir: 

 

2CH3 - CO - CH3 + 3O2   → 2CH3COOH + 2HCOOH 

Bu proses nə üçün heterogen katalizə aiddir? 

ç) alüminiumun yodla katalitik qarşılıqlı təsiri (təcrübəni sorucu 

şkafda aparmalı!) 

İşin gedişi. Quru çini kasaya bir qədər alüminium tozu və o 

qədər də kiçik yod kristalları yerləşdirməli. Qarışığı quru şüşə 



49 

çubuqla qarışdırmalı. Maddələrin qarşılıqlı təsiri baş verirmi? 

Pipet vasitəsilə qarışığa bir damcı su əlavə etməli. Nə müşahidə 

olunur? Bu reaksiyada su nə rolunu oynayır? Reaksiyanın 

tənliyini yazmalı. 
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TƏCRÜBƏYƏ AİD SXEM, CƏDVƏL VƏ ŞƏKİLLƏR 

Cədvəl 1 
T

əc
rü

b
ən

in
 №

-s
i 

Həcm, ml Ümumi 

həcm, ml 

Natrium 

tiosulfatın nisbi 

qatılığı 

C=
𝑥2

𝑥2+𝑥3
 

Bulantının 

əmələ 

gəlməsinə 

sərf olunan 

vaxt, 𝜏, san 

Reaksiya 

sürəti 

𝑉 =
1

𝜏
 

H2SO4 

X1 

Na2S2O3 

X2 

H2O 

X3 

    

1 6 6 - 12    

2 6 4 2 12    

3 6 3 3 12    

4 6 2 4 12    

 

 

Cədvəl 2 

Təcrübənin 

№-si 

Temperatur 

t,
0
C 

Bulantının əmələ 

gəlmə müddəti 𝜏,san 

Temperatur 

əmsalı, 𝛾 

Reaksiya 

sürəti, 

𝑉 =
1

𝜏
 

1 t1= 𝜏1= 𝛾1=   

2 t2= t1+10 𝜏2= 𝛾2=   

3 t3= t2+10 𝜏3= 𝛾3=   

 

Yoxlama sualları 

1. Kimyəvi reaksiyaların sürəti nəyə deyilir və ona hansı amillər 

təsir göstərir? 

2. Kütlələrin təsiri qanunu necə ifadə olunur? 

3. Na2CO3+2HCl =2NaCl +CO2+H2O tənliyi üzrə gedən 
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reaksiya üçün kütlələrin təsiri qanununun riyazi ifadəsini göstərməli. 

4.  Reaksiyanın sürəti ilə temperatur arasında hansı asılılıq 

vardır? 

5.  Reaksiya sürətinin temperatur əmsalı 3-dür. Temperatur 30°C 

artdıqda reaksiyanın sürəti neçə dəfə artar? 

6. Temperaturu 10°C-dən 50°C-yə qədər artırdıqda, reaksiyanın 

sürətinin 16 dəfə artdığnı bilərək, reaksiya sürətinin temperatur 

əmsalını hesablamalı. 

7. Qaz halında gedən reaksiyanın temperaturunu 120°C-dən 80°C-

yə qədər aşağı saldıqda reaksiyanın sürəti neçə dəfə azalar? Reaksiya 

sürətinin temperatur əmsalı 3-ə bərabərdir. 

8.  Hansı reaksiyalar dönər reaksiyalar adlanır? 

9.  Le-Şatelye prinsipi necə ifadə edilir? 

10. Aşağıdakı proseslərdə temperatur və təzyiqin artması tarazlığı 

hansı istiqamətdə dəyişdirər? 

2CO+O2  ↔ 2CO2            ∆𝐻298
0 =  −566𝑘𝐶 

N2+O2 ↔ 2NO                ∆𝐻298
0 =  180,7𝑘𝐶 

                   2NO+O2 ↔ 2NO2             ∆𝐻298
0 =  −113,0𝑘𝐶 

 

11. Aşağıdakı proseslər üçün tarazlıq sabitinin ifadəsini yazmalı 

və təzyiq artdıqda tarazlığın hansı istiqamətdə yerini dəyişdiyini 

göstərməli. 

 

Fe3O4 + 4CO ↔ 3Fe + 4CO2 

                    3Fe2O3 + H2 ↔ H2O + 2Fe3O4 

                        2NH3 ↔ 3H2+N2 
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Laboratoriya işi   № 5  

Adsorbsiya 

 

Avadanlıqlar: sınaq şüşəsi, qazaparan boru, tıxac, şüşə çubuq, 

şüşə qıf, süzgəc kağızı, ştativ, həvəng 

Reaktivlər: kalium-permanqanat kristalı, xlorid turşusu, yodlu-

nişastalı kağız, aktivləşdirilmiş kömür, 2N H2SO4, barium-xlorid 

məhlulu, hidrogen peroksid, maqnezium-sulfat və 0,1N natrium-

hidroksid məhlulu, 0,1N kalium yodid məhlulu, xlorlu su, ağac 

kömürü,  mürəkkəb məhlulu 

 

QISA  NƏZƏRİ  MƏLUMAT 

 

Adsorbsiya səthi fəal maddələrin səthində maye və qazların 

udulması prosesidir. Səthi fəal maddələr adsorbentlər, adsorbsiya 

olunan maddələr isə adsorbatlar adlanır. Məsələn, benzolun 

buxarları fəallaşdırılmış kömür səthində udularsa burada benzol 

adsorbat, kömür isə adsorbent rolunu oynayır. Səthdə udulan 

maddə miqdarına adsorbsiya miqdarı deyilir. Bu miqdar 

adsorbentin xüsusi səthindən asılıdır. Adsorbentin xüsusi səth 

sahəsi nə qədər böyük olarsa udulan maddənin miqdarı da o qədər 

çox olar. 

Bir qram adsorbentə uyğun gələn səthə xüsusi səth deyilir və 

riyazi olaraq belə ifadə olunur: 

𝑆0 =  
𝑆

𝑚
 

𝑚 = 𝑑𝑉olduğundan 𝑆0 =  
𝑆

𝑑𝑉
 olar. 

Burada: 𝑆0- adsorbentin xüsusi səth sahəsi, S – adsorbentin 

səth sahəsi,        m- adsorbentin kütləsi, d – adsorbentin sıxlığı, V 

– isə onun həcmidir.  

𝑆/𝑉  nisbətinə adsorbentin disperslik dərəcəsi deyilir. 

Deməli, adsorbentin disperslik dərəcəsi çox olduqda onun xüsusi 

səth sahəsi artır, bununla da adsorbsiya miqdarı çoxalır.  
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Bəzi hallarda adsorbsiya olunan maddə adsorbentin səthində 

həll olaraq onun daxilinə, kütləsinə keçir.  Belə ikinci prosesə 

absorbsiya prosesi deyilir. Bu zaman səth boşalır və adsorbsiya 

olunan maddənin yeni payları adsorbsiya olunmağa başlayır. 

Məsələn, hidrogenin palladiumun səthində udulması məhz belə 

gedir. 

Adsorbsiya və absorbsiya proseslərinə birlikdə sorbsiya 

deyilir. Adsorbsiya prosesinin mexanizmi belə izah olunur: 

Adsorbentin daxili hissəciklərinin cazibə qüvvəsi öz aralarında 

tarazlaşır, səthdə yerləşən hissəciklərin ilişmə qüvvələri isə əvəz 

olunmadığından onlarda bir qədər enerji ehtiyatı olur. Buna səth 

enerjisi deyilir. Bu enerji hesabına səthdə adsorbsiya olunan 

molekullar fəallaşır. Məsələn, qaz molekullarının daxili rabitəsi 

qırılır və onlar sərbəst atomlara çevrilir. Adsorbsiya istiliyin 

ayrılması ilə gedir. Odur ki, temperaturun azalması adsorbsiya 

prosesini sürətləndirir.  

Bir çox hallarda adsorbsiya prosesi kimi kimyəvi reaksiya 

kimi başa çatır. Belə ki, sorbent üzərində udulan maddələr bir-biri 

ilə reaksiyaya girə bildikləri kimi, udulan maddə sorbentlə də 

reaksiyaya daxil ola bilər. Birinci tip reaksiyalarda sorbent özü 

katalizator rolunu oynadığından həmin reaksiyalar katalitik 

reaksiyalara aid edilir. İkinci tip reaksiyalar isə seçici adsorbsiya 

reaksiyaları olmaqla, kimyəvi sorbsiya reaksiyaları adlanır. Bu 

proses fəal səthin xarakterinin dəyişməsi ilə başa çatır. Məsələn, 

silikadel tərəfindən qələvilərin udulması bu tip reaksiyalardır. 

Sorbsiya prosesləri adsorbent və adsorbantın təbiətindən, 

qatılığından, temperaturdan, təzyiqdən və s. asılı olur. Həmin 

amillər eyni cür adsorbsiya tarazlığına da təsir göstərir.  

Adsorbsiya tarazlığı dedikdə adsorbsiya ilə desorbsiya 

proseslərinin tarazlığı başa düşülür. Başqa sözlə, fəal səth 

adsorbat tərəfindən tutulduqdan sonra müəyyən təsir nəticəsində 

udulan molekullardan bir qismi səthdən qopur ( desorbsiya 

olunur) və əvəzində səthdə yeni molekullar adsorbsiya olunur. 

Nəhayət, səthdə udulan molekulların sayı ilə , səthdən ayrılan 

molekulların sayı bərabərləşir. Bu prosesə adsorbsiya tarazlığı və 
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ya adsorbsiya –desorbsiya tarazlığı deyilir. Adsorbentlər iki əsas 

qrupa bölünür: 

1. Hidrofob və ya qeyri –polyar adsorbentlər. Bu tip 

adsorbentlər həll olmuş maddələri polyar həlledicilərdən udaraq 

ayıra bilir. Belə adsorbentə fəallaşmış kömürü misal göstərmək 

olar. 

2. Hidrofil və ya polyar adsorbentlər. Belə adsorbentlər 

qeyri-polyar və ya az polyar həlledicilərdə həll olan maddələri 

ayırmaq üçün işlədilir. Bunlara misal olaraq silikadel, alüminium-

oksid və fəal gilləri göstərmək olar. 

Adsorbentlər neytral, turş və əsasi xassəli olur. Neytral 

adsorbentlərə kalsium-karbonat, maqnezium-sulfat, saxaroza, turş 

adsorbentlərə silikagel, alümosilikatlar, əsasi xassəli adsorbentlərə 

isə alüminium, maqnezium və kalsium- oksidlərini misal 

göstərmək olar. Alüminium- oksid və bəzi fəal gillər amfoter 

xassəli olduğu üçün onların hansı xassə göstərməsi mühitdən 

asılıdır. Turş və əsas xassəli adsorbentlər kimi iondəyişmə 

qatranlarından istifadə edilir. İondəyişmə qatranları sintetik 

polimer maddələrdir. Onlarda turş və əsasi xassəli funksional 

qruplar olur. Həmin qruplara uyğun olaraq iondəyişmə qatranları 

kationitlər və ya anionitlər adlanır.  

Adsorbsiya prosesini aparmaq üçün adsorbentin fəallığı 

nəzərə alınmalıdır. Adsorbsiya prosesində xüsusi hazırlanmış 

eynicinsli səthə malik olan adsorbentlərdən istifadə edilməlidir. 

Əks halda fiziki və kimyəvi adsorbsiya eyni zamanda baş verə 

bilər. 

Adsorbentlərdən ən çox işlədilən fəallaşmış kömürdür. Ağac 

kömürünü yüksək tempertur şəraitində su buxarının təsirinə məruz 

qoymaqla aktivləşmiş kömür alırlar. 

Belə kömür daha məsaməli olur və onun səthi xeyli 

dərəcədə böyüyür. Bununla əlaqədar olaraq, aktivləşdirilmiş 

kömür yüksək adsorbsiyaedici qabiliyyətə malik olur. 

Aktivləşdirilmiş kömürün bu xüsusiyyətindən əleyhqazların  

hazırlanmasında, mayelərin onlara rəng verən qarışıqlardan 

təmizlənməsində, qazların udulmasında istifadə olunur.  
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Kömürün adsorbsiya qabiliyyəti həlledicinin polyarlığından, 

temperaturdan asılıdır. Temperaturun artması ilə desorbsiya 

prosesi sürətlənir. 15
0
C-də bəzi qazların fəallaşmış kömür 

üzərində adsorbsiyası  aşağıdakı cədvəldə verilir. 

15
0
C-də bəzi qazların fəallaşdırılmış kömür üzərində adsorbsiya 

 

Maddə Qaynama 

temperaturu, 
0
C 

Molekulyar 

kütlə 

Adsorbsiya, ml/q 

COCl2 

SO2 

NH3 

HCl 

O2 

N2 

H2 

8 

-10 

-33 

-85 

-183 

-195,9 

-252,6 

99 

64 

17 

36,5 

32 

28 

2 

440 

380 

181 

72 

8 

5 

8 

 

Göründüyü kimi, qazların kömür üzərində adsorbsiyası 

onların qaynama temperaturundan asılıdır. Ona görə də havanı 

kömür vasitəsilə, qaz vasitəsilə qaz qarışığından təmizlədikdə bu 

faktı nəzərə almaq lazımdır. 

Həlledicinin növündən asılı olaraq kömürün adsorbsiya 

qabiliyyəti aşağıdakı kimi dəyişir. 

 

Su > etil spirti > metil spitrti > etilasetat > aseton > 

xloroform 

 

Bəzi adsorbentlər məhluldan maddəni onun molekul 

kütləsindən asılı olaraq udur. Belə adsorbentlər “molekulyar 

ələklər” adlanır. “Molekulyar ələklər” ancaq öz məsamələrinə 

uyğun həcmli molekulları udur. Belə adsorbentlərə misal olaraq, 

sioliti göstərmək olar. Siolit suyu tam və sürətlə udduğu üçün 
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ondan qazları və mayeləri qurutmaq üçün istifadə edilir. Qazların 

metallar tərəfindən udulması (məsələn, hidrogenin palladium 

tərəfindən adsorbsiyası) oklyuziya adlanır.  

 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

Təcrübə 1. Xlorun adsorbsiyası. 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 2-3 kalium-permanqanat kristalı 

götürməli və üzərinə 3-5 damcı xlorid turşusu əlavə etməli. Yodlu- 

nişastalı kağızı su ilə islatmalı, sınaq şüşəsinin ağzına tutmalı və 

onun göyərməsinə diqqət etməli. Sınaq şüşəsinin ağzını qazaparan 

boru keçirilmiş tıxacla bağlamalı. Qazaparan borunu  əvvəlcədən 

fəallaşdırılmış kömürlə doldurmalı. İsladılmış yodlu-nişastalı 

kağızı həmin borunun ucuna tutmalı. Kağız nə üçün göyərmir? 

Xlorun alınması və onun yodlu-nişastalı kağızda olan kalium-

yodidlə reaksiyalarının tənliyini yazmalı. 

Qeyd: Kömürü aktivləşdirmək üçün yarısına qədər su ilə doldurulmuş 

kiçik stəkana bir neçə parça ağac kömürü atmalı. Stəkanı asbestli tor 

üzərində qızdırıb, suyu bir neçə dəqiqə qaynatmalı. 

 

Təcrübə 2. 𝐌𝐧𝐎𝟒
− ionlarının barium-sulfatla adsorbsiyası 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində kalium-permanqanat, 2N sulfat 

turşusu və barium-xlorid məhlullarının hər birindən 3-4 damcı 

götürməli. Məhlulu şüşə çubuqla qarışdırmalı və onun rəngini qeyd 

etməli. Məhlula bir neçə damcı hidrogen-peroksid məhlulu əlavə 

etdikdə onun rəngsizləşməsini müşahidə etməli. Barium-sulfat 

çöküntüsü nə üçün moruğu rəngdədir və bu təcrübədə o nə rol 

oynayır? Barium-sulfatın alınması və kalium-permanqanatın 

hidrogen-peroksidlə reduksiya reaksiyalarının tənliyini yazmalı. 

 

Təcrübə 3. Maqnezium – hidroksid vasitəsilə yodun adsorbsiyası 

İşin gedişi.Sınaq şüşəsinə 5-6 damcı maqnezium-sulfat və o qədər 

də 0,1N natrium-hidroksid məhlulları tökməli. Sınaq şüşəsindəki 

məhlul üzərinə 2-3 damcı 0,1N kalium-yodid məhlulu və 2-3 
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damcı xlorlu su əlavə etməli. Maqnezium-hidroksid çöküntüsünün 

qonurlaşmasını müşahidə etməklə maqnezium- hidroksidin 

alınması və kalium-yodidin xlorlu su ilə reaksiyalarının tənliyini 

yazmalı. Maqnezium-hidroksid hansı maddəni adsorbsiya 

etmişdir? 

 

Təcrübə 4. Lakmusun  adsorbsiyası 

İşin gedişi. Şüşə qıfa isladılmış süzgəc kağızı yerləşdirməli və onu 

qıfın divarlarına sıxmalı. Qıfı ştativə bərkitməli və süzgəc kağızı 

üzərinə bir qədər narın əzilmiş ağac kömürü səpməli. Sınaq 

şüşəsində lakmus məhlulu hazırlamalı və onu həmin süzgəc 

kağızından süzməli. Təmiz sınaq şüşəsinə toplanan filtratın rəngi 

ilə məhlulun əvvəlki rəngini müqayisə etməli. 

 

Təcrübə 5. Mürəkkəb məhlulundan mürəkkəbin adsorbsiyası 

İşin gedişi. Bir qədər fəallaşdırılmış kömürü həvəngdə toz halına 

salmalı. Əzilmiş kömürü sınaq şüşəsinə keçirməli və üzərinə 2-3 

ml mürəkkəb məhlulu əlavə etməli. Sınaq şüşəsini ağzını tutmaqla 

onu çalxalamalı. Qarışığı süzgəc kağızından təmiz sınaq şüşəsinə 

süzməli. Filtratın rənginə diqqət yetirməli və səbəbini izah etməli. 

 

Yoxlama sualları 

1. Adsorbsiya nəyə deyilir və onun mexanizmi necə gedir? 

2. Səthi fəal maddənin adsorbsiya qabiliyyətinə təsir edən amilləri 

göstərin. 

3. Desorbsiya nəyə deyilir? 

4. Aktivləşdirilmiş kömür  nədir? 

5. Oklyuziya nədir? 

6. Adsorbentin disperslik dərəcəsi ilə adsorbsiya miqdarı 

arasındakı asılılığı izah edin. 
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Laboratoriya işi № 6 

Müxtəlif qatılıqlı məhlulların hazırlanması və onların 

qatılığının təyini 

 

Avadanlıqlar: Erlenmeyer kolbası, büret, pipet, texniki-

kimyəvi tərəzi, menzurka, 100 ml-lik stəkan, şüşə çubuq, 

aerometr,  

Reaktivlər: kalium bixromat, natrium-hidroksid, 0,1N xlorid 

turşusu məhlulu, metiloranj  

 

QISA NƏZƏRİ MƏLUMAT 

 

Bir maddənin kiçik hissəciklər şəklində başqa maddə 

mühitində paylanmasından alınan sistemə dispers sistem deyilir. 

Paylanan maddə dispers faza, mühit isə dispers mühit adlanır. 

Məhlulların məlum olan bütün növlərini dispers sistemlərə aid 

edirlər. Mühiti maye olan dispers sistemləri paylanmış 

hissəciklərin ölçüsünə görə üç qrupa bölürlər. 

1.  Hissəciklərin ölçüsü 1nm-dən kiçik olan sistemlər həqiqi 

məhlullar və ya sadəcə olaraq məhlullar adlanır. İki və daha 

çox komponentdən və onların qarşılıqlı təsirindən alınan 

məhsullardan ibarət dəyişən tərkibli bircinsli sistemə məhlul deyilir.  

2.  Hissəciklərin ölçüsü 1÷100nm arasında dəyişdikdə sistem 

kolloid məhlul adlanır. Hissəciklərin ölçüsünə görə kolloid 

məhlullar asılqanlar ilə həqiqi məhlullar arasında yerləşir.  

3. Hissəciklərin ölçüsü 100nm-dən böyük olduqda sistem 

davamsız olur. Bunlara asılqanlar deyilir. Asılqanlara suspenziya 

və emulsiya daxildir. Maye mühitdə paylanmış hissəciklər həll 

olmayan bərk maddədən ibarət olduqda sistem suspenziya 

adlanır. Məsələn, bulanıq su suspenziyadır. Həm mühit, həm də 

paylanmış hissəciklər maye olduqda emulsiya alınır. Süd və onun 

tərkibindəki yağ hissəcikləri birlikdə emulsiyadır. Emulsiyanın 

davamlı olması üçün səthi fəal maddələrdən - emulqatorlardan 

istifadə olunur. 
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Maddənin həllolma qabiliyyəti onun müəyyən həlledicidə 

həll olması xassəsidir. Həllolma qabiliyyətini həllolma əmsalı ilə 

ifadə edirlər. Müəyyən temperaturda maddənin 1000ml həlledicidə 

maksimum həll ola bilən qramlarla miqdarına həllolma əmsalı 

deyilir: 

Kh= m/msu• 1000 

 

burada : Kh - həllolma əmsalı, q/l; m - həll olan maddənin kütləsi, 

q; msu isə suyun kütləsidir, q. 

18
0
C-də 1000ml (q) suda 517q Pb(NO3)2 həll olur. Bu şəraitdə 

Pb(NO3)2 göstərilən miqdardan artıq həll olmayacaq və 

çökəcəkdir. Deməli, qurğuşun 2-nitratın həllolma əmsalı   18°C-

də 517q/l-dir. 

Temperatur artdıqda bir sıra bərk maddələrin məsələn, 

kalium-nitrat, ammonium-xlorid, qurğuşun 2-nitratın həllolma 

qabiliyyəti artır. 

Qazların suda həllolma qabiliyyəti də müxtəlifdir. Məsələn, 

normal şəraitdə  1litr suda 21,7ml  H2, 23,5ml  N2, 49ml  O2, 80ml 

SO2, 700 1 NH3, 500 1 HCl həll olur. 

Bəzi qazların (SO2, NH3, HCl və s.) suda yaxşı həll olması 

onların su ilə kimyəvi birləşmə əmələ gətirməsi ilə izah olunur. 

Qazların mayelərdə həll olması qazın və həlledicinin təbiətindən, 

temperaturdan və təzyiqdən asılıdır. Həllolma prosesi ekzotermik 

olduğundan, Le-Şatelye prinsipinə görə, temperatur artdıqda 

qazın həllolma qabiliyyəti azalır. Məsələn, 0°C-də 1 litr suda 

49ml, 60°C-də isə 19,5 ml oksigen həll olur. 

Qazların mayelərdə həll olmasının təzyiqdən asılılığı 1803-

cü ildə verilmiş Henri qanununa tabedir: 

Sabit temperaturda qazın mayedə həllolma qabiliyyəti onun 

məhlul üzərindəki təzyiqi ilə düz mütənasibdir. Qanun riyazi 

olaraq belə ifadə olunur: 

𝐶 =  𝑘 ∙ 𝑃 
 

burada: 𝐶-qazın məhluldakı qatılığı, 𝑃-qazın təzyiqi, 𝑘 isə 

mütənasiblik əmsalıdır (Henri sabiti). 



60 

Qaz qarışığının həll olmasından danışıldıqda təzyiq sözü 

«porsial təzyiq» ifadəsi ilə əvəz olunur və qanun bu şəkildə 

Henri-Dalton qanunu adlanır və belə ifadə olunur: Sabit 

temperturda qaz qarışığının mayelərdə həll olması hər bir qazın 

porsial təzyiqi ilə düz mütənasibdir. 

 

Məhlulların qatılığı  

Həlledicinin və ya məhlulun müəyyən miqdarında həll olmuş 

maddənin miqdarına məhlulun qatılığı deyilir. Məhlulları 

doymamış, doymuş və ifrat doymuş olmaqla üç qrupa bölürlər. 

Sabit  temperaturda həlledicinin müəyyən miqdarında həll 

edilmiş maddə daha həll olmursa məhlul doymuş olur. Sabit 

temperaturda həlledicinin müəyyən miqdarında həll edilmiş 

maddənin yenə bir qədəri həll olarsa məhlul doymamış olur. 

Maddələrin yüksək temperaturda hazırlanmış doymuş məhlulunu 

soyutduqda ifrat doymuş məhlul əmələ gəlir. 

 

Məhlulların qatılığının ifadə üsulları 

Məhlulların qatılığını dəqiq ifadə etmək üçün aşağıdakı 

üsullardan istifadə olunur. 

1.Faizli qatılıq (𝐶%). Məhlulun faizli qatılığı həllediciyə nisbətən 

həll olan maddənin miqdarını faizlə göstərir. Bu qatılıq kütlə, həcm 

və mol faizi kimi müxtəlif üsullarla ifadə olunur. Bunlardan kütlə 

faizi daha çox istifadə olunur. 

a) kütlə faizi - məhlulun 100 q-da həll olan maddənin qramlarla 

miqdarı ilə ifadə olunur. Məsələn, natrium-karbonatın 5%-li 

məhlulu 5q duzdan və 95q sudan ibarətdir. Məhlulun kütlə 

faizilə qatılığı aşağıdakı düsturla hesablanır: 

𝐶%= 
𝑚

𝑚1
 100  

burada: 𝑚-həll olan maddənin, m1 isə məhlulun kütləsidir. 

Məhlulun kütləsi         m1= d V olduğundan yaza bilərik: 
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𝐶% = 
𝑚

𝑑𝑉
 100  

 

burada: d - məhlulun sıxlığı,  V  isə həcmidir. 

Eyni maddənin müxtəlif faizli məhlullarını qarışdırdıqda 

alınan yeni məhlulun faizli qatılığını (həll olan maddənin kütlə 

payını) tapmaq üçün aşağıdakı düsturdan istifadə edilir:  

 

𝐶1%𝑚1  + 𝐶2%𝑚2 + . . . . = 𝐶%𝑚 
 

burada : 𝐶1 % və 𝑚1 - birinci məhlulun faizli qatılığı və 

kütləsi, 𝐶2% və       𝑚2 - ikinci məhlulun faizli qatılığı və kütləsi, 

𝐶% və m isə yeni məhlulun faizli qatılığı və kütləsidir. m = m1 

+ m2 + ... olduğu nəzərə alınsa, yeni məhlulun faizli qatılığı 

aşağıdakı kimi hesablanar: 

 

𝐶% =
𝐶1%𝑚1 + 𝐶2%𝑚2 + ⋯

𝑚1 + 𝑚2
 

 

b) mol faizi - məhlulun 100 mol miqdarında həll olmuş maddə 

mollarının sayını göstərir və aşağıdakı düsturla hesablanır: 

 

𝐶% =
𝜈

𝜈 + 𝜈1
∙ 100 

 

burada: ν - həll olan maddənin, 𝜈1- həlledicinin, 𝜈 + 𝜈1isə 

məhlulun ümumi mollarının sayıdır. 

c) həcm faizi - məhlulun 100 həcm miqdarında həll olan 

maddənin həcmini göstərir və aşağıdakı düsturla hesablanır: 

𝐶% =
𝑉

𝑉 + 𝑉1
∙ 100 
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burada: V - həll olan maddənin, V1 - həlledicinin, V+V1 isə 

məhlulun ümumi həcmidir. 

2. Molyar qatılıq. Məhlulun molyar qatılığı onun bir litrində həll 

olan maddənin mollarının sayı ilə ifadə olunur. Molyarlıq CM və 

ya M ilə işarə olunur və aşağıdakı düsturla hesablanır: 

𝐶𝑀 =
𝜈

𝑉
 

burada : ν -  həll olan maddənin mollarının sayı, V isə 

məhlulun həcmidir. 

  

𝜈 =
𝑚

𝑀
   olduğundan,    𝐶𝑀 =

𝑚

𝑀𝑉
 olar. 

  

burada : M - həll olan maddənin molyar kütləsi, m isə onun 

kütləsidir. 

Məhlulun həcmi millilitrlə verildikdə molyar qatılıq 

aşağıdakı düsturla hesablanır: 

𝐶𝑀 =
𝑚

𝑀𝑉
∙ 1000 

 

Molyar məhlulları hazırlamaq üçün maddənin molyar 

kütləsini bilmək lazımdır. Məsələn, natrium-karbonatın molyar 

kütləsi 106 q/mol-dur. Duzun bu miqdarını suda həll edərək 

məhlulun həcmini bir litrə çatdırdıqda onun qatılığı 1M olur. 

Məhlulun bir litrində 10,6q natrium-karbonat olduqda onun 

qatılığı 0,1M, 1,06q olduqda 0,01M, 0,106q olduqda isə 0,001M 

olar. Molyar məhlulun vahidi mol/1-dir. 

Eyni maddənin müxtəlif molyar qatılıqlı məhlulları 

qarışdırılan zaman əmələ gələn yeni məhlulun həcmi məhlulların 

həcmləri cəminə, həll olan maddənin molları sayı da qarışdırılan 

məhlullardakı həll olan maddələrin molları cəminə bərabərdir. 

Ona görə də eyni maddənin müxtəlif molyar qatılıqlı məhlullarını 

qarışdırdıqda aşağıdakı düsturdan istifadə oluna bilər:  
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𝐶𝑀1
𝑉1 + 𝐶𝑀2

𝑉2 + ⋯ = 𝐶𝑀𝑉 

 

burada: 𝐶𝑀1
 𝑣ə  𝑉1 - birinci məhlulun molyar qatılığı və 

həcmi, 𝐶𝑀2
𝑉2 - ikinci məhlulun molyar qatılığı və həcmi, 

𝐶𝑀  𝑣ə  𝑉isə yeni məhlulun molyar qatılığı və həcmidir. 

V = V1 + V2+... olduğu nəzərə alınsa yeni məhlulun molyar 

qatılığı aşağıdakı düsturla hesablanar: 

𝐶𝑀 =
𝐶𝑀1

𝑉1 + 𝐶𝑀2
𝑉2 + ⋯

𝑉1 + 𝑉2
 

 

3.  Molyal qatılıq. Məhlulun molyal qatılığı Cm (və ya m) 

həlledicinin 1000 qramında həll olan maddənin mollarının  

sayı ilə ifadə olunur və riyazi olaraq belə göstərilir: 

𝐶𝑚 =
𝑚 ∙ 1000

𝑀𝑚1
 

burada: m - həll olan maddənin kütləsi, m1- həlledicinin 

kütləsi, M isə həll olan maddənin molyar kütləsidir. 

Molyal məhlulların üstünlüyü odur ki, onların 

hazırlanmasında temperatur nəzərə alınmır. Molyal qatılığın 

vahidi mol/kq-dır. 

4.  Normal qatılıq (ekvivalent qatılıq). Məhlulun normal qatılığı 

onun bir litrində həll olan maddənin ekvivalent kütlələrinin 

sayı ilə ifadə olunur. Normal qatılıq Cn (və ya N) ilə işarə edilir 

və riyazi olaraq belə ifadə olunur: 

𝐶𝑛 =
𝑚

𝑚𝑒𝑘𝑣𝑉
 

 

      Məhlulun həcmi millilitrlə verildikdə   𝐶𝑛 =
𝑚

𝑚𝑒𝑘𝑣 𝑉
∙ 1000 olar. 

burada: m - həll olan maddənin kütləsi, mekv - onun ekvivalent 

kütləsi, V isə məhlulun həcmidir. 
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Normal məhlulları hazırlamaq üçün maddənin bir molunun 

ekvivalent kütləsini bilmək lazımdır. Məsələn, natrium-

karbonatın ekvivalent kütləsi      106:2=53q/mol-dur. Deməli, 

məhlulun bir litrində 53q natrium-karbonat olduqda qatılıq 1N 

olar. Məhlulun bir litrində 5,3q natrium-karbonat olduqda onun 

qatılığı 0,1N, 0,53 q olduqda isə 0,01N olar. Normal qatılığın 

vahidi mol/1-dir. 

5. Titrli qatılıq. Məhlulun normal qatılığını və həlledilmiş 

maddənin ekvivalent kütləsini bildikdə, məhlulun bir 

millilitrində həll olan maddənin miqdarını hesablamaq olar. Bu 

məqsədlə həll olan maddənin kütləsini (Cn - 𝑚𝑒𝑘𝑣 ) 1000-ə bölmək 

lazımdır. 

Məhlulun bir millilitrində həll olan maddənin qramlarla 

miqdarına məhlulun titri deyilir və T ilə işarə edilir: 

 

𝑇 =
𝑐𝑛𝑚𝑒𝑘𝑣

1000
 

Titri məlum olan məhlul titrli məhlul adlanır. Titrləmə zamanı 

normallığı eyni olan məhlullardan istifadə etmək daha əlverişlidir. 

Çünki bu halda məhlulların reaksiyaya daxil olan həcmləri də 

eynidir. Normallıq müxtəlif olduqda məhlulların həcmi onların 

qatılığı ilə tərs mütənasib olur: 

 
𝑉ə

𝑉𝑡
=

𝑁𝑡

𝑁ə
     və ya   𝑉ə𝑁ə =  𝑉𝑡𝑁𝑡  

 

burada: Və və Vt - əsasın və turşunun həcmi, Nə və Nt isə onların 

normal qatılığıdır. 

6. Məhlulun qatılığı onun sıxlığı ilə ifadə oluna bilər və bu halda 

aşağıdakı asılılıqdan istifadə olunur: 

m = V d 
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burada: m - məhlulun kütləsi, V -  məhlulun həcmi, d- isə 

məhlulun sıxlığıdır. 

Sıxlığa əsasən faizli məhlulların molyar və normal qatılığını 

aşağıdakı düsturlara əsasən hesablamaq olar: 

 

𝐶𝑀 =
1000 ∙ 𝐶% ∙ 𝑑

100 ∙ 𝑀
=  

10 ∙ 𝐶% ∙ 𝑑

𝑀
 

 

𝐶𝑀 =
1000 ∙ 𝐶% ∙ 𝑑

100 ∙ 𝑚𝑒𝑘𝑣
=  

10 ∙ 𝐶% ∙ 𝑑

𝑚𝑒𝑘𝑣
 

 

 

 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

Təcrübə 1. 5%-li kalium-bixromat məhlulunun hazırlanması. 

İşin gedişi. 50q 5%-li kalium-bixromat məhlulu hazırlamaq üçün 

lazım olan duzun miqdarını hesablamalı. Hesablanmış miqdar 

duzu texniki-kimyəvi tərəzidə 0,02q dəqiqliklə çəkməli və onu 

həcmi 100ml olan stəkana keçirməli. Lazım olan suyu menzurka 

ilə ölçüb şüşə çubuqdan istifadə etməklə duzun üzərinə əlavə 

etməli. Qarışığı duz tam həll olana qədər qarışdırmalı. Alınmış 

məhlulun bir hissəsini silindirə keçirərək areometr vasitəsilə onun 

sıxlığını təyin etməli. 

 

Təcrübə 2. Müxtəlif qatılıqlı məhlullardan yeni qatılıqlı 

məhlulun hazırlanması. 

İşin gedişi. 30%-li və 5%-li natrium-hidroksid məhlullarını 

qarışdırmaqla 200 ml 10%-li məhlul hazırlamaq üçün məlumat 

cədvəlindən ilkin və hazırlanacaq məhlulların sıxlıqlarını tapmalı. 

İlkin məhlulların həcmlərini "qarışdırma" qaydasından istifadə 

etməklə hesablamalı. Bu üsulla qatılıqları müxtəlif olan 

məhlullardan yeni qatılıqlı məhlul hazırlamaq üçün aşağıdakı 

formada yazılışdan istifadə etməli: 
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                  С1                                        m1 

                                             C 

                           С2                                        m2 

burada: 

C1 və C2 - ilkin məhlullarını faizlə qatılıqları (su götürdükdə C2=O 

olur),               C-hazırlanacaq  məhlulun faizlə qatılığı,  m1 və m2 

isə ilkin məhlulların kütlələridir. 

Hesablama zamanı   m1 = C – C2 və m2 = C1 - C qəbul etməli. 

İlkin məhlulların verilmiş qatılıqlarında onların sıxlığını 

cədvəl 1-dən götürməklə məhlulların kütlələrini hesablamalı. 

Sonra məhlulların sıxlıqlarından istifadə etməklə həcmləri ilə 

kütlələri arasındakı asılılığı          V30% : V5%- a : b kimi tapmalı. 

200ml 10%-li məhlul hazırlamaq üçün lazım olan ilkin 

məhlulların həcmlərini aşağıdakı kimi hesablamalı: 

 

𝑉30% =
200𝑎

𝑎+𝑏
           𝑉5% =

200𝑎

𝑎+𝑏
 

 

Hesablanmış həcmlərə uyğun ilkin məhlulları bir-birilə 

qarışdırmalı, alınmış məhlulun sıxlığını areometrlə ölçməli və 

cədvəl 1-dən onun faizlə qatılığını tapmalı. 

 

Təcrübə 3. Titrləmə üsulu ilə qələvi məhlulu qatılığının təyini 

İşin gedişi. Təmiz büreti ştativə bərkidib onu sıfır bölgüsünə 

qədər 0,1N xlorid turşusu məhlulu ilə doldurmalı (şəkil 1.) Elə 

etməli ki, büretin uc hissəsində hava qabarcıqları qalmasın.  Pipet 

vasitəsilə titri təyin ediləcək qələvi məhlulundan 10 ml götürüb 

təmiz və quru Erlenmeyer kolbasına tökməli və üzərinə 2-3 damcı 

metil-oranj əlavə etməli (məhlul sarı rəngə boyanır). Kolbanı ağ 

kağız üzərində büretin altına elə qoymalı ki, büretin ucu kolbaya 1 

sm daxil olsun. Büretin kranını açmaqla turşunu qələvi üzərinə 

damcı-damcı əlavə etməli və kolbadakı mayeni daim çalxalamalı. 

Axırıncı damcıdan məhlulun rəngi tam çəhrayı rəngə çevrilir və 

sabit qalır. 
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Məhlulun çəhrayı rəng alması titrləmənin sonunu göstərir. 

Büretin bölgüsünə əsasən titrləməyə sərf olunan turşu 

məhlulunun həcmini dəqiqliklə müəyyən etməli. Hər dəfə 

büretin sıfır bölgüsündən başlamaqla titrləməni üç dəfə təkrar 

etməli və hesablama üçün sərf olunan turşu məhlulunun orta 

həcmini götürüb cədvəl 1-də qeyd etməli. 

Hesablamanı aşağıdakı kimi aparmalı. Qələvi məhlulunun 

normal qatılığını tapmalı. 

 

𝑉𝑞𝑁𝑞 = 𝑉𝑡 ∙ 𝑁𝑡  
 

𝑁𝑞 =
𝑉𝑡 ∙ 𝑁𝑡
𝑉𝑞

 

Qələvinin miqdarını 𝑚 = 𝑁𝑞 ∙ 𝑚𝑒𝑘𝑣   düsturuna əsasən 

hesablamalı. 

𝑇 =
𝑁 ∙ 𝑚𝑒𝑘𝑣

1000
=  

𝑚

1000
 

 ilə qələvi məhlulunun titrini hesablamalı. 
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TƏCRÜBƏYƏ AİD SXEM, CƏDVƏL VƏ ŞƏKİLLƏR 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Şəkil 1 

                                                                              Cədvəl 1 

Titrlə-

mənin 
№-SI 

Qələvi 

məhlulunun 

həcmi, ml 

Titrləməyə sərf 

olunan 

turşunun 

həcmi,ml 

 

 

həcmi, ml 

Turşunun 

həcminin orta 

qiyməti, ml 

   

 

 

 
    
    

       

 

Yoxlama sualları 

1. Dispers sistem nəyə deyilir? 

2. Həll olan maddə miqdarına görə məhlullar hansı növlərə 

ayrılır? 

3. Maddələrin suda həll olması temperatur və təzyiqdən necə 

asılıdır? 

4. Məhlullar haqqında D.İ.Mendeleyevin hidrat nəzəriyyəsi necə 

ifadə olunur? 

5. Məhlulun qatılığı nəyə deyilir və o hansı üsullarla ifadə 
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olunur? 

6. 5%-li məhlul almaq üçün 10q natrium-hidroksidi nə qədər 

suda həll etmək lazımdır? 

7. 10%-li kalium-nitrat məhlulu hazırlamaq üçün 300q suda nə 

qədər duz həll etmək lazımdır? 

8. 500ml 0,5 N NaOH məhlulu hazırlamaq üçün suda nə qədər 

qələvi həll etmək lazımdır? 

9. Sıxlığı 1,84q/sm
3
 olan 96%-li H2SO4 məhlulunun titrini, 

normallığını və     molyarlığnıı hesablamalı. 

10. Sıxlığı 1,33q/sm
3
 olan 1l 30%-li NaCl məhluluna 1l su əlavə 

olunmuşdur. Alınan məhlulun faizlə qatılığını hesablamalı. 

11.200 ml 0,1 M HNO3 məhlulunda neçə qram turşu vardır? 

12. 47%-li və 22%-li NaOH məhlullarından 26%-li məhlul 

hazırlamaq üçün ilkin məhlullar hansı nisbətdə qarışdırılmalıdır? 

13. 30ml 0,1N qələvi məhlulunu neytrallaşdırmaq üçün 12ml 

turşu sərf olunmuşdur. Turşunun normallığını 

tapmalı.Tərkibində 2,25q turşu olan məhlulu neytrallaşdırmaq 

üçün 25ml 2N qələvi məhlulu sərf olunmuşdur. Turşunun 

ekvivalent kütləsini hesablamalı 
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Laboratoriya işi № 7 

 Duzların hidrolizi 

 

Avadanlıqlar: sınaq şüşəsi, şüşə çubuq, su hamamı  

Reaktivlər: indiqator kağızı, lakmus məhlulu, fenolftalein, 

natrium-asetat, ammonium-xlorid, natrium-karbonat, ammonium-

karbonat, kalium-xlorid, ammonium-asetat, sink  xlorid, 

alüminium xlorid, natrium sulfit, bismut 3-nitrat, qatı nitrat 

turşusu, distillə suyu, xlorid turşusu məhlulundan çıxarılmış sink 

parçası, alüminium-sulfat, dəmir 3- xlorid. 

 

QISA NƏZƏRİ MƏLUMAT 

 

Duzun su ilə qarşılıqlı təsiri nəticəsində zəif elektrolitin 

alınması ilə gedən mübadilə reaksiyasına duzun hidrolizi deyilir. 

Hidroliz etmələrinə görə duzlar üç qrupa bölünür:  

1.Qüvvətli əsas və zəif turşudan əmələ gələn duzların (KNO2, 

KCN, Ba(CN)2, Na2CO3 ,K3PO4, CH3COONa  və s.) hidrolizi. 

Belə duzların  hidrolizi nəticəsində mühit əsasi xassəli olur. 

Misal olaraq, kalium-sianidin hidrolizini nəzərdən keçirək: 

 

𝐾𝐶𝑁 + 𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐾𝑂𝐻 + 𝐻𝐶𝑁 

 
Proses nəticəsində qüvvətli əsas və zəif turşu alındığından 

məhlulda          [𝑂𝐻−] > [𝐻+] olduğu üçün pH > 7 olar. Hidroliz 

reaksiyalarını, adətən, ion-molekul tənlikləri ilə də ifadə edirlər. 

Kalium-sianidin hidrolizi qısa ion-molekul tənliyi şəklində belə 

göstərilir: 

 

𝐶𝑁−  +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐻𝐶𝑁 +  𝑂𝐻− 

 
Hidrolizin bu növünə aniona görə hidroliz deyilir. 

Deyilənlərdən aydın olur ki, hidrolizə neytrallaşma 

reaksiyalarının əks prosesi kimi baxmaq olar. 
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Qüvvətli əsas və zəif çoxəsaslı turşudan əmələ gələn 

duzların hidrolizi mərhələ ilə gedir: 

I   𝑁𝑎2𝐶𝑂3  +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3  +  𝑁𝑎𝑂𝐻 
𝐶𝑂3

2−  +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐻𝐶𝑂3
−  +  𝑂𝐻− 

 
II   𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3 +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝑎𝑂𝐻 +  𝐻2𝐶𝑂3 

𝐻𝐶𝑂3
−  +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐻2𝐶𝑂3 +  𝑂𝐻− 

 
2.Zəif  əsas və qüvvətli turşudan əmələ gələn duzların (NH4C1, 

NH4NO3, Cu(NO3)2, Fe(NO3)2, A1C13 və s.) hidrolizi. Bu tip duzlar 

hidroliz etdikdə mühit turşu xassəli olur. Misal olaraq, ammonium-

nitratın hidroliz reaksiyasının tənliyini göstərək: 

 

𝑁𝐻4𝑁𝑂3 +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝐻4𝑂𝐻 +  𝐻𝑁𝑂3  

𝑁𝐻4
+  +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝐻4𝑂𝐻 +  𝐻+ 

 

Hidrolizin bu növü kationa görə hidroliz adlanır. Kationa 

görə hidroliz nəticəsində zəif əsas və qüvvətli turşu alındığından 

məhlulda [H
+
]>[OH

-
] olduğu üçün pH < 7 olur. 

Kationun çoxvalentli olduğu hallarda hidroliz mərhələ ilə 

gedir: 

 

𝐼.𝐴𝑙𝐶𝑙3 +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)𝐶𝑙2  +  𝐻𝐶𝑙 
𝐴𝑙3+ +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2+  + 𝐻+ 

 
𝐼𝐼.   𝐴𝑙(𝑂𝐻)𝐶𝑙2 +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2𝐶𝑙 +  𝐻𝐶𝑙 

𝐴𝑙(𝑂𝐻)2+ +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)2
+ +  𝐻+ 

 

Duzların çoxmərhələli hidrolizinin birinci mərhələsi asan, 

ikinci mərhələsi çətin, göstərilən misalda isə üçüncü mərhələ 

praktiki olaraq getmir. Hidrolizin tam getməməsinin səbəbi 

məhlulda qüvvətli turşunun əmələ gəlməsi ilə izah olunur. Lakin 

məhlulu durulaşdırıb qızdırdıqda hidroliz axıra qədər gedir: 

 

III.  𝐴𝑙(𝑂𝐻)2𝐶𝑙 +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 ↓  + 𝐻𝐶𝑙 
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𝐴𝑙(𝑂𝐻)2
+  +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 ↓  + 𝐻+ 

 

3.Zəif əsas və zəif turşudan əmələ gələn duzların (NH4NO2, 

NH4CN, CH3COONH4 və s.) hidrolizi. Göstərilən duzlardan 

ammonium-sianidin hidrolizini nəzərdən keçirək: 

 

𝑁𝐻4𝐶𝑁 +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝑁𝐻4𝑂𝐻 +  𝐻𝐶𝑁 
 

Göründüyü kimi, bu halda həm kation, həm də anion su ilə 

qarşılıqlı təsirdə olur. Lakin sianid-ion hidrogen ionu ilə daha 

möhkəm birləşdiyinə görə məhlulda hidroksid ionlarının qatılığı 

hidrogen ionlarının qatılığına nisbətən çox olur və buna görə də 

mühit zəif əsasi xassə daşıyır. Hidroliz nəticəsində əmələ gələn 

maddələrin hər ikisi zəif elektrolit olduğundan tənlik ion şəklində 

göstərilmir. Çox zəif əsas və çox zəif turşudan əmələ gələn 

duzların hidrolizi axıra qədər gedir. Məsələn: 

𝐴𝑙2𝑆3  +  6𝐻𝑂𝐻 ↔  2𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 ↓  + 3𝐻2𝑆 ↑ 

 

Qüvvətli əsas və qüvvətli turşudan əmələ gələn duzlar (NaCl, 

KNO3, Na2SO4 və s.) hidrolizə uğramır. Belə duzlar qüvvətli 

elektrolit olduğundan suda yalnız ion halında olur və məhlulda 

zəif elektrolit əmələ gəlmədiyi üçün mühit neytral qalır. 

Duzlar hidroliz olunmasına görə bir-birindən fərqlənir. Bu 

fərqi müqayisə etmək üçün hidroliz dərəcəsindən istifadə olunur. 

Hidroliz dərəcəsi hidrolizə uğramış duz molekulları saynın 

götürülmüş duz molekullarının ümumi sayına olan nisbətinə 

deyilir və faizlə ifadə olunur: 

𝛼 =
𝑛
𝑁ü

∙ 100 

burada: 𝛼  - hidroliz dərəcəsi, 𝑛 , - hidroliz olunmuş duz 

molekullarının sayı, 𝑁ü isə duzun ümumi molekullarının sayıdır. 
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Hidroliz dərəcəsi həll olan duzun nə qədərinin hidroliz 

etdiyini göstərir. Hidroliz dərəcəsinə təsir göstərən amillər 

aşağıdakılardır: 

1. Duzun təbiəti.  Duzu əmələ gətirən turşu və ya əsas nə qədər 

zəifdirsə, onun hidroliz dərəcəsi də bir o qədər yüksək olur. 

2. Temperatur. Temperatur artdıqda suyun ion hasili böyüyür, 

yəni məhlulda H
+
 və OH

-
 ionlarının qatılığı artır. Odur ki, 

məhlulu qızdırdıqda duz daha yaxşı hidroliz olunur. 

Məsələn, natrium-asetat məhluluna bir neçə damcı fenolftalein 

əlavə edildikdə adi temperaturda rəng dəyişikliyi müşahidə 

edilmir. Məhlulu qızdırdıqda isə moruğu rəng alınır ki, bu da 

hidroksid ionlarının qatılığının artması ilə əlaqədardır. 

 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝑁𝑎 +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 +  𝑁𝑎𝑂𝐻 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂
+ +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 +  𝑂𝐻− 

 

Məhlulu soyutduqda tarazlığın sola yerdəyişməsi 

nəticəsində rəng itir. 

3. Məhlulun qatılığı. Məhlulu durulaşdırdıqda duzun hidroliz 

dərəcəsi artır. 

Duzun hidrolizi dönən proses olduğundan onun tarazlıq 

halına kütlələrin təsiri qanunu tətbiq edilir: 

 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐾 +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 +  𝐾𝑂𝐻 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂
−  +  𝐻𝑂𝐻 ↔ 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 +  𝑂𝐻− 

 

𝐾 =
 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻  𝑂𝐻

− 

 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂−  𝐻2𝑂 
 

 
 𝐻2𝑂   hasilini 𝐾  ilə əvəz etsək, yaza bilərik: 
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𝐾 =
 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻  𝑂𝐻

− 

 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂− 
 

 

Burada 𝐾 - hidroliz sabiti adlanır. Bu məhlulda hidrolizə 

uğramış duzun tarazlıq halını xarakterizə edir. Hidroliz sabiti ilə 

hidroliz dərəcəsi arasında aşağıdakı asılılıq vardır: 

𝐾 =  
𝐶𝛼2

1 − 𝛼
 

 

Duzların əksəriyyəti üçün 𝛼 - ın qiyməti kiçik (𝛼 ≤ 0,01) 

olduğundan 1 − 𝛼 = 1 qəbul etmək olar: 

𝐾 = 𝐶𝑎2        𝛼 =  
𝐾
𝐶

 

 

Tənlikdən aydındır ki, məhlul durulaşdırıldıqca hidroliz 

dərəcəsi artır. 

 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

Təcrübə 1. Müxtəlif duzların hidrolizində mühitin tədqiqi 

İşin gedişi. Səkkiz sınaq şüşəsi götürüb hər birinə 3-4ml neytral 

lakmus məhlulu tökməli. Onlardan birini müqayisə üçün 

saxlamalı. Qalanlarının birincisinə bir qədər natrium-asetat, 

ikincisinə ammonium-xlorid, üçüncüsünə natrium-karbonat, 

dördüncüsünə ammonium-karbonat, beşincisinə kalium-xlorid, 

altıncısına ammonium-asetat, yeddincisinə isə sink-xlorid 

kristalları əlavə etməli. Məhlulları şüşə çubuqla qarışdırmalı 

(şüşə çubuğu bir məhluldan çıxarıb digərinə salmamalı). 

Məhlulların rənginin dəyişməsinə görə mühitin reaksiyası 

haqqında nəticə çıxarmalı. Götürülən duzlardan hansılar 

hidrolizə uğramır, hansı duzlar pilləli hidroliz edir? Müvafiq 
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hidroliz reaksiyalarının molekul və ion-molekul tənliyini 

yazmalı. Təcrübələrin nəticəsini  cədvəl (1)-də qeyd etməli. 

Təcrübə 2. Hidroliz zamanı əsasi və turş duzların əmələ gəlməsı 

a)alüminium-asetatın hidrolizi 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 4-5ml AlCl3 və o qədər də 

CH3COONa məhlullarını qarışdırmalı. Sınaq şüşəsini qaynar 

su hamamında 3-4 dəqiqə saxlamalı. Əmələ gələn əsasi 

alüminium-asetat [Al(OH)9CH3COO] çöküntüsünə diqqət 

etməli. Əsasi duz çöküntüsü reaksiyanın hansı mərhələsində 

əmələ gəlir? Hansı duzların hidrolizi zamanı əsasi duzlar əmələ 

gəlir? Alüminium-asetatın hidroliz reaksiyasının molekul və ion-

molekul tənliyini yazmalı. 

 

b) natrium-sulfitın hidrolizi 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində onun həcminin 1/3 hissəsi qədər 

distillə suyu götürüb ona bir neçə Na2SO3 kristalı salmalı. Sınaq 

şüşəsinin ağzını baş barmaqla bağlayaraq onu çalxalamalı və duzu 

həll etməli. Hazır məhluldan 1-2 damcı indikator kağızı üzərinə 

salıb onun pH-nı təyin etməli. Hansı ionların varlığı    pH-ın təyin 

olunmuş qiymətinə uyğun gəlir? Həmin ionların əmələgəlmə 

reaksiyasının molekul və ion-molekul tənliyini yazmalı. 

Hidrolizin birinci mərhələsi hansı duzun əmələ gəlməsi ilə başa 

çatır? Hansı duzların hidrolizində turş duzlar əmələ gəlir? 

Təcrübə 3. Hidroliz prosesində tarazlığın yerdəyişməsı 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsinə 2-3ml bismut 3-nitrat məhlulu 

töküb üzərinə bir qədər damcı-damcı distillə suyu əlavə 

etməli. Əmələ gələn çöküntü qatı nitrat turşusu məhlulu əlavə 

etdikdə həll olur və su ilə durulaşdırdıqda yenidən çökür. Bunun 

səbəbini izah etməklə reaksiyaların molekul və ion-molekul 

tənliyini yazmalı.Təcrübəni stibium 3-xlorid məhlulu ilə təkrar 

etməli.  
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Təcrübə 4. Metalın hidroliz məhsulunda həll olması 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsinə 2-3ml qatı ammonium-xlorid 

məhlulu töküb üzərinə xlorid turşusu məhlulundan çıxarılmış 

(oksid təbəqəsindən təmizlənmiş) sink parçası əlavə etməli. 

Məhlulu qaynayana qədər qızdırmalı. Nə müşahidə olunur? 

Məhluldan hansı qaz ayrılır? Reaksiyaların molekul və ion-

molekul tənliyini tərtib etməli. 

Təcrübə 5. Duzların hidroliz dərəcəsinə təsir edən amillər 

a)duzun əmələ gəldiyi əsas və turşunun qüvvətliliyinin təsiri  

İşin gedişi. İki sınaq şüşəsinin hər birinə  3-4ml distillə suyu 

töküb onlardan birinə bir qədər Na2SO3, digərinə isə Na2CO3 

kristalları və sınaq şüşələrinin hər ikisinə 1-2 damcı fenolftalein 

məhlulu əlavə etməli. Na2SO3 və Na2CO3 duzlarının hidroliz 

reaksiyalarının molekul və ion-molekul tənliyini yazmalı. 

Hansı məhlulun rəngi daha intensivdir? Hansı məhlulda OH
-
 

ionlarının qatılığı daha çoxdur? Hansı duzun hidroliz dərəcəsi 

böyükdür? Nə üçün? Duzun əmələ gəldiyi əsas və turşunun 

qüvvətliliyinin hidroliz dərəcəsinə təsiri haqqında nəticə 

çıxarmalı. 

 

 b) temperaturun təsiri 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsində 5-6ml distillə suyu götürüb ona bir 

qədər CH3COONa kristalları əlavə etməli. Duzun hidroliz 

reaksiyasının molekul və ion-molekul tənliyini yazmalı. 

Məhlulun pH-ı 7-dən böyük, yaxud kiçik olmalıdır? Nə üçün? 

Sınaq şüşəsinə 1-2 damcı fenolftalein əlavə edərək, məhlulun 

rəngini qeyd etməli. Məhlulu qaynayana qədər qızdırıb, yenidən 

soyutduqda onun rəng intensivliyinin hər dəfə necə dəyişdiyinə 

diqqət yetirməli. Temperaturun hidroliz dərəcəsinə təsiri 

haqqında nəticə çıxarmalı. Prosesin səbəbini izah etməli. 

 

 c) məhlulun qatılığının təsiri 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsinə 3-4ml SbCl3 məhlulu töküb üzərinə 

damcı-damcı su əlavə etməli. Bu zaman ağ rəngli stibium-
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oksoxlorid (SbOCl) çöküntüsü əmələ gəlir. Bu çöküntü 

hidrolizin ikinci mərhələsində Sb(OH)2Cl-dən suyun 

ayrılmasından əmələ gəlir. Stibium 3-xloridin hidroliz 

reaksiyasnın birinci və ikinci mərhələsinin molekul və ion-

molekul tənliyini tərtib etməli. Stibium           3-xloridin hidroliz 

sabitinin ifadəsini yazmalı və bu ifadəyə əsaslanaraq qatılığın 

duzun hidroliz dərəcəsinə təsiri haqqında nəticə çıxarmalı. 

Duzun hidroliz dərəcəsinə hidrogen ionlarının qatılığının 

təsirini nümayiş etdirən təcrübə aparmalı. 

 

Təcrübə 6. Dönməyən hidroliz 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsinə 2-3ml Al2(SO4)3 məhlulu töküb üzərinə 

2-3ml  Na2CO3 məhlulu əlavə etməli. Məhluldan karbon-

dioksidin ayrılmasının və alüminium-hidroksid çöküntüsünün 

əmələ gəlməsinin səbəbini izah etməli. Nə üçün        Al2(SO4)3 

və Na2CO3 məhlullarının qarşılıqlı təsirindən alüminium-

karbonat alınmır? Təcrübəni FeCl3 məhluluna Na2CO3 məhlulu 

əlavə etməklə də təkrar etməli. Reaksiyaların molekul və ion-

molekul tənliyini yazmalı. 
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TƏCRÜBƏYƏ AİD SXEM, CƏDVƏL VƏ ŞƏKİLLƏR 
 

Cədvəl 1 

Sınaq 

şüşəsinin 

№-si 

Duzun 

formulu 

Məhlulun 

rəngi 

Mühitin 

reaksiyası 
Məhlulun 𝑝𝐻 − ı 

(𝑝𝐻 < 7,𝑝 = 𝐻7, 
yaxud pH7) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

- 

CH3COONa 

NH4Cl 

Na2CO3 

(NH4)2CO3 

KCl 

CH3COONH4 

ZnCl2 

   

 

Yoxlama sualları 

1. Hidroliz nəyə deyilir? 

2. Qüvvətli əsas və qüvvətli turşudan əmələ gələn duzlar nə 

üçün hidroliz olunmur? 

3. Hansı duzların hidrolizi nəticəsində məhlulun pH-ı 7-yə yaxın 

olur? 

4.Turş və əsasi duzların alınması ilə gedən hidroliz reaksiyalarına 

misallar göstərməli. 

5. FeCl3, Cr(N03)3, Pb(CH3COO)2, Na2S, K3PO4, (NH4)2SO4, 

HCOONa duzla-rının hidroliz reaksiyalarının molekul və ion-

molekul tənliyini tərtib etməli və mühitin reaksiyası haqqında 

nəticə çıxarmalı. 

6.Hidroliz dərəcəsi və hidroliz sabiti nəyi xarakterizə edir? 

7.Hidroliz dərəcəsinə hansı amillər təsir göstərir? 

8. Otaq temperaturunda 0,1M  CH3COONa  məhlulunda duzun 

hidroliz dərəcəsini və hidroliz sabitini hesablamalı. 
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Laboratoriya işi № 8   

 Kolloid məhlulların alınması və koaqulyasiyası. 

 

Avadanlıqlar: hidrogen sulfid almaq üçün hazırlanmış Kipp 

aparatı, hidrogen almaq üçün hazırlanmış Kipp aparatı, metal 

ştativ, içərisində qatı sulfat turşusu olan yuma şüşəsi, 2 ədəd 1 

litirlik kiçik stəkan, şüşə kasa, dializator, büret, damcı qıfı, ölçü 

slindri, qıf, su hamamı, sacayaq, şüşə çubuq, sınaq şüşələri, 

asbestli tor, süzgəc kağızı, rezin boru, spirt lampası, kibrit 

Reaktivlər:natrium-karbonat, natrium-tiosulfat, kükürd çiçəyi, 

kalium-permanqanat məhlulu, 0,01N kalium-yodid məhlulu, 1%-li 

natrium-karbonat məhlulu, barium-xlorid məhlulu, doymuş 

ammonium-sulfat məhlulu, 0,1N və 0,01N gümüş-nitrat məhlulu, 

1%-li alüminium-xlorid məhlulu, 2%-li dəmir 3-xlorid məhlulu, 

0,5%-li qusdurucu daş K(SbO)C4H4O6 ∙1/2 H2O məhlulu, 

ammonium-hidroksid, həll olan şüşə, 3%-li hidrogen peroksid 

məhlulu, 0,1N və qatı xlorid turşusu, qatı sulfat turşusu (d=1,84), 

etil spirti (absolyut), tannin, yumurta ağı, buz, 10%-li natrium 

silikat  

 

QISA NƏZƏRİ MƏLUMAT 

Kolloidlər haqqında ilk məlumat elmə XIX əsrin ortalarında 

daxil edilmişdir. Kolloid məhlulları ingilis alimi Tomas Qrem 

yapışqanabənzər maddələr adlandırmışdı. Kolloid termini yunan 

dilində yapışqan mənasını verən “kolla” sözündən əmələ 

gəlmişdir. Qrem sürətli diffuziya qabiliyyətinə malik və yaxşı 

kristallaşan digər qrup maddələri kristalloidlər, onların əmələ 

gətirdikləri məhlulları isə həqiqi məhlullar adlandırmışdır. 

XX əsrin əvvəllərində rus alimi P.P.Veymarn göstərmişdir 

ki, eyni bir maddə şəraitdən asılı olaraq, həm kolloid, həm də 

kristalloid ola bilər. Məsələn, kanifol spirtdə həll olduqda həqiqi 

məhlul, suda həll olduda kolloid məhlul əmələ gətirir. Əksinə, 

natrium-xlorid suda həll olduqda həqiqi məhlul, spirtdə həll 

olduqda isə kolloid məhlul əmələ gətirir. Buna görə də kolloid 
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maddələr əvəzinə maddənin kolloid halı demək daha düzgün 

hesab edilir. 

Maddənin kolloid halı, onun yüksək disperslik (çox 

xırdalanmış) halıdır. Belə sistemlərdə ayrı-ayrı hissəciklər 

molekul halında yox, aqreqat halında, yəni bir çox molekulların 

toplusu halındadır. Buna görə də hissəciklərə həlledici mühitdə 

xırdalanmış fazanın bütün termodinamik xassələrini aid etmək 

olar. Beləliklə, kolloid məhlul heterogen sistem (sadə halda iki 

fazalı) olub, həqiqi məhluldan-homogen sistemdən (birfazalı) 

fərqlənir. Kolloid hissəciklərin toplusuna dispers faza, yayıldığı 

mühitə isə dispers mühit deyilir. Kolloid sistemlərin təsnifatı bir 

neçə cür olur. Məsələn, bunlardan biri dispers fazanın ölçüsünə və 

ya disperslik dərəcəsinə görə olan təsnifatdır. Bu təsnifata görə 

ölçüsü 10
-4

sm olan kobud dispers sistemlər (suspenziya, emulsiya) 

ölçüsü 10
-4

–10
-5

 olan orta dispers sistemlər (tüstülər, məsaməli 

cisimlər), ölçüsü 10
-5

–10
-7

 sm olan yüksək dispers sistemlər 

(kolloid məhlullar) mövcuddur. Ölçüsü 10
-7

sm-dən kiçik olan 

hissəciklər molekulyar və ya dispers məhlullar əmələ gətirir.  

Dispers fazanın dispers mühitlə əlaqələnmə dərəcəsindən 

asılı olaraq, kolloid sistemlər liofillərə və liofoblara ayrılır. Liofil 

sistemlərdə dispers faza mühitlə qüvvətli əlaqədə olur. Liofob 

sistemlərdə isə bu əlaqə müəyyən qədər zəif olur. Həmin əlaqə 

dispers faza ətrafında dispers mühitin solvatlaşması ilə izah 

olunur. Liofob sistemlərə kolloid məhlullar, liofil sistemlərə isə 

ikimolekullu birləşmələrin məhlulları mənsubdur.  

Nəzərdən keçirilən təsnifat ancaq dispers mühit maye olan 

sistemlərə aiddir. 

Hazırda dispers sistemlər dispers mühitin və fazanın aqreqat 

halına əsasən təsnif olunur. Həmin təsnifata görə bütün dispers 

sistemləri doqquz qrupa bölmək olar. Adi şəraitdə qazların bir-

birində həll olub, homogen sistem əmələ gətirmələri ilə əlaqədar 

olaraq dispers sistemləri səkkiz qrupa bölmək olar. Dispers mühit 

qaz olarsa sistem aerozollar, maye olarsa liozollar (su olduqda 

hidrozollar, üzvi mayelər olarsa üzvi zollar) adlanır. 
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Kolloidlər hissəciyin ölçüsünə görə kobud dispers 

sistemlərlə molekulyar dispers sistemlər arasında yerləşir (cədvəl 

1). Buna əsasən kolloid sistemləri böyük hissəcikləri xırdalamaqla 

(dispers birləşmə) molekul və ya ionların aqreqat halında 

birləşməsi üsulu ilə (kondensləşmə ilə) almaq olar. Buna uyğun 

olaraq kolloid sistemlərin alınmasında dispersləşmə və 

kondensləşmə üsullarından istifadə olunur. Kondensləşmə üsulu 

ölçüsü 1mmk-dan kiçik olan hissəciklərdən, dispersləşmə ölçüsü 

100mmk-dan böyük olan hissəciklərdən  kolloid məhlulların 

alınmasıdır.   

Dispersləşmə – bərk və ya maye cisimlərin verilmiş mühitdə 

xırdalanmasıdır. Bu halda fazalararası səth artır, əks halda həll 

olmanın əksinə olaraq xırdalanma prosesi öz-özünə baş vermir. 

Xırdalanan maddələrdə molekulyar qüvvələri dəf etmək üçün iş 

görülür. Dispersləşmə üsulu vasitəsilə yüksəkdispersli tozlar 

alınır. Laboratoriyalarda və sənayedə xırdalanma prosesi müxtəlif 

konstruksiyalı xırdalayıcılarda və dəyirmanlarda aparılır.  

Kondensləşmə  metodunun mahiyyəti isə homogen mühitdə 

molekulların və ya ionların birləşib iriləşməsinə əsasən yeni 

fazanın yaranmasına əsaslanır. Bu metod fiziki və kimyəvi 

olmaqla iki üsulla yerinə yetirilir. 

 Fiziki üsullar buxarın kondensləşməsinə və həlledicinin 

dəyişməsinə əsaslanır. Buxarın kondensləşməsi ilə dispers 

sistemlərin yaranması temperaturun aşağı düşməsi ilə 

(soyutmaqla) baş verir ki, bunun nəticəsində dispers sistemin 

yaranması buxarın tarazlıq təzyiqindən çox olur və qaz fazada 

yeni maye (bərk) fazanın yaranması mümkün olur. Buxarın 

kondensləşməsi ilə dipers sistemin yaranmasına misal olaraq, 

dumanın əmələ gəlməsini göstərmək olar. Həlledicinin 

dəyişməsinə əsasən kolloid sistemin alınması, maddələrin 

müxtəlif həlledicilərdə həllolma qabiliyyətinə əsaslanmışdır. 

Kükürdün spirtdəki doymuş məhlulunu suya əlavə etdikdə, 

alınmış kükürdün su-spirt məhlulu doymuş olur və bu da yeni 

fazanın yaranmasına səbəb olur. 
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Kimyəvi kondensləşmə üsulu ilə doymuş məhluldan dispers 

fazanın kolloid məhlullarını hazırlamaq mümkündür, lakin bu 

üsulun fiziki üsullardan fərqi ondan ibarətdir ki, dispers fazanı 

yaradan maddə kimyəvi reaksiya nəticəsində alınır. 

Müxtəlif kimyəvi reaksiyaların (mübadilə, oksidləşmə, 

reduksiya, hidroliz    və s.) köməyi ilə kolloid sistemlərin alınması 

kondensləşmə üsuluna aid edilir. İkili mübadilə reaksiya 

nəticəsində zolun alınmasına misal olaraq gümüş-yodid 

hidrozolunun (kolloid məhlulunun) alınmasını göstərmək olar. 

 

KJ +AgNO3  →AgJ +KNO3 

 

Reaksiya üçün götürülən maddələrdən birinin artıq 

miqdarda götürdükdə kolloid məhlulu alınır. Məhlul 

qarışdırıldıqda və başlanğıc maddələrin miqdarı ekvivalent 

nisbətdə götürüldükdə zol yox, çöküntü gel alınır. 

Kimyəvi üsulla kolloid sistemlərin hazırlamasında istifadə 

olunan reaksiyaya misal olaraq, qızılın hidrogen-xlorid 

turşusunun, hidrogen-peroksidlə və ya qızılın xlorid məhlulunun 

formalinlə (Ziqmond metodu) reaksiya nəticəsində qızıl zolunun 

alınmasını göstərmək olar. 

 

2HAuCl4 +3H2O2 →2Au +8 HCl +3O2 

2AuCl4 +3HCHO +11KOH →2Au +3HCOOK +8 KCl +8H2O 

 

Reduksiya üsulu ilə qızılın, gümüşün, platinin, palladiumun 

və başqa metalların zolları alınmışdır. Oksidləşmə reaksiyası ilə 

zolların alınması reaksiyasına misal olaraq, su mühitində 

hidrogen-sulfidin oksigenlə oksidləşməsini göstərmək olar. 

 

2H2S +O2  → 2S +2H2O 

 
Bir çox ağır metalların hidratlarının zollarını onların 

duzlarını qızdıraraq hidrolizə uğratmaqla almaq olar. Məsələn, 
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dəmir-oksid hidratının zolu qaynar suya dəmir 3-xlorid əlavə 

etməklə alınır. 

 

FeCl3 +3H2O → Fe(OH)3 +3HCl 

 

Bu və ya digər metodla alınmış kolloid sistemləri 

molekullardan və ionlardan təmizləmək lazımdır. Ən çox yayılmış 

üsul dializdir. 

 Dializ-molekulların (ionların) diffuziya sürətinin və kolloid 

hissəciklərin sürətinin yarımkeçirici pərdədən keçmə sürətinin 

nisbətinə əsaslanmışdır. Dializ zamanı bir-birindən yarımkeçirici 

pərdə vasitəsilə ayrılmış tutumun bir hissəsinə kolloid məhlul, 

digər hissəsinə isə saf dispers mühit-həlledici tökülür. Bu halda 

həqiqi məhlul əmələ gətirən hissəcikləri, molekullar və ionlar, 

kolloid hissəciklərdən fərqli olaraq yarımkeçirici pərdədən keçir. 

Kolloid məhllulların təmizlənməsini sürətləndirmək üçün 

yarımkeçirici pərdənin səthini artırmaq, dispers mühiti tez-tez 

dəyişdirmək, sistemi qızdırmaq, məhlulu xaricdən elektrik 

sahəsinə daxil etmək (elektrodializ) lazımdır. Elektrodializator 

(şəkil 1) iki yarımkeçirici pərdə vasitəsilə ayrılan üç hissədən 

ibarətdir. Orta hissəyə kolloid məhlul, kənar hissələrə saf su 

tökülür, elektrik sahəsi yaratmaq məqsədilə yan hissələrdə 

elektrodlar yerləşdirilir. Sistemə cərəyan verildikdə kolloid 

məhlular qarışmış elektrolit ionları membrandan keçərək yan 

hissələrə keçir. Bu hissələrdə suyu daim dövr etdirməklə 

elektolitlər sistemdən xaric edilir. Qarışdırma dializ prosesini 

sürətləndirir. 

Canlı orqanizmlərin protoplazması kolloid sistemdir. Onda, 

molekulları suyu möhkəm surətdə saxlayan (birləşmiş su) 

müxtəlif  liofil maddələr (zülallar, qlikogen, fosfolipidlər) olur. 

Hər hansı səbəblə kolloidin strukturu dəyişdikdə birləşmiş suyun 

bir hissəsi ayrılıb çıxa bilər. Bu hadisəyə sinerizis deyilir. Qan 

laxtalananda əmələ gələn serumu (zərdabı) sinerizisə misal 

göstərmək olar.  
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Həzm sistemində olan öd turşusu duzları su-yağ 

emulsiyalarını stabilləşdirir, nəticədə həmin emulsiyaların 

bağırsaq divarlarından keçməsi asanlaşır.     

 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

Kolloid məhlulların alınması 

 

Təcrübə 1. Kükürd kolloid məhlululun alınması. 
Işin gedişi. Kiçik stəkanda 10ml susuz etil spirti C2H5OH 

içərisinə bir qədər kükürd çiçəyi töküb, uzun müddət çalxalamalı. 

Məhlulu süzməklə həll olmamış kükürdü kənar etməli. 

Alınmış filtratın 5ml-ni damcı-damcı olmaq şərtilə, kiçik 

stəkanda 20ml distillə edilmiş su üzərinə əlavə etməli. Kükürdün 

suda asılı halda qalan kiçik kolloid hissəciklərinin əmələ 

gəlməsini müşahidə etməli. 

 

Təcrübə 2. Gümüş hidrozolunun alınması. 
Işin gedişi. Kiçik stəkana 50ml distillə edilmiş su töküb, üzərinə 

1ml 0,1N gümüş-nitrat məhlulu əlavə etməli. Maye üzərinə bir 

damcı təzəcə hazırlanmış 1%-li tannin məhlulu (bu maddə 

həmçinin diqall turşusu adlanıb, tərkibi belə göstərilir: 

(HO)3C6H2 ∙ CO2 ∙ C6H2(OH)2∙ COOH) və bir neçə damcı 1%-li 

natrium-karbonat məhlulu əlavə etməli. Stəkanı su hamamı 

üzərində qızdırmalı. Qəhvəyi-qırmızı rəngli gümüş hidrozolu 

əmələ gəlməsinə diqqət etməli. 

 

Təcrübə 3. Gümüş-yodid hidrozolunun alınması. 
Işin gedişi. Kiçik stəkana 3ml 0,01N kalium-yodid məhlulu töküb, 

üzərinə 7ml distillə edilmiş su əlavə etməklə durulaşdırmalı. 

İkinci kiçik stəkana 5ml 0,01 N gümüş-nitrat məhlulu töküb, 

üzərinə 35 ml distillə edilmiş su əlavə etməklə durulaşdırmalı. Bu 

məhlulu ehtiyatla çalxalamaqla, onun üzərinə, hazırlanmış 

kalium-yodid məhlulunu damcı-damcı əlavə etməli. AgNO3 +KJ= 
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AgJ+KNO3 tənliyi üzrə gedən reaksiya əsasında alınmış sarı 

rəngli gümüş yodid  AgJ hidrozolu əmələ gəlməsini müşahidə 

etməli.  

 

Təcrübə 4. Alüminium-hidroksid zolunun alınması. 

Işin gedişi. Stəkanda 50ml təqribən 1%-li alüminium-xlorid 

məhlulu üzərinə azca ammonium-hidroksid əlavə etməli; 

alüminium-hidroksid Al(OH)3 zolunun çökməsini müşahidə 

etməli. Reaksiyanın tənliyi belədir: 

AlCl3 +3NH4OH = Al(OH)3 +3NH4Cl 

 

Çöküntü üzərindəki mayeni boşaltmalı; onu bir neçə dəfə 

dekantasiya edib, distillə olunmuş su ilə yumalı. Sonra süzüb, filtr 

üzərində su ilə yumalı. 

Çöküntünü iri stəkana töküb, üzərinə 500ml distillə edilmiş 

su əlavə etməli. Stəkanı qızdırıb (asbestli torun üstündə) mayeni 

qaynatmalı. Qaynar maye üzərində arabir bir neçə damcı 0,1N 

xlorid turşusu tökməli. 1-2 saat sonra bütün çöküntü peptizasiya 

nəticəsində məhlula keçir və alüminium-hidroksid hidrozolunu 

əmələ gətirir. 

 

Təcrübə 5. Dəmir 3-hidroksid zolunun alınması. 

Işin gedişi. Kiçik stəkana 85ml distillə edilmiş su töküb, 

qaynayana qədər qızdırmalı (asbestli tor üzərində). Su qaynadıqda 

lampanı kənara çəkib, üzərinə damcı-damcı 15ml 2 %-li dəmir 3-

xlorid məhlulu tökməli. Bir neçə dəqiqədən sonra, dəmir 3-

xloridin hidrolizi nəticəsində qəhvəyi-qırmızı rəngli dəmir              

3 hidroksid Fe(OH)3 zolu əmələ gəlir. 

Dəmir 3-xloridin hidrolizi reaksiyasının tənliyi belədir: 

 

FeCl3 + 3H2O⇄ Fe(OH)3 +3HCl 

Təcrübə 6. Silikat turşusunun hidrogeli və hidrozolunun 

alınması.  

Işin gedişi. İki sınaq şüşəsi götürüb birincisinə 2-3ml 10 %-li 

natrium-silikat məhlulu, ikincisinə isə 2-3ml qatı xlorid turşusu 
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məhlulu tökməli. Birinci sınaq şüşəsinə 2-3ml duru xlorid turşusu 

məhlulu, ikincisinə isə 1-2ml qatı natrium-silikat məhlulu (həll 

olan şüşə) əlavə etməli. Sınaq şüşələrinin ağzını bağlayıb 

məhlulları qarışdırmalı. Birinci sınaq şüşəsində silikat turşusunun 

hidrogelinin, ikinci sınaq şüşəsində isə onun hidrozolunun 

alınmasını müşahidə etməli. Silikat turşusunun hidrozolu olan 

sınaq şüşəsini zəif qızdırmalı  və onun hidrogelə keşməsinə fikir 

verməli. Hidrozolun hidrogelə keçməsi hansı proses adlanır? Bu 

prosesə qızdırma necə təsir göstərir? Reaksiyanın tənliyini 

yazmalı.   
 

Hidrozolların koaqulyasiyası. 
 

a) Liofobzolların koaqulyasiyası. 

Təcrübə 1. Stəkanda 50q natrium-tiosulfatı Na2S2O3 ∙5H2O 

distillə edilmiş suda həll etməli. 

Başqa stəkana 70q sulfat turşusu (d = 1,84) tökməli. Bu 

stəkanı, içərisində buz parçaları olan şüşə kasaya yerləşdirməli. 

Kasanı stəkanla birlikdə sorucu şkafa qoyub, onun üzərində, 

ştativin halqasına damcı qıfı yerləşdirməli. Hazırlanmış natrium-

tiosulfat məhlulunu həmin qıfa tökməli. Turşunu uzun şüşə 

çubuqla arası kəsilmədən qarışdıraraq, üzərinə az-az tiosulfat 

məhlulu tökməli. 

Natrium-tiosulfatla sulfat turşusu arasında gedən 

reaksiyaların tənlikləri aşağıdakılardır: 

3Na2S2O3 +3H2SO4 = 3H2S2O3 +3Na2SO4; 

2H2S2O3 +2H2O = 2H2S +2H2SO4; 

H2S2O3  = S+SO2 +H2O; 

2H2S +SO2 = 3S +2H2O; 

 

3Na2S2O3 +H2SO4 = 4S +3Na2SO4+H2O 

Stəkanı kasadan çıxarıb, alınmış sarımtıl rəngli kütlə üzərinə 

100ml su tökməli. Stəkanı qaynar su hamamı üzərində 50-60 

dəqiqə qızdırıb, mayeni arabir şüşə çubuqla qarışdırmalı. Süd kimi 

ağ rəngli maye soyuduqdan sonra, onu qıfın içərisinə qoyulmuş 
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şüşə pambıqdan süzməli. Alınmış filtrat üzərinə bir qədər qatı saf 

natrium-xlorid məhlulu əlavə etməli. 

 

Təcrübə 2. Təcrübə üçün stibium 3 sulfid Sb2S3 kolloidi 

hazırlamalı. Bunun üçün kiçik stəkana 50ml distillə edilmiş su 

tökməli. Stəkanı sorucu şkafa qoyub, ondan bir az ucada ştativin 

halqasına damcı qıfı yerləşdirməli. Qıfa 50ml qusdurucu daş və ya 

kalium-stibil- tartaratın [K(SbO)C4H4O6∙ ½ H2O] 0,5%-li 

məhlulunu tökməli. Stəkandakı suyun içərisinə, Kipp aparatında 

alınan və qatı sulfat turşusu tökülmüş yuma şüşəsindən keçirilən 

hidrogen-sulfid buraxmalı. 

Damcı qıfındakı məhluldan damcı-damcı həmin stəkana 

axıtmalı. Reaksiya qurtardıqdan sonra stəkandakı məhlul içərisinə 

Kipp aparatından hidrogen buraxmaqla, hidrogen –sulfidin artığını 

kənar etməli.  

Stibium 3-sulfidin narıncı-qırmızı rəngli kolloid məhlulu 

alınmasını müşahidə etməli. 

Alınmış stibium 3-sulfid hidrozolunu bərabər miqdarda, üç 

sınaq şüşəsinə tökməli. Büret vasitəsilə birinci sınaq şüşəsinə 

natrium-xlorid, ikinci sınaq şüşəsinə barium-xlorid, üçüncü sınaq 

şüşəsinə isə alüminium-xlorid məhlulları əlavə etməli; sonra, 

sınaq şüşələrindəki mayeni çalxalamalı. Alüminium-xlorid 

məhlulu əlavəsində kolloid məhlulun sürətlə, natrium-xlorid 

məhlulu əlavəsindən isə çox gec koaqulyasiya etməsini müşahidə 

etməli. 

 

b) Liofil zolların koaqulyasiyası.  

Təcrübə 1. Sınaq şüşəsində yumurta ağını su ilə durulaşdırıb, 

üzərinə mayenin həcmi qədər, doymuş ammonium-sulfat məhlulu 

tökməli. Yumurta ağının koaqulyasiyasını müşahidə etməli. 

c) Kolloid məhlulun qızdırılma nəticəsində koaqulyasiyası 

Təcrübə 1. Sınaq şüşəsində 10ml xlorid turşusu üzərinə 1ml həll 

olan şüşə əlavə etməklə, silikat turşusunun kolloid məhlulunu 

almalı. 
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Alınmış kolloid məhlulu qaynayana qədər qızdırmalı. 

Məhlulun qismən koaqulyasiya edib, həlməşik çöküntü əmələ 

gətirməsini müşahidə etməli. 

 

Təcrübə 2. Yuxarıda təcrübədə alınmış stibium 3-sulfid kolloid 

məhlulundan       3-4ml sınaq şüşəsinə töküb qızdırmalı. 

Koaqulyasiya əmələ gəlməsi nəticəsində stibium 3-sulfidin 

çökməsini müşahidə etməli. 

 

 

d) Zolların qarşılıqlı koaqulyasiyası.  

Təcrübə 1. Sınaq şüşəsinə 3-4ml stibium 3-sulfid kolloid məhlulu 

tökməli, məhlulu çalxayaraq, üzərinə damcı-damcı dəmir 3-

hidroksid kolloid məhlulu əlavə etməli. Hər iki hidrozolun 

koaqulyasiya etməsini, yəni qarşılıqlı koaqulyasiya baş verməsini 

müşahidə etməli. 

 

 

Dəmir 3-hidroksid zolunun dializ ilə təmizlənməsi. 

 

Yuxarıdakı təcrübədə göstərilən qayda ilə dəmir 3-hidroksid 

zolu almalı. Alınmış bu zolda qalan elektroliti aşağıdakı qaydada 

dializ vasitəsilə (yarımsızdırıcı arakəsmədən diffuziya etdirməklə) 

təmizləmək olar. 

Dializ üçün dializatordan istifadə edilir. 

Dializator, hər iki ucu açıq şüşə silindr olub, bir ucuna 

yarımsızdırıcı perqament kağızı çəkilmişdir. 

İri stəkana distillə edilmiş su tökməli. Dəmir 3-hidroksid 

zolunu dializatora töküb, onu da stəkandakı suya salmalı. Dəmir 

3-hidroksid zoluna qatışmış elektrolitlər yarımsızdırıcı 

arakəsmədən stəkandakı suya keçə bildiyi halda, zolun özü keçə 

bilmir. Yuxarıda deyildiyi kimi, bu proses dializ adlanır. 

Stəkandakı suyu bir neçə dəfə dəyişdirməklə, dəmir 3-hidroksid 

zolunu tamamilə elektrolitdən təmizləmək olar. 
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TƏCRÜBƏYƏ AİD SXEM, CƏDVƏL VƏ ŞƏKİLLƏR 

 

                                                                                                                    

Cədvəl 1. 

Dispers 

faza 

Dispers 

mühit 

Sistemin 

işarəsi 

Misallar 

Qaz Qaz Q/Q Kolloid sistemin 

yaranması qeyri 

mümkündür 

Maye Qaz M/Q Duman, bulud 

Bərk  Qaz B/Q Tüstülər, tozlar 

Qaz Maye Q/M Qaz emulsiyaları, 

köpüklər 

Maye Maye M/M Emulsiyalar 

Bərk Maye B/M Kolloid məhlulları, 

suspenziyalar 

Qaz Bərk Q/B Məsaməli cisimlər 

(pemza, silikagel, 

aktivləşmiş kömür) 

Maye Bərk M/B Bərk emulsiyalar 

Bərk Bərk B/B Minerallar, ərintilər 

 
            Şəkil 1.Elektrodializator 

Su 

+ - 
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Yoxlama sualları 

 

1. Kolloid məhlulların adi məhlullardan fərqi nədir? 

2. Zol və hidrozola nə cür tərif vermək olar? 

3. Hidrozolların alınması üçün nə kimi üsullar vardır? 

4. Hansı zollara liofil, hansılara isə liofob deyilir? 

5. Zolların koaqulyasiyasına aid iki misal göstərməli? 

6. Kolloid məhlulun qızdırılması nəyə səbəb olur? 

7. Peptizasiya nəyə deyilir? Cavabı misal ilə izah etməli. 

8. Gel nədir? 
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Laboratoriya işi   № 9 

Metalların korroziyası və onunla mübarizə 

 

Avadanlıqlar: sınaq şüşəsi, şüşə çubuq, sumbata kağızı, şüşə 

stəkan, qızdırıcı 

Reaktivlər: K3[Fe(CN)6], Zn, Sn, maqnezium məftil, alüminium 

məftil, mis məftil, mıx,  HCl, H2SO4 ,HNO3 ,CuSO4 , NaCl, 

urotropin  

 

QISA  NƏZƏRİ  MƏLUMAT 

 

Korroziya–xarici mühitin kimyəvi və elektrokimyəvi təsiri 

nəticəsində metalların dağılması prosesidir. Korroziya prosesi 

oksidləşmə-reduksiya reaksiyaları nəticəsində baş verir. Metalın 

korroziyası nəticəsində onun oksid, hidroksid və ya duz formasına 

keşməsi ilə əlaqədar olaraq sistemin entropiyası artır, sərbəst 

enerjisi isə azalır. 

Metalın səthində əmələ gələn korroziya məhsulu bir çox 

metallar üçün qoruyucu örtük vəzifəsini görür və onları sonrakı 

oksidləşmədən mühafizə edir. Bu hal o zaman mümkündür ki, 

metal oksidinin (yaxud hər hansı birləşməsinin) həcmi onun əmələ 

gəlməsinə sərf edilən metalın həcmindən böyük olsun. 

 
𝑉𝑜𝑘𝑠𝑖𝑑
𝑉𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙  

> 1 

 

Qələvi və qələvi-torpaq metalları üçün göstərilən nisbət 

vahidindən kiçik olduğu üçün korroziya məhsulu onların səthini 

tam örtmür. Buna görə də həmin metalların korroziyası sürətlə 

gedir. 

Əmələgəlmə mexanizminə görə korroziya prosesi iki növə 

ayrılır:  

1. Kimyəvi korroziya    

2. Elektrokimyəvi korroziya 
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Kimyəvi korroziya quru qazların (O2, H2S, SO2 ,CO2 və s.) və 

qeyri-elektrolitlərin (neft, kerosin, benzin, sürtkü yağları və s) 

təsiri nəticəsində baş verir. Bu maddələrin təsiri yüksək 

temperaturda daha intensiv olur. 

Daxili yanacaq mühərriklərinin korroziyası da kimyəvi 

korroziyaya aiddir. Yanma prosesində yanacağın tərkibində olan 

kükürd və kükürdlü birləşmələr yüksək temperaturda  SO2 və SO3 

kimi turşu oksidlərinə çevrilir ki, bunlar da dağıdıcı təsir göstərir. 

Eynilə bir sıra kiməyəvi-texnoloji avadanlıqların yüksək 

temperatur şəraitində istismarı prosesində onların tədricən sıradan 

çıxması bəzi birləşmələrin dağıdıcı təsirilə əlaqədardır: 

 

2RCl +Me          MeCl2 + R – R 

 

R1 – S + Me          MeS + R1 + R2 – R2 

 

        R2 

 

Burada: R, R1 və R2 – üzvi radikallardır 

Elektrokimyəvi korroziya–elektrolitlərin təsiri nəticəsində 

baş verir. Metalların dağılmasının başlıca səbəbi korroziyanın bu 

növüdür. Mühiti su olan məhlullarda gedən korroziyanın bütün 

halları elektrokimyəvi korroziyaya aiddir. 

Misal olaraq, gəmilərin sualtı hissələrinin, buxar 

qazanlarının, yeraltı boruların korroziyasını göstərmək olar. 

Kimyəvi korroziyadan fərqli olaraq, elektrokimyəvi 

korroziya nəticəsində yerli elektrik cərəyanı əmələ gəlir. Buna 

metal ilə onun tərkibində olan kənar qarışıqlar arasında 

mikroqalvanik elementlərin yaranması səbəb olur. Bildiyimiz 

kimi, polad əsas etibarilə dəmirdən, karbindan və sementitdən 

(Fe3C) ibarətdir. Polad elektrolit mühitinə düşdükdə onun səthində 

əmələ gələn mikroqalvanik elementlərdə dəmir mənfi elektrod 

(anod), sementit isə müsbət elektrod (katod) vəzifəsini görür. 
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                                          2e
- 

                                      elektrolit 

 

              (-) Fe    (H2 + həll olmuş qazlar)    Fe3C(+)  

 

 

Belə qalvanik element işlədikdə, dəmir ionları elektrolitə 

keçir, elektronlar isə sementit vasitəsilə elektrolitə keçərək 

hidrogen ionlarını, yaxud suda az miqdarda həll olmuş oksigeni 

reduksiya edir. Nəticədə, sərbəst hidrogen və ya OH
-
 ionları əmələ 

gəlir. Dəmir ionları OH
- 

ionları ilə birləşərək Fe(OH)2 əmələ 

gətirir və beləliklə, metal tədricən korroziyaya uğrayır. 

Korroziyanın bu növünə qalvanokorroziya deyilir. O, iki müxtəlif 

metal parçasının (məsələn, mis-qalay, mis-dəmir, mis-alüminium 

və s) nəm havada bir-birinə toxunduğu hallarda da baş verir. 

Tutaq ki, dəmir ilə mis havada bir-birinə toxunmuşdur (şəkil 

1).Nəm havada metalın səthində nazik su təbəqəsi və az da olsa 

suda həll olmuş oksigen olur. 

  

             

 
 

               Şəkil 1.   Dəmirin atmosfer korroziyasının sxemi 

 

Dəmir nisbətən fəal metal olduğundan su mühitinə ion göndərir: 

 

              Anodda:  2 Fe
0
 – 4e

-
         2Fe

+2 
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Dəmirdən ayrılan elektronlar mis vasitəsilə suya keçərək 

onda həll olan oksigeni reduksiya edir: 

 

               Katodda:  2H2O +O2 +4e
-
        4OH¯

 

 

Katodda gedən prosesi belə də göstərmək olar: 

 

               O2 +4e
-
        2O

-2
 

             2H2O         2H
+
 +2OH

¯
         2OH

¯
+2OH

¯
       4OH

¯
 

               2O
-2

 +2H
+
         2OH

¯
 

 

Su mühitinə keçən dəmir ionları OH¯
 
ionları ilə birləşir və 

beləliklə, dəmir korroziyaya uğrayır: 

 

Fe
+2

+2OH
¯
        Fe (OH)2  

 

4Fe (OH)2+2H2O +O2        4Fe(OH)3 

 

Fe(OH)3        Fe = O +H2O 

 

                     OH 

 

2Fe =O       Fe2O3 ∙ H2O 

 

  OH 

Sonuncu formul dəmirin səthində əmələ gələn pasın təxmini 

tərkibini ifadə edir. 

Havanın nisbi rütubəti 65%-dən çox olduqda, dəmirin 

korroziyası daha sürətlə gedir. Odur ki, bu rəqəm polad və polad 

məmulatların korroziyası prosesində kritik nisbi rütubətlilik 

adlanır. 

Korroziya prosesində elektron qəbul edən oksidləşdiricilərə 

depolyarizator deyilir. Göstərilən misalda oksidləşdirici rolunu 

oksigen oynayır və o, anoddan qəbul edilən elektronların hesabına 

reduksiya olunur. Beləliklə, nəzərdən keçirilən atmosfer 
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korroziyası, eləcə də suda və torpaqda baş verən korroziya 

oksigen depolyarlaşması ilə gedir.                                             

     
 

Şəkil 2.  (-)Fe/HCl/Cu(+) qalvanik cütünün sxemi                                            

 

Elektrolit turşu olduqda oksidləşdirici vəzifəsini hidrogen ionları 

görür. Bu zaman (-)Fe/HCl/Cu(+) qalvanik cütü əmələ gəlir (şəkil 

2.)  

 Dəmir öz elektronlarını katoda (misə) verərək Fe
2+

 ionları 

şəklində məhlula keçir və bu elektronların hesabına hidrogen 

ionları reduksiya olunur (2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2
0) Anod rolunu 

oynayan metal isə turşu qalığı ilə duz əmələ gətirərək korroziyaya 

uğrayır. Korroziyanın bu halı hidrogenin depolyarlaşması ilə 

gedir. 

Metal nisbətən fəal olduqda hidrogen depolyarlaşması ilə 

gedən korroziya prosesi neytral mühitdə (atmosferdə) də baş verə 

bilər. Buna misal olaraq, nəm  havada mis ilə kontaktda olan 

alüminiumun korroziyasını (şəkil3) nəzərdən keçirək       
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Şəkil 3.Hidrogenin depolyarlaşması ilə gedən 

atmosfer korroziyasının sxemi 

 

 

                      Anodda:   2Al
0
 – 6e

-
      2Al

+3 

                      Katodda:  6H2O        6H
+
 +6OH

¯
 

                               6H
+
+6e

-             
3H2

0 

                      Məhlulda: 2Al
+3

  + 6OH¯        2Al(OH)3   

 

Atmosferdə gedən korroziya prosesini O2, CO2, HCl, eləcə 

də his və toz hissəcikləri intensivləşdirir. 

Yayılma xüsusiyyətinə görə korroziyanın bir neçə forması 

məlumdur. Bunlardan ən çox təsadüf olunanları məhəlli, 

müntəzəm, pittinq (ingiliscə dərinləşmək deməkdir), kristallararası 

və s. formalardır. (şəkil 4)  

                                       

 
 

       Şəkil 4.Korroziyanın formaları: a- müntəzəm, b-ləkə 

şəkilli, c- nöqtə şəkilli, d-pittinq, e-kristallararası, ə-korroziya 

çatları, f-selektiv 
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Məhəlli korroziya metal səthinin ayrı-ayrı hissələrində, 

müntəzəm korroziya metalın bütün səthi boyu, kristallararası 

korroziya isə metalı əmələ gətirən kristalların sərhədləri boyu baş 

verir. Məhəlli korroziya nəticəsində metalda dərin yaralar əmələ 

gəlir. Kristallararası korroziya zamanı korroziya məhsulunun 

metalın  daxilində qalması metalın mexaniki xassələrinin 

dəyişməsinə səbəb olur.  

Torpaq korroziyası yeraltı kommunikasiyalara böyük ziyan 

vurur. Yüksək nəmliyə və turşuluğa malik olan torpaqlar bu 

cəhətdən daha təhlükəlidir. Belə rayonlarda elektrik tirlərinin yerə 

basdırılmış hissəsi, neft kəmərləri və müxtəlif metal 

konstruksiyalar korroziya nəticəsində az vaxtda dağılıb sıradan 

çıxır. Təcrübə göstərir ki, rütubətliyi 10%-dən az olan torpaqda 

korroziya zəif gedir. 

Yeraltı qurğuların korroziyaya uğramasında mühüm rol 

oynayan amillərədn biri azmış elektrik cərəyanıdır. Bu cərəyanın 

yaranmasına elektriklə qaynaqedici cihazlarla, tramvay, metro və 

dəmir yol xətləri və s. kimi sabit cərəyanla işləyən aqreqatlar 

səbəb olur. Azmış elektrik cərəyanının təsir radiusu bir necə 

kilometrdir. Bu rayonda yerləşən boru və kabellər intensiv surətdə 

korroziyaya məruz qalır. Azmış elektrik cərəyanının təsir 

mexanizmi şəkil 5-də göstərilmişdir. 

 

 
  Şəkil 5. Azmış cərəyanın təsiri ilə korroziya: 1- elektrik xətti,    

   2- nəqliyyatın elektrik mühərriki, 3- rels, 4-relslərin 

birləşdiyi yerdə müqavimət, 5- nəm torpaq, 6- boru 
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Müsbət qütbdən hava naqili vasitəsilə keçən cərəyan 

nəqliyyatın elektrik mühərrikinə daxil olur və oradan dəmir yol 

xətti vasitəsilə mənbəyin müsbət qütbünə qayıdır. Dəmir yolun 

materialı eyni cinsli olmadığından (məsələn, onların birləşən 

hissələri) cərəyan keçərkən metalda anod və katod sahələri 

yaranır. Dəmir yol xətti torpaqla bilavasitə əlaqədar olduğu üçün 

cərəyanın bir hissəsi anod sahələrindən torpağa keçir və oradan da 

katoda qayıdır. Dəmir yol xətti ilə torpaq arasında yaranan 

potensiallar fərqi çox və torpağın keçiricilik qabiliyyəti az 

olduqda, azmış cərəyanın şiddəti böyük olur və bir çox hallarda 

300 amperə çatır. 

Azmış cərəyanın keçdiyi yolda müxtəlif metal 

konstruksiyalar olduqda, cərəyan metala daxil olur. Cərəyanın 

torpaqdan metala daxil olduğu sahə katod, metaldan torpağa 

çıxdığı sahə isə anod rolunu oynayır. Beləliklə, metal qurğularının 

yeraltı hissələri dəmirin oksidləşməsi nəticəsində korroziyaya 

uğrayır. Başqa elektromüsbət ionlar olmadıqda, katodda hidrogen 

ionları reduksiya olunur. Cərəyanın şiddətindən asılı olaraq, 

torpaq korroziyasının intensivliyi və metalın dağılma dərəcəsi də 

müxtəlif olur.  

Yüksək temperaturda hidrogenin  polada diffuziyası 

nəticəsində korroziyanın xüsusi növü hidrogen korroziyası baş 

berə bilər. Bu şəraitdə hidrogen poladın tərkibindəki karbonla 

birləşərək metan əmələ gətirir ki, bu da poladın xassələrinin 

kəskin surətdə dəyişməsinə səbəb olur. 

Korroziyanın sürəti vahid zamanda vahid səthdə itirilən 

metalın kütləsi ilə ölçülür və aşağıdakı düsturla təyin edilir: 

 

𝑊 =
∆𝑚

𝑆𝑡
 

 

burada: 𝑊- mq/m
2
 saat və ya mq/m

2
 il ilə ifadə olunan 

korroziya sürəti,      ∆𝑚- metalın itirilən kütləsi, S- metalın sahəsi, 

t  isə zamandır.  

∆𝑚= ∆𝑉𝑑 olduğundan  
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𝑊 =
∆𝑉𝑑

𝑆𝑡
= 𝑑 ∙

𝑏

𝑡
   olar.  

 

burada:  d-sıxlıq,  b isə itirilən metal təbəqəsinin qalınlığıdır. 

Korroziya prosesini sürətləndirən maddələrə aktivator 

(stimulyator) deyilir. Korroziyanın sürətinə təsir edən amillər 

müxətlifdir. Məsələn, mühitdə H
+
, Cl

-
, Br

-
, I

-
 ionları olduqda 

korroziya sürətlənir. Atmosfer xassəli metalların korroziyasına 

OH
-
 ionları da təsir göstərir. Metalların korroziyasının mühitin 

xassəsindən asılılğı aşağıdakı qrafikdə göstərilmişdir. 

Qrafikdən göründüyü kimi, dəmirin korroziyası turş 

mühitdə intensiv, əsas mühitdə isə zəiflədiyi halda, alüminiumun 

korroziyası hər iki mühitdə sürətlə gedir. (Şəkil 6) 

             

 
 

Şəkil 6. Dəmir və alüminiumun              Şəkil 7. Korroziyanın 

korroziyasının mühitin  pH-dan         temperaturdan asılılığı:                        

asılılığı                                               1-oksidləşdirici mühitdə,                          

                                                           2-oksigen həll olmuş su  

                                                           mihitində 

Korroziyanın sürətinə təsir edən amillərdən biri də 

temperaturdur. Belə ki, oksidləşdirici potensialı havanın 
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oksigenindən asılı olmayan mühitdə            (HNO3 +HCl; HNO3 

+ HF) gedən korroziyanın sürəti temperatur artdıqca tədricən 

artır. (Şəkil 7-də birinci əyri) Temperatur artdıqca qazların 

mayelərdə həllolma qabiliyyəti azaldığı üçün temperaturun 

artması elektrolit mühitində gedən korroziya prosesini zəiflədir. 

(Şəkil 7-də ikinci əyri) 

Temperaturun artması qazların oksid təbəqəsindən metalın 

səthinə diffuziyasını sürətləndirir. Məsələn, 200-250
0
C-də  

dəmirin səthində nazik oksid təbəqəsi əmələ gəldiyi halda, 600
0
C-

də onun səthi qarışıq oksiddən (Fe3O4) ibarət dəmir yanığı ilə 

örtülür. Dəmirin korroziyası 800
0
C-dən yüksək temperaturda daha 

da intensivləşir. 

Korroziya xalq təsərrüfatına böyük ziyan vurur. Korroziya 

nəticəsində külli miqdarda metal itkiyə gedir ki, bu da istifadə 

olunan metalın ümumi kütləsinin təqribən 10%-ni təşkil edir. 

Korroziyanın xalq təsərrüfatına vurduğu zərər hər il milyard 

manatlarla hesablanır. Bundan başqa korroziyanın təsirilə 

metalların bir sıra mühüm xassələri dəyişir. Bu səbədən maşınlar, 

cihazlar, metal qurğular və s. iş keyfiyyətini itirir və sıradan çıxır. 

Buna görə də onun qarşısını almaq böyük iqtisadi əhəmiyyət kəsb 

edir. Bu məqsədlə müxtəlif üsullardan istifadə olunur. 

Metalların korroziyadan mühafizə üsulları. Metalları 

korroziyadan mühafizə etmək üçün tətbiq olunan üsulları şərti 

olaraq bir neçə qrupa bölmək olar: 1) metalların legirlənməsi,  2) 

mühafizə örtükləri,  3) elektrokimyəvi mühafizə,        4)  mühitin 

xassəsinin dəyişdirilməsi. 

1. Metalların legirlənməsi. Bu üsulla metalları 

korroziyadan mühafizə etmək üçün ərintiyə passivləşdirici 

komponentlər, məsələn, xrom, nikel, titan və vanadium əlavə 

edilir. Legirlənmiş ərintilərin korroziyaya qarşı davamlılığı 

yüksək olur. Metalları kimyəvi korroziyadan mühafizə etmək 

məqsədilə bu üsuldan geniş istifadə olunur. 

2. Mühafizə örtükləri. Metalları korroziyadan mühafizə 

etmək məqsədilə onların səthinə mühafizə örtükləri çəkilir. 

Mühafizə örtükləri metalın istismar olunduğu şəraitdən asılı 
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olaraq seçilir. Onları iki qrupa ayırmaq olar: a) metal örtükləri, b)  

qeyri-metal örtükləri. 

a) metal örtükləri. Mühafizə olunan metalın səthinə 

atmosfer korroziyasına qarşı davamlı olan metallardan örtüklər 

çəkilir. Bu məqsədlə məsələn, əridilmiş qalay, sink və ya 

qurğuşuna polad  listlər daxil edilir. Əridilmiş halda sink və qalay 

metalın səthini daha yaxşı isladır. Qurğuşunun bu xassəsini 

artırmaq üçün ona qalay əlavə edilir. Səthə metal təbəqəsini 

termodiffuziya üsulu ilə də çəkmək olar. Bu məqsədlə 

korroziyadan mühafizə olunan məmulatı metalın uçucu birləşməsi 

olan mühitə daxil edirlər. Yüksək temperaturda metal 

birləşməsinin hissəcikləri toz şəklində mühafizə olunan metalın 

səthinə diffuziya edir. Müəyyən edilmişdir ki, polad və polad 

məmulatlarını 1000
0
C temperaturda CrCl2 buxarları olan mühitə 

daxil etdikdə onların səthində Cr-Fe ərintisindən ibarət mühafizə 

təbəqəsi əmələ gəlir: 

3CrCl2 +2Fe          3Cr +2FeCl3 

 

Eyni qayda ilə 800
0
-900

0
C-də SiCl4 tətbiq etməklə səthdə 

Si-Fe tərkibli qoruyucu örtük yaratmaq olur. Termodiffuziya 

üsulundan istifadə edərək Fe–Al, Fe–Ti və başqa qoruyucu 

örtüklər də almaq olar. Göstərilən prosesi formaldehid, natrium-

hidrofosfit, hidrazin və başqa reduksiyaedicilərin iştirakı ilə 

aparırlar. Bunlardan hidrazinin iştirakı ilə nikel təbəqəsinin əmələ 

gəlməsi aşağıdakı oksidləşmə -reduksiya reaksiyasına əsaslanır: 

 

                       +2      -2                   0      0       + 

2Ni + N2H4                2Ni +N2 +4H 

 

Elektrokimyəvi üsuldan istifadə edərək metalın səthini 

başqa metal təbəqəsi ilə örtdükdə, örtük əmələ gətirən metal anod, 

mühafizə olunan metal isə katod vəzifəsini görür. Hər iki eletrod 

örtük əmələ gətirən metalın duzunun məhluluna salınır. 

Məhluldan sabit elektrik cərəyanı keçdikdə anod həll olur, 

katodun səthində isə qoruyucu metal təbəqəsi əmələ gəlir. Bu 
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üsulla poladın səthinə alüminium, sink, xrom, nikel, qalay, 

qurğuşun, mis, gümüş və s. təbəqəsi çəkmək mümkündür. 

 

                                                        

a -anod örtüyü               

 

 

 

 

 

 

  b- katod örtüyü 

 

 

 

Şəkil 8. Mühafizə örtükləri 

 

Səthə çəkilən təbəqə fəal metal olduqda onun zədələndiyi 

yerdə əmələ gələn qalvanik cütdə fəal anod vəzifəsinin gördüyü 

üçün dağılır, əsas metal isə mühafizə olunur. Belə örtüklərə anod  

örtükləri deyilir (şəkil 8a). Əksinə, səthə çəkilən metal təbəqəsi az 

fəal olduqda, örtüyün zədələndiyi yerdə anod rolunu mühafizə 

olunan metal gördüyü üçün onun korroziyası daha sürətlə gedir. 

Belə örtüklərə katod örtüklər deyilir (şəkil 8b). 

b)Qeyri-metal örtükləri. Metalın səthini qeyri-metal tərkibli 

örtüklərlə mühafizə etmək üçün oksidləşməyən sürktü 

yağlarından, polimer materiallardan, yağlı boyalardan istifadə 

olunur. Yüksək temperaturda metala çəkilmiş yağ soyuduqda 

onun səthini nazik təbəqə şəklində örtür. Yağın mühafizəedici 

qabiliyyətini artırmaq üçün ona müxtəlif  ingibitorlar əlavə edilir. 

Metalın səthinə polimer maddələrin aşağı temperaturda 

qaynayan həlledicilərdə hazırlanmış məhlulunu çəkdikdə, 

həlledici buxarlandıqdan sonra səthdə qoruyucu polimer təbəqəsi 

əmələ gəlir. Metalları korroziyadan mühafizə etmək üçün yağlı 
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boyalardan daha çox istifadə olunur. Müxtəlif rəngli piqmentlərin 

əlif yağında hazırlanmış qarışığı ilə metalın səthini rənglədikdə 

əlif yağı havanın oksigeni ilə okdisləşir və metalın səthində sıx 

qoruyucu təbəqə yaranır. Metalın səthində termiki, kimyəvi və 

elektrokimyəvi üsullarla oksid təbəqəsi əmələ gətirməklə də onu 

korroziyadan mühafizə etmək olar. 

Termiki üsulla oksid təbəqəsi əldə etmək məqsədilə metal 

qurğular yüksək temperaturda qızdırılır. Lakin prosesdə qurğunun 

zəif hissələri deformasiyaya uğradığı üçün bu üsuldan az hallarda 

istifadə olunur. 

Kimyəvi üsulla səthdə oksid təbəqəsi əmələ gətirmək üçün 

nisbətən aşağı temperaturda metala müvafiq oksidləşdiricilərlə 

təsir edirlər. 

Elektrokimyəvi üsulla oksid təbəqəsi yaratmaq məqsədilə 

səthi təmizlənmiş polad məmulat 140
0
C-də 800q/l  NaOH, 50q/l 

NaNO3  və 200q/l  NaNO2 qarışığından hazırlanmış məhlula daxil 

edilir. Məmulatın səthindən oksid təbəqəsinin əmələ gəlməsi 

prosesi 20-90 dəqiqəyə başa çatır. Bu qayda ilə hazırlanmış polad 

hissələr su axınında yuyulur və onların səthinə yağ təbəqəsi 

çəkilir. Səthin bu qayda ilə hazırlanmasına donuqlaşma deyilir. 

Bəzən elektrokimyəvi üsulla oksid təbəqəsi yaratmaq üçün 

səthi təmizlənmiş hər hansı metal məmulat K2CrO4, K2Cr2O7 və 

başqa oksidləşdiricilərdən hazırlanmış elektrolitlə doldurulmuş 

elektroliz vannasına anod kimi daxil edilir. Nəticədə anodda 

aşağıdakı proses gedir                      

            

𝐶𝑟𝑂4
−2 +H2O – 2𝑒           𝐶𝑟𝑂4

−2 +2 H 
+
 +O 

          O +  Me       MeO  

Yuxarıda göstərilən üsulla metalın səthində oksid 

təbəqəsinin yaranması prosesinə anodlaşma deyilir. Məsələn, 

alüminiumun anodlaşdırılması üçün 20%-li sulfat turşusu 

məhlulundan istifadə olunur. Anodlaşma prosesində əmələ gələn 

oksid təbəqəsini rəngləmək üçün elektrolitə müxtəlif rəngli 

piqmentlər  də əlavə edilir. Qeyri-metal tərkibli örtüklərə misal 

olaraq fosfat təbəqəsini də göstərmək olar. Fosfat təbəqəsinin 
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alınması prosesinin mahiyyəti metalın səthində suda həll olmayan 

fosfatların çökdürülməsindən ibarətdir. 

 

Fe(H2PO4)2 +2Fe
+2

        Fe3(PO4)2  +4H 
+ 

 

Elektrolit kimi, adətən,  Fe(H2PO4)2 +Mn(H2PO4)2 qarışığı 

məhlulundan və ya Zn(H2PO2)2 məhlulundan istifadə olunur. 

Fosfatlaşmanı sürətləndirmək üçün proses gərginliyi 20V olan 

dəyişən cərəyanla aparılır və 60-70
0
C-də 4-5 dəqiqəyə qurtarır. 

Fosfat  təbəqəsi məsaməli olduğundan onun üzərinə yağlı boya 

təbəqəsi də çəkilir. Bu üsuldan cihazqayırma və maşınqayırma 

sənayesində geniş istiafdə olunur. 

1. Elektrokimyəvi mühafizə. Üsulun mahiyyəti anod və 

ya katodda  gedən proseslərin zəiflədilməsindən ibarətdir. Bu 

məqsədlə mühafizə olunan metala daha fəal metal parçası 

(protektor) birləşdirilir. Bu üsulla dəniz qurğuları (estakada) 

dayaqlarının su altında qalan hissəsi, gəmilərin korpusu və başqa 

qurğular korroziyadan mühafizə edilir. Şəkil 9-da yeraltı boruların 

protektor mühafizəsinin sxemi verilmişir. Protektor anod 

funksiyasını yerinə yetirir və mühafizə olunur. 

Bu prinsipə əsaslanan mühafizə üsullarından biri də katod 

və ya anod polyarlaşmasıdır. Katod mühafizəsinin mahiyyəti 

ondan ibarətdir ki, mühafizə olunan konstruksiya sabit cərəyan 

mənbəyinin mənfi qütbünə birləşdirilir. Odur ki, o katod olur, 

anoda rolunu isə polad elektrod oynayır. Elektroliz zamanı 

elektrod     (anod) həll olur, mühafizə olunan konstruksiya 

üzərində isə hidrogen ayrılır. 
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Şəkil 9. Yeraltı boruların protektor  mühafizəsi 

 

                

Anod olaraq elektrod potensialı kiçik metal (fəal metal) 

götürülərsə, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi o, protektor olur və bu 

halda xarici cərəyan mənbəyi tələb olunmur. 

        Mühitin xassəsinin dəyişdirilməsi. Korroziya prosesinə 

şərait yaradan     komponentlərin qatılığını azaltmaqla mühitin 

aqressivliyini zəiflətmək mümkündür. Məsələn, neytral mühitdə 

metalın korroziyası oksigenin udulması ilə getdiyi üçün, oksigeni 

deaerasiya (qaynatma, distillə, təsirsiz qazla barbotaj) etməklə, 

yaxud reduksiyaedicilərin (sulfitlər, hidrazin və s) vasitəsilə kənar 

edirlər. Mühitin turşuluğunu azaltmaqla da onun aqressivliyini 

zəiflətmək olar. 

Korroziyanın qarşısını almaq məqsədilə ingibitorlardan 

geniş istifadə olunur. İngibitorlar  tərkibcə qeyri-üzvi (nitritlər, 

xromat və bixromatlar, qurğuşun 2-asetat və s.) və üzvi 

(tərkibində fosfor,oksigen, kükürd və ya azot olan birləşmələr) 

mənşəli olur. Elektrokimyəvi korroziya prosesində ingibitorlar 

anod və katod təsirli olub iki qrupa bölünür. Anod prosesini 

zəiflədən ingibitorlara nitritlər, bixromatlar, katod sahəsini 

zəiflədən ingibitorlara isə dietilamin, urotropin, formaldehid, 

piridin, tiokrezol aiddir. 
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Müxtəlif maşın və cihazları daşınma, saxlanma və istismar 

müddətində korroziyadan mühafizə etmək üçün uçucu ingibitorlar 

tətbiq olunur. Bu məqsədlə ingibitor aqreqatların yaxınlığında 

qoyulur. İngibitorun buxarları əvvəl metalın səthindəki nəm 

təbəqədə həll olur, sonra isə adsorbsiya olunur. Uçucu 

ingibitorlardan ditsikloheksilammonium-nitriti, tsikloheksilamini 

və etanolaminin karbonatlarını göstərmək olar.  

    

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

Təcrübə 1. Qalaylanmış və sinklənmiş dəmirin korroziyası. 

İşin gedişi. İki sınaq şüşəsinin hər birinə həcminin yarısına qədər 

distillə suyu töküb üzərinə 2-3 damcı duru H2SO4 və K3[Fe(CN)6] 

məhlulları əlavə edib şüşə çubuqla qarışdırmalı. İki dəmir məftili 

sumbata kağızı ilə təmizləməli. Məftilin birini sink parçasının, 

ikincisini isə qalay parçasının üzərinə kip dolamalı və onları sınaq 

şüşələrindəki məhlullara daxil etməli. Bir neçə dəqiqədən sonra  

dəmir-qalay kontraktı olan sınaq şüşəsində məhlul göy rəngə 

boyanır. Həmin sınaq şüşəsində  Fe
+2  

ionlarının əmələ gəlməsini 

necə izah etmək olar? Nə üçün dəmir-sink kontaktı olan sınaq 

şüşəsində göy rəng əmələ gəlmir? Üzəri sink və qalayla örtülmüş 

dəmirin korroziyası prosesinin elektron tənliklərini yazmalı. 

Təcrübə 2. Metalların kontaktının, onların turşularda həll 

olmasına təsiri 

İşin gedişi. Sınaq şüşəsinə azca durulaşdırılmış sulfat turşusu 

tökməli. Buraya 1-2 parça sink salmalı. Hidrogen qabarcıqlarının 

çıxması sürətinə əsasən, sinkin turşu ilə nə cür sürətlə qarşılıqlı 

təsirdə olmasına diqqət etməli. Məhlula mis məftil salıb, onu sink 

parçasına toxundurmalı. Sinkin mislə kontaktı (toxunması), onun 

turşuda həll olması sürətinə nə cür təsir edir? 

Sınaq şüşəsinə azca durulaşdırılmış xlorid turşusu tökməli. Buraya 

1-2 parça sink salmalı və ona maqnezium məftili ilə toxunmalı. Nə 

müşahidə olunur? 

Təcrübə 3. Xlorid –ionunun korroziyanın sürətinə təsiri. 
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İşin gedişi. Iki sınaq şüşəsinin hər birində bir qədər CuSO4 

məhlulu və 4-5 damcı H2SO4 məhlulu götürməli. Hər iki sınaq 

şüşəsinə alüminium məftili daxil etməli. Sınaq şüşələrindən birinə 

bir neçə damcı NaCl məhlulu əlavə etməli. Nə müşahidə olunur. 

Cl
- 

ionu korroziyanın sürətinə necə təsir göstərir? Əmələ gələn 

qalvanik cütün sxemini tərtib etməklə təcrübənin nəticəsini izah 

etməli.  

Təcrübə 4. Dəmirin passivləşdirilməsi. 

İşin gedişi. Tüstülənən nitrat turşusu tökülmüş iri sınaq şüşəsinə 

sumbata kağızı ilə yaxşıca təmizlənmiş mıx salmalı. 2-3 dəqiqədən 

sonra mıxı sınaq şüşəsinin divarlarına toxundurmadan çıxarıb, 

stəkana  tökülmüş suda yumalı. Yuyulmuş mıxı işərisində mis 2-

sulfat məhlulu olan sınaq şüşəsinə salmalı. Bir qədərdən sonra 

mıxı çıxarıb, üzərində heç nə çökmədiyini müşahidə etməli. 

Mixı əldə tutaraq ona şüşə çubuqla bir-iki dəfə vurub, 

yenidən mis 2-sulfat məhluluna salmalı. Bir az sonra mıxı çıxarıb, 

üzərində mis çökməsinə diqqət etməli. Qatı nitrat turşusuna 

salınmış mıxın üzərində misin çökməsini nə ilə izah etmək olar? 

Həmin mıxı şüşə çubuqla vurduqdan sonra, üzərində misin 

çökməsinin səbəbi nədir? 

Təcrübə 5. Alüminiumun passivləşdirilməsi. 

İşin gedişi. Üç sınaq şüşəsi götürməli. Bunlardan birinə 

durulaşdırılmış sulfat turşusu, ikincisinə durulaşdırılmış nitrat 

turşusu, üçüncüsünə isə qatı nitrat turşusu tökməli. Alüminium 

məftili sumbata kağızı ilə təmizləyib, sulfat turşusu olan sınaq 

şüşəsinə salmalı. Reaksiyanın nə cür getməsinə diqqət etməli. 

Məftili sınaq şüşəsindən çıxarmalı. Onu su ilə yuduqdan sonra 

durulaşdırılmış nitrat turşusu tökülən sınaq şüşəsinə salmalı. 

Reaksiyanın sürətini müşahidə etməli. 

Məftili çıxardıb yuduqdan sonra üçüncü sınaq şüşəsinə salıb, 

orada 1-2 dəqiqə saxlamalı. Məftili çıxarıb su ilə yumalı,  onu 

əvvəlcə sulfat turşusu, sonra da durulaşdırılmış nitrat turşusu olan 
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sınaq şüşələrinə salmalı. Alüminium ilə bu turşular arasında 

reaksiya gedirmi? Bu hadisəni nə cür izah etmək olar? 

Təcrübə 6. Korroziyanın sürətinə ingibitorun təsiri. 

İşin gedişi. Üç sınaq şüşəsinin hər birində 4-5 ml H2SO4 məhlulu 

götürüb onlardan birincisinə dəmir parçası, ikincisinə sink, 

üçüncüsünə isə alüminium daxil etməli. Sınaq şüşələrini hidrogen 

intensiv ayrılana qədər zəif qızdırmalı. Sınaq şüşələrinin hər birinə 

bir qədər urotropin tozu əlavə etməli. Hidrogenin ayrılma 

intensivliyi dəyişirmi?      
 

Yoxlama sualları 
 

1. Metalların korroziyası nəyə deyilir? 

2. Kimyəvi korroziya elektrokimyəvi korroziyadan nə ilə fəqlənir? 

3. Korroziyanın sürətinə hansı amillər təsir göstərir? 

4. Korroziyanın hansı formaları məlumdur? 

5. Korroziyanın qarşısını almaq üçün hansı üsullar tətbiq edilir? 

6. Katod və anod örtükləri hansı hallarda yaranır? 

7. ECu
+2

/Cu =+0,34V;    EAl+3/Al = - 1,66V  olduğunu bilərək sinkin 

alüminiumla kontraktı zamanı atmosfer korroziyasının sxemini 

tərtib etməli. 

8. Maqnezium bir halda sinklə, digər halda isə dəmirlə kontakda 

olmuşdur. Maqnezium hansı halda sürətlə korroziyaya uğrayır? 

Cavabınızı uyğun metalların elektrod potensialının qiymətinə görə 

əsaslandırmalı. 

EMg
+2 

/M g = - 2,37 V ;  EZn
+2

/Zn = -0,76V;   EFe
+2

/Fe = +0,44V 

9. Dəmirin üzəri nikellə örtülmüşdür. Örtük zədələndikdə dəmirin 

atmosfer korroziyasının katod və anod proseslərinin elektron 

tənliklərini tərtib etməli. Korroziya məhsulları hansı maddələrdən 

ibarətdir? 
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Laboratoriya işi  № 10 

Suyun codluğu 

 

Avadanlıqlar: kolba, ölçü slindri, büret 

Reaktivlər: metiloranj, 0,1N xlorid turşusu, 0,02N trilon B 

məhlulu, ammonium bufer qarışığı, ( NH4ON +NH4Cl), distillə 

suyu, erioxrom qara indiqator. 

 

 

QISA NƏZƏRİ MƏLUMAT 

 

Təbii suların tərkibində 𝐶𝑎2+, 𝑀𝑔2+ (cüzi miqdarda 

𝑀𝑛2+, 𝐹𝑒+2,𝐹𝑒3+) kationları və 𝐻𝐶𝑂3
− , 𝑆𝑂4

2−, 𝐶𝑙− (cüzi 

miqdarda 𝐻𝑆𝑖𝑂3
−, 𝑆𝑖𝑂3

2−, 𝑆𝑂3
2−,) anionları olur. Tərkibində 

göstərilən ionlara uyğun gələn duzlar olan suya cod su deyilir. 

Həll olan duzun növündən asılı olaraq codluğu karbonatlı və 

qeyri-karbonatlı olmaqla iki yerə ayırırlar. Hidrokarbonatların 

əmələ gətirdiyi codluq karbonatlı codluq adlanır. Buna müvəqqəti 

codluq da deyilir. Belə ki, suyu qaynatdıqda hidrokarbonatlar 

temperatura qarşı davamsız olduqlarından parçalanaraq çökür: 

 

                      Ca(HCO3)2  → CaCO3 + CO2 + H2O 

 

                     Mg(HCO3)2 → MgCO3 + CO2 + H2O 

 

Suya qeyri-karbonatlı codluq verən kalsium və 

maqneziumun sulfatları və xloridləridir. Bu duzların iştirakı ilə 

yaranan codluğa daimi codluq deyilir. Karbonatlı və qeyri-

karbonatlı codluq birlikdə ümumi codluq adlanır. 

Codluğun vahidi olaraq 1 litr suda olan kalsium və 

maqnezium ionlarının   𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣-lərlə miqdarı götürülür. Suyun 

ümumi codluğu 1 litr suda olan kalsium və maqnezium ionlarının 

mq-ekvivalentlərinin cəmi ilə ifadə olunur: 
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𝐶ü𝑚𝑢𝑚𝑖 =  
𝐶𝑎+2

20,04
+
𝑀𝑔+2

12,16
  𝑚𝑞 𝑒𝑘𝑣/𝑙 

 

Codluğun 1 𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣/𝑙 ilə göstərilməsi o deməkdir ki, bir 

litr suda 20,04 mq kalsium ionu və ya 12,16 𝑚𝑞 maqnezium ionu 

vardır.Suyun 1 litrində 4 𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣 kalsium və ya maqnezium 

ionu olduqda yumşaq su, 4-8 𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣 olduqda orta dərəcədə 

cod su, 8-12 𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣 olduqda cod su və 12 𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣-dən çox 

olduqda isə ifrat cod su adlanır. 

Suyun ümumi codluğu kompleksonometrik üsulla təyin 

edilir. Bu üsulun əsasını suda olan kalsium və maqnezium 

ionlarnın trilon-B (komplekson) adlanan etilendiamintetrasirkə 

turşusunun ikiəvəzli natrium duzu ilə daxili kompleks birləşmənin 

alınması təşkil edir. Məsələn, trilon–B kalsium ionu ilə kalsium-

kompleksonat əmələ gətirir: 

 

 

NaOOC – CH2        CH2COONa      NaOOCCH2            CH2COONa 

 

                        N-(CH2)2-N   +Ca
+2       ↔      N- (CH2)2 - N   +2H

+
 

 

 HOOC – CH2              CH2COOH    OOC – CH2                 CH2 COO 

 

                                                                                     Ca 

 

Suyu qaynatdıqda yalnız karbonatlı codluğu aradan 

qaldırmaq mümkün olur. Hər iki codluğu aradan qaldırmaq üçün 

kimyəvi üsullardan istifadə edilir və bu məqsədlə əhəng, soda, 

natrium-fosfat, natrium-heksametafosfat (NaPO3)6, boraks və 

müxtəlif ionitlərdən istifadə olunur: 

 

    Ca(HCO3)2 + Na2CO3  → CaCO3 ↓ + 2NaHCO3 

Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2  → 2CaCO3 ↓ + 2H2O 
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MgSO4 + Ca(OH)2  → Mg(OH)2 ↓+ CaSO4 

   3CaSO4 + 2Na3PO4  → Ca3(PO4)2 ↓+ 3Na2SO4 

 

İon mübadiləsi üsulu ilə suyun yumşaldılması üçün qeyri-

üzvi və üzvi tərkibli sorbentlər tətbiq olunur. Qeyri-üzvi sorbent 

olaraq ən çox permutit adlı alümosilikat   Na2[Al2Si2O8] ∙nH2O 

tətbiq edilir və sxematik olaraq Na2P formulu ilə ifadə olunur. 

Permutiti süni yolla hazırlamaq üçün 3 hissə kaolin, 6 hissə kvars 

və 12 hissə soda qarışığı birlikdə əridilir. Permutit vasitəsilə 

codluğun aradan qaldırılması aşağıdakı reaksiyalar nəticəsində 

mümkün olur: 

 

Ca(HCO3)2 + Na2P → CaP↓ + 2NaHCO3 

                                  CaSO4 + Na2P → CaP↓ + Na2SO4 

 

 

TƏCRÜBİ HİSSƏ 

 

Təcrübə 1. Suyun müvəqqəti codluğunun təyini. 

İşin gedişi. İki kolbanın hər birinə ölçü silindri ilə 100 ml adi kran 

suyu tökməli. Hər kolbaya 2-3 damcı metiloranaj əlavə etməli. 

Kolbalardan birini müqayisə üçün saxlamalı. Büreti “0” 

bölgüsünə qədər 0,1 N xlorid turşusu məhlulu ilə doldurmalı. 

Kolbanı ağ kağız üzərinə qoymalı və büretdən kolbaya damcı-

damcı xlorid turşusu əlavə etməli. Turşunun hər damlasından 

sonra məhlulu qarışdırmalı. Xlorid turşusunun əlavə olunmasını 

məhlulun rəngi narıncı rəngə boyanana qədər davam etdirməli. 

Titrləməyə sərf olunan xlorid turşusunun ml-lə miqdarını 

müəyyən etməli. Titrləmə əməliyyatnı iki dəfə də təkrar etməli və 

hesabat üçün orta qiymət götürməli. Hər üç halda titrləməyə sərf 

olunan turşunun həcmləri arasındakı fərq 0,05 ml-dən artıq 

olmamalıdır. Titrləmənin nəticələrini  cədvəl (1)-də göstərməli. 
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Suyun müvəqqəti codluğunu aşağıdakı formulla 

hesablamalı: 

 

𝐶𝑚ü𝑣 =
𝑉𝐻𝐶𝑙 ∙𝑁𝐻𝐶𝑙 ∙1000

𝑉𝐻2𝑂
(𝑚𝑞 −ekv/l) 

  burada: 

𝐶𝑚ü𝑣- suyun müvəqqəti codluğu, 𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣/𝑙; 

𝑉𝐻𝐶𝑙  – titrləməyə sərf olunan turşunun həcmi, ml ; 

𝑁𝐻𝐶𝑙 - turşunun normal qatılığı  

𝑉𝐻2𝑂 isə suyun ml-lə həcmidir. 

Təcrübə 2. Suyun ümumi codluğunun təyini 

İşin gedişi. Büreti “0” bölgüsünə qədər 0,02 N trilon-B məhlulu 

ilə doldurmalı. Kolbaya ölçü silindri ilə 50 ml kran suyu və 50 ml 

distillə suyu tökməli. pH-ı 9-10 intervalında saxlamaq üçün 

kolbadakı suya 5 ml ammonium bufer qarışığı (NH4OH + NH4Cl) 

və 2-3 damcı erioxrom qara indikatoru əlavə etməli. Məhlulu 

qarışdırmalı və dərhal büretdəki trilon-B məhlulu ilə titrləməli. 

Trilon-B-nin məhlul üzərinə damcı-damcı əlavə olunmasnı 

məhlulun qırmızı rəngdən göy rəngə çevrilməsinə qədər davam 

etdirməli. Titrləməni iki dəfə də təkrar etməli və hesabat üçün orta 

qiymət götürməli. Titrləmənin nəticələrini cədvəl (2)-də 

göstərməli. 

Suyun ümumi codluğunu aşağıdakı formulla hesablamalı: 

𝐶ü𝑚𝑢𝑚𝑖 =
𝑉𝑡𝑟 .−𝐵 ∙𝑁𝑡𝑟 .−𝐵 ∙1000

𝑉𝐻2𝑂
(𝑚𝑞 −ekv/l) 

burada: 

𝐶ü𝑚𝑢𝑚 𝑖 −  suyun ümumi codluğu, 𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣/𝑙 
𝑉𝑡𝑟 .𝐵 −  titrləməyə sərf olunan trilon-B-nin həcmi, ml  

𝑁𝑡𝑟𝐵 − trilon B-nin normal qatılığı 

𝑉𝐻2𝑂 − isə suyun ml-lə həcmidir. 
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Misal. Tutaq ki, 50ml kran suyunu titrləmək üçün normallığı 

0,0203 olan 12,55ml trilon-B məhlulu sərf olunmuşdur. Bu halda 

suyun ümumi codluğu  

 

𝐶ü𝑚𝑢𝑚𝑖 =
12,55 ∙ 0,0203 ∙ 1000

50
= 5,1𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣/𝑙 

Suyun müvəqqəti və ümumi codluğu məlum olduqda aşağıdakı 

asılılıqdan istifadə etməklə onun daimi codluğunu hesablamalı: 

𝐶𝑑𝑎𝑖𝑚𝑖 = 𝐶ü𝑚𝑢𝑚𝑖 − 𝐶𝑚ü𝑣 
 

Suyun ümumi codluğunun təyinində istifadə olunan məhlullar 

aşağıdakı kimi hazırlanır. 

Trilon-B məhlulu. 0,02 N trilon-B məhlulunu hazırlamaq üçün 

3,75 q trilon-B-ni həcmi 1 𝑙 olan kolbada distillə suyunda həll 

etməli və alınmış məhlulu kolbanın nişan xəttinə qədər distillə 

suyu ilə durulaşdırmalı. 

Ammonium bufer məhlulu. Həcmi 1𝑙 olan kolbada 20 q 

kimyəvi təmiz ammonium-xloridi distillə suyunda həll etməli, 

üzərinə 100 ml qatı ammonyak məhlulu tökməli və alınmış 

məhlulu kolbanın nişan xəttinə qədər distillə suyu ilə 

durulaşdırmalı. 
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TƏCRÜBƏYƏ AİD SXEM, CƏDVƏL VƏ ŞƏKİLLƏR 

                                                                                                                 

Cədvəl 1 

Titrləmənin 

№-si 

Suyun 

həcmi 

𝑉𝐻2𝑂,ml 

Xlorid 

turşusunun 

normallığı 

Titrləməyə 

sərf olunan 

xlorid 

turşusunun 

həcmi, 

𝑉𝐻𝐶𝑙 ,ml 

Xlorid 

turşusunun 

həcminin 

orta 

qiyməti, 

𝑉𝑜𝑟𝑡𝑎 ,ml 

1 

2 

3 

100 

100 

100 

0,1 

0,1 

0,1 

 

 

 

 

                                                                                                                  

Cədvəl 2 

Titrləmənin 

№-si 

Suyun 

həcmi 

𝑉𝐻2𝑂,ml 

Trilon- B-

normallığı 

Titrləməyə 

sərf olunan 

trilon B-nin 

həcmi, 𝑉𝑡𝑟 .𝐵 

Trilon B-

nin 

həcminin 

orta 

qiyməti, 

𝑉𝑜𝑟𝑡𝑎 ,ml 

1 

2 

3 

50 

50 

50 

0,02 

0,02 

0,02 
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Yoxlama sualları 

1. Suya hansı duzlar codluq verir? 

2. Suyun codluğunu hansı üsullarla aradan qaldırmaq olar? 

3. 200 ml təbii suyun tilrlənməsinə 10 ml 0,08 N xlorid turşusu 

məhlulu sərf edilmişdir. Suyun codluğunu 𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣/𝑙 −lə 

hesablamalı. 

4. 2 𝑙 suda 162,08 mq kalsium-hidrokarbonat vardır. Codluğu 

𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣/𝑙-lə hesablamalı. 

5. Müvəqqəti codluğu 2,9 𝑚𝑞 − 𝑒𝑘𝑣/𝑙 olan 1 m
3
 suyu 

yumşaltmaq üçün ona nə qədər soda əlavə etmək lazımdır? 
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LABORATORİYA TƏCRÜBƏLƏRİNİN 

MƏNİMSƏNİLMƏSİNDƏ İSTİFADƏ OLUNAN QRAFİK 

VƏ CƏDVƏLLƏRLƏ İŞLƏMƏ QAYDALARI 

 

 

Qrafiklərə əsasən birləşmənin formulunun tapılması 

 

𝐴𝑥𝐵𝑦  birləşməsində A və B elementlərinin kütlələri 

arasındakı qrafiki asılılığa görə bu birləşmənin formulunun 

tapılmasında adətən aşağıdakı ifadələrdən istifadə edilir: 

𝑥 ∶  𝑦 =
𝑚𝐴

𝐴𝑟 𝐴 
:
𝑚𝐵

𝐴𝑟(𝐵)
       (1) 

 

Belə tip məsələlərdə elementlərin 𝐴𝑟  -ləri ya bilavasitə 

verilir, ya da bu elementlərin formulu məlum digər birləşməsinin 

qrafikindən tapılır. 

 

 

Məsələ 1. Qrafikdə 𝐴𝑥𝐵𝑦  birləşməsindəki A və B 

elementlərinin kütlələri arasındakı asılılıq verilmişdir. 

Elementlərin 𝐴𝑟 -lərini nəzərə alaraq maddənin formulunu tapın. 

𝐴𝑟 𝐴 = 12, 𝐴𝑟 𝐵 = 16 
 

 

Həlli: 

 

Qrafikdən görünür ki,𝐴𝑥𝐵𝑦 tərkibli 

birləşmədə 3q A elementi 8q B 

elementi ilə birləşmişdir (1) 

ifadəsindən 𝐴𝑥𝐵𝑦  birləşməsində 𝑥:𝑦 

nisbətini tapaq: 

 

𝑥 ∶  𝑦 =
𝑚𝐴

𝐴𝑟 𝐴 
:
𝑚𝐵

𝐴𝑟 𝐵 
=  

3

12
∶

8

16
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  = 0,25 ∶ 0,5 = 1: 2 
                                                        

 

 Deməli, birləşmənin bəsit formulu AB2-dir 

                                                                                                      

Cavab : AB2 

 

 

Məsələ 2. Qrafikdə A və B elementlərinin iki müxtəlif 

birləşməsində (I və II) elementlərin kütlələri arasındakı asılılq 

verilmişdir. I birləşmənin formulunun A2B3 olduğunu bilərək II 

birləşmənin formulunu müəyyən edin. 

 

 

Həlli: 

 

      I asılılqdan görünür ki, 

A2B3 birləşməsində 28q A–ilə 

12q B birləşmişdir. Digər 

tərəfdən, A2B3 formulundan 

görünür ki, 2mol A–ilə 3mol B 

birləşir. Deyilənlərə əsasən 

elementlərin Ar-ləri arasındakı 

asılığı tapaq. 

 

 

əgər 28q A ---- 12q B-ilə birləşirsə, 

 

2Ar(A)q A ---- 3Ar(B)q
 
 B- ilə birləşər 

 

      Buradan 𝐴𝑟 𝐴 =
28 ∙ 3𝐴𝑟 𝐵 

24
=  

84𝐴𝑟(𝐵)

24
=  

7

2
𝐴𝑟(𝐵) 
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1. II asılılıq göstərir ki, formulu axtarılan  𝐴𝑥𝐵𝑦  

birləşməsində 28q A ilə 8q B birləşir. Bunu nəzərə alaraq 

formuldakı  𝑥:𝑦 nisbətini tapaq: 

 

𝑥 ∶  𝑦 =
𝑚𝐴

𝐴𝑟(𝐴)
:
𝑚𝐵

𝐴𝑟(𝐵)
=  

28

𝐴𝑟(𝐴)
:

8

𝐴𝑟(𝐵)
 

 

𝐴𝑟 𝐴 =
7

2
𝐴𝑟(𝐵) olduğunu nəzərə alsaq taparıq: 

𝑥:𝑦 =  
28

𝐴𝑟(𝐵)
:
𝑚𝐵

𝐴𝑟(𝐵)
= 8: 8 = 1: 1 

     

Deməli, birləşmənin bəsit  formulu AB-dir. 

                                                                                                

Cavab : AB 

 

     

Məsələ 3. 𝑥𝐴 + 𝑦𝐵 → 𝐴𝑥𝐵𝑦  reaksiyasında A və B-nin 

kütlələrinin zamandan qrafiki asılılığına görə alınan maddənin 

formulunu tapın. 𝐴𝑟 = 14,   𝐴𝑟 𝐵 = 16 
 

Həlli: 

 

Qrafikdən görünür ki, reaksiyaya A 

maddəsindən 100-72=28 qram, B 

maddəsindən isə 100-52=48 qram daxil 

olmuşdur. Elementlərin 𝐴𝑟 -lərini nəzərə 

alaraq 𝐴𝑥𝐵𝑦  formulundakı 𝑥: 𝑦 nisbətini tapaq: 

 

𝑥 ∶  𝑦 =
𝑚𝐴

𝐴𝑟(𝐴)
:
𝑚𝐵

𝐴𝑟(𝐵)
=  

28

14
:
48

16
= 2: 3 

 Deməli, birləşmənin bəsit formulu 𝐴2𝐵3 -dür. 
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Cavab: 𝐴2𝐵3 

 

 Məsələ 4. 𝑛1𝐴2(𝑞) + 𝑛2𝐵2(𝑞) → 𝑛3𝐴𝑥   𝐵𝑦(𝑞) reaksiyasında iştirak 

edən qazların (n.ş.) həcmlərinin zamandan asılılığına görə 𝐴𝑥𝐵𝑦  

formulunu tapın. 

 

Həlli: 

 

Qrafikdən görünür ki, A2 maddəsindən 

22,4l, yəni 1mol, B2 maddəsindən 89,6 - 

22,4 = 67, 2l,  yəni 3mol reaksiyaya 

daxil olmuş, reaksiya nəticəsində isə 

44,8l, yəni 2 mol 𝐴𝑥𝐵𝑦  maddəsi 

alınmışdır. Deyilənləri reaksiyanın 

sxemi şəklində göstərək: 

𝐴2 + 3𝐵2 → 2𝐴𝑥𝐵𝑦  

Tənliyin sol və sağ tərəflərindəki atomların sayının bərabər olması 

üçün     x=1  və  y=3  olmalıdır. 

                                       𝐴2 + 3𝐵2 → 2𝐴𝐵3 

 

  Deməli, reaksiyadan alınan maddənin formulu AB3-dür.                                                                     

 

                                                                                                                 

Cavab: AB3 

 

Maddələrin hal dəyişmələrinin qrafikləri. 

 

Maddənin bir aqreqat halından digər aqreqat halına 

çevrilməsinə hal dəyişmələri deyilir. Ərimə, donma, qaynama və 

kondensləşmə hadisələri maddələrin hal dəyişmələridir. Aşağıda 

saf maddələrin və qarışıqların temperatur – zaman qrafikləri 

verilmişdir.  

 



120 

 

Saf maddələrin temperatur –zaman (t- 𝝉) qrafikləri 

 

Qızdırıldıqda əksər bərk maddələr əvvəlcə əriyir, sonra 

qaynayaraq buxara çevrilir. Bu hal dəyişmələrini buzun 

qızdırılmasını əks etdirən qrafik üzrə təhlil edək: 

 

 

 
 

1. Saf maddə sabit temperaturda əridiyi və qaynadığı üçün 

qrafikdə bu hadisələri əks etdirən t- 𝜏 parçaları absis oxuna paralel 

olmalıdır. Deyilənlərə BC və DE parçaları uyğundur. Deməli, 

buzun ərimə temperaturu 0
0
C, suyun qaynama temapraturu isə 

100
0
-dir. 

2. Buzun əriməsi B nöqtəsində başlayıb C nöqtəsində qurtarır, 

suyun qaynaması isə D nöqtəsində başlayıb E nöqtəsində qurtarır. 

Buzun əriməsi 10-4=6 dəqiqə, suyun qaynaması isə 20-13=7 

dəqiqə ərzində baş vermişdir. 

3. Qrafikin AB, CD və EL parçaları müvafiq olaraq buz, su və su 

buxarının qızmasını əks etdirir. Başqa sözlə , I, III və V hissələrəd 

maddənin temperaturu artır və bu səbəbdən onun hissəciklərinin 

həm orta sürəti, həm də orta kinetik enerjisi ardıcıl olaraq artır. 

4. Qızdırılma müddətində maddə I hissədə bərk, II hissədə bərk-

maye (buz-su) qarışığı, III hissədə maye (su), IV hissədə maye-

buxar  (su-buxar) qarışığı və V hissədə buxar halındadır. Başqa 

sözlə , I, III və V hissələrdə maddə eynicinsli haldadır. 
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5. Maddənin qaynama temperaturu kondensləşmə temperaturuna, 

ərimə temperaturu isə donma temperaturuna bərabər olduğundan, 

su buxarının kondensləşmə temperaturu 100
0
C, suyun donma 

temperaturu isə 0
0
C-dir. 

Beləliklə, saf maddənin temepratur-zaman asılılıq 

qrafiklərindən maddənin hal dəyişmələrinin temperaturunu, baş 

vermə müddətini, sistemin fiziki halını və s. məlumatları əldə 

etmək mümkündür. 

Qeyd etmək lazımdır ki, eyni maddənin, eyni miqdarının, 

eyni temperatur intervalında və eyni sürətlə soyudulması 

nəticəsində alınan soyudulma əyrisi onun qızdırılma əyrisinin 

güzgü əksidir: 

 

 
 

Qarışıqların temperatur –zaman ( 𝒕-𝝉 )  qrafikləri 

 

Qarışıqların 𝑡-𝜏 qrafiklərində maddənin aqreqat halının 

dəyişməsi həm əyri xətlə, həm də absis oxuna paralel və bucaq 

altında yönəlmiş düz xətlə göstərilə bilir. 

1.Aşağıda bərk maddənin (məsələn, şəkərin və ya xörək 

duzunun) suda məhlulunun qızdırılmasının zamandan 𝑡-𝜏 asılılıq 

qarfiki verilmişdir. Qrafiki təhlil edək: 

 

a) Qrafikin OA hissəsi doymamış məhlulun 

qaynayana qədər temperaturunun atrmasını 

göstərir; 

 b) A nöqtəsi doymamış məhlulun qaynama 

temperaturunun başlanğıc nöqtəsidir. Məhlul 
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saf  suya nəzərən yüksək temperaturda qaynadığı üçün, A 

nöqtəsinə uyğun gələn temperatur  100
0
C-dən böyükdür. 

c) Qrafikin AB hissəsi doymamış məhlulun qaynama 

temepraturunun dəyişməsini göstərir. Doymamış məhlul 

qaynadıqca məhluldan su buxarlanır, məhlulun qatılığı artır və 

onun qaynama temperaturu yüksəlir. Ona görə də qrafikin AB 

hissəsi yüksələn xətlə göstərilmişdir. 

d) B nöqtəsi doymuş məhlulun yaranmasının başlanğıc 

nöqtəsidir. Qrafikin absis oxuna paralel olan BC hissəsi doymuş 

məhlulun qaynamasını əks etdirir. Qaynayarkən doymuş 

məhluldan su buxarlandıqca, buxarlanan suya uyğun olaraq həll 

olmuş maddə çökür, ona görə məhlulun qatılığı dəyişmir və 

doymuş məhlul sabit temperaturda qaynayır.                                       

2. Qaynama 

temperaturları yaxın olmayan 

bir neçə mayenin qarışığının 𝑡-
𝜏 qrafikində qarışıqdakı maye 

komponentlərin sayına uyğun 

sayda absis oxuna paralel 

parçalar müşahidə olunur. 

Məsələn, aseton-su qarşığının 

𝑡-𝜏 qrafikində əvvəlcə aseton (56
0
C), sonra isə suyun (100

0
C) 

qaynamasını                                           xarakterizə edən iki (AB 

və CD) üfüqi  parçalar  

                                        müşahidə olunur. 

 

3. Qaynama 

temperaturları yaxın olan iki 

mayenin qarışığının 𝑡-𝜏 

qrafikində adətən əyri xət 

müşahidə olunur. Belə maye 

qarışıqların distiləsi zamanı hər 

iki komponent eyni vaxtda 
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qaynayır. Lakin buxarda qaynama başlayan zaman əsasən 

qaynayan, qaynama qurtarana yaxın isə əsasən çətin qaynayan 

komponent olur.. 

Qarışıqların donma hadisəsinin 𝑡-𝜏 qrafiklərində də 

müəyyən xüsusiyyətlər müşahidə olunur. Belə ki, bərk maddənin 

suda hazırlanmış məhlulu: 

1) 0
0
C-də deyil, 0

0
C-dən aşağı temperaturda donmağa 

başlayır. 

2) sabit temperaturda  donmur 

3) doymuş hala gəldikdən sonra sabit temperaturda donur. 

 

Məsələ 1. 

Hansı qarafik qurğuşunu əritdikdə onun temperaturunun 

zamandan asılılığını əks etdirir? 

 

 
 

Həlli: 

Qurğuşun saf  maddə olduğundan, qızdırdıqda onun 

temperaturu ərimə nöqtəsinə çatana qədər ardıcıl artır və sonra 

ərimə müddətində sabit qalır. Temperaturun belə dəyişməsi “E” 

bəndindəki qrafikdə əks olunmuşdur.  

 

                                                                                                             

Cavab: E 
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         Məsələ 2. Hansı qrafik 0
0
C -də götürülmüş buzun hal 

dəyişmələrini göstərir? 

 

 
 

 

Həlli: 

 

Qızdırıldıqda, buz tam əriyib maye hala çevrilənə qədər, 

onun temperaturu 0
0
C olmaqla sabit qalır. Qızdırılmanı davam 

etdikdə əmələ gəlmiş suyun temperaturu 0
0
C-dən başlayaraq 

100
0
C-yə qədər yüksəlir. 100

0
C-də su qaynamağa 

başlayır.Qaynama zamanı yenə də, suyun hamısı buxara tam 

çevrilənə qədər, temperatur sabit qalır.  Deyilənlərə yalnlz “D” 

qrafiki uyğun gəlir. 

 

Cavab: D 

Məsələ 3. A, B və C mayelərinin buxarlarından ibarət 

qarışığın soyudulması qrafikinə əsasən A, B və C mayelərinin 

qaynama temperaturlarını onların artması ardıcıllığı ilə düzün. 

 

Həlli: 

     

Buxar qarışığının soyudulması 

qrafikində absis oxuna paralel üç xətt, 

müvafiq olaraq, A, B və C 

maddələrinin buxarlarının 

kondensləşmə temperaturlarını 

göstərir. Qrafikdən görünür ki, A, B və 
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C maddələrinin kondensləşmə temperaturları aşağıdakı ardıcıllıqla 

artır: 

 

𝑡𝐶 < 𝑡𝐵 < 𝑡𝐴 
 

Saf maddənin kondensləşmə temperaturu onun qaynama 

temperaturuna bərabər olduğu üçün qrafikdən aydın görünür ki, 

mayelərin qaynama temperaturları eyni 𝑡𝐶
𝑞 < 𝑡𝐵

𝑞 < 𝑡𝐴
𝑞
  ardıcıllığı 

ilə artır. 

 

                                                                                          

Cavab: 𝑡𝐶
𝑞 < 𝑡𝐵

𝑞 < 𝑡𝐴
𝑞
 

 

Qazların bəzi parametrləri arasındakı qrafiki asılılıqlar 

 

Qazlar müəyyən kütləyə (m), təzyiqə (P), temperatura (T) və 

həcmə (V) malik olur. Bu parametrlər arasında müəyyən asılılıq 

vardır. Bu asılılq riyazi olaraq Klapeyron–Mendeleyev tənliyi ilə 

ifadə olunur:𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇 və 𝑃𝑉 =
𝑚

𝑀
𝑅𝑇. Aşağıda qazların bəzi 

parametrləri arasındakı asılılığa aid tapşırıqların təhlili verilmişdir. 

 

Məsələ 1. 0
0
C temperatur və 1 atm təzyiqdə qazın həcminin 

kütləsindən qrafiki asılılığına görə onun molyar kütləsini (q/mol-

la) tapın. 

 

Həlli: 

 

0
0
C temperatur və 1 atm təzyiqdə 

qazın 1 molunun həcmi 22,4l olduğuna 

görə, qrafikdə 22,4l-ə uyğun gələn 

kütlə-44q, qazın bir molunun kütləsini 

göstərir. Deməli, qazın molyar kütləsi    

M= 44q/mol-dur. 

Cavab: 44 q/mol 
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Məsələ 2. Eyni kütləyə malik H2, O2 və CO2 qazlarının hər 

birini ayrılıqda eyni həcmli qapalı sistemdə qızdırdıqda onların 

təzyiqi və temperaturu arasındakı asılılıq qrafikdəki kimi 

olmuşdur. Qazların nisbi molekul kütlələrini nəzərə alaraq, 

qrafikdəki 1,2 və 3 düz xətləri hansı qazlara aid olduğunu 

müəyyən edin. 

 

               𝑀𝑟 𝐻2 = 2,    𝑀𝑟 𝑂2 = 32,    𝑀𝑟 𝐶𝑂2 = 44  
 

 

Həlli: 

Klapeyron–Mendeleyev 

tənliyindən tapırıq. 

 

𝑃 =
𝑛𝑅𝑇

𝑉
=  

𝑚𝑅𝑇

𝑀𝑉
 

Qazların kütlə və həcmlərinin 

bərabər, həmçinin R-in sabit 

kəmiyyət olduğunu nəzərə alaraq, tənlikdə  mR:V=K  əvəzləməsi 

aparsaq, alarıq: 

 

𝑃 =
𝐾

𝑀
∙ 𝑇 

 

K  sabit kəmiyyət olduğundan, eyni temperaturda qazın 

təzyiqi onun  Mr-i ilə tərs mütənasibdir, yəni Mr nə qədər kiçik 

olarsa, təzyiq bir o qədər böyük olar. Deməli, eyni temperaturda 

qazların təzyiqi CO2(44)→O2(32) →H2(2) istiqamətində 

artmalıdır. 

Digər tərəfdən qrafikdə eyni temperaturda təzyiq 1→2→3 

ardıcıllığı ilə artır (𝑃1 < 𝑃2 < 𝑃3). Onda düz xətlərdən 1–CO2–

nin, 2–O2–nin , 3–H2–nin təzyiqinin dəyişməsini göstərir. 

 

Cavab: 1 – CO2 , 2 –O2  , 3 – H2 
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Məsələ 3. Hansı qrafiklərdə qazın həcmi (V) absis oxu 

boyunca göstərilmiş parametrlərdən düz mütənasib olaraq dəyişir? 

(Digər parametrlər sabit qalır) 

 

 
Həlli: 

 

Klapeyron–Mendeleyev tənliyindən  𝑃𝑉 = 𝑛𝑅𝑇  həcmi 

tapaq  𝑉 = 𝑛𝑅
𝑇

𝑃
 

Deməli, qazın həcmi (V) onun temperaturu və mol sayı ilə düz, 

təzyiqi ilə tərs mütənasibdir. Ona görə, II və III qrafiklərdə 

göstərilmiş düzxətli asılılıqlar doğrudur. 

                                                                                                   

Cavab: II və III 

 

Məsələ 4. Qazı sabit təzyiqdə qızdırdıqda onun həcminin 

Selsi ilə verilmiş temperaturdan asılılığı hansı qrafikdə doğru 

göstərilmişdir? 
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Həlli: 

 

Klapeyron–Mendeleyev tənliyindən  𝑉 =
𝑛

𝑃
𝑅𝑇 . Məsələnin 

şərtinə görə qazın təzyiqi, miqdarı, həmçinin universal qaz sabiti 

R sabit olduğundan  nR:P nisbəti də sabit bir kəmiyyətdir : 

nR:P=K. Bu sahədən V=KT olur. 

Kelvinlə  verilmiş temperaturu Selsi ilə ifadə etsək 

(T=273+t) 

 

V=KT= K∙ 273 +Kt   alarıq 

 

K∙ 273 hasilini A sabiti ilə əvəz etsək taparıq: V=A+Kt. 

V=A+Kt asılılığı həcm oxunu A nğqtəsində kəsən və 

temperaturdan düz mütənasib asılı olan düz xətlə göstəriləcəkdir. 

Bu şərt “C” qrafikində ödənilir. 

                                                                                                             

Cavab: C 

 

Məsələ 5. Hansı qrafik sabit  temperatur və həcmə malik 

qazın sıxlığının (p) onun mol sayından (n) asılılığını düzgün əks 

etdirir? 

 

 
 

Həlli: 

 

𝜌 =
𝑚

𝑉
 𝑣ə 𝑚 = 𝑛 ∙ 𝑀 olduğundan 𝜌 =

𝑛∙𝑀

𝑉
 alırıq. Məsələnin 

şərtinə görə V sabit olduğu üçün M:V=K . 
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Bunu nəzərə alarıq: 𝜌 = 𝑛 ∙ 𝐾. Sonuncu ifadədən görünür 

ki, sabit temperatur və həcmdə verilmiş qazın sıxlığı onun mol 

sayından düz mütənasib asılıdır. Bu asılılıq “C” bəndində verilmiş 

qrafikdə (düz xətlə) göstərilmişdir. 

 

                                                                                                              

Cavab: C 

 

Həllolma əyriləri 

 

Maddələrin həll olmasının temperaturdan qrafki asılılığını 

göstərən əyrilərə həllolma əyriləri deyilir. Həllolma əyrisi 

qrafikdə göstərilmiş hər bir temepraturda maddənin həllolma 

əmsalını xarakterizə edir. Məsələn, qrafik 1-də verilmiş həllolma 

əyrisinin A nöqtəsində maddənin 20
0
C-də həllolma əmsalı 100q/l-

dir. Başqa sözlə, 20
0
C-də 1000q(m) suda ən çox 100q  X maddəsi 

həll olur və nəticədə doymuş məhlul alınır. 

Deyilənləri nəzərə alaraq, həllolma əyrilərindən istifadə 

edərək əvvəlcə bir temperaturda, məsələn 20
0
C hazırlanmış 

məhlullara aid bir neçə növ məsələlərin həlli ilə tanış olaq. 

Aşağıda verilmiş 1-5 saylı məsələlər qrafik 1-dən istifadə 

edilməklə həll edilir.   

Məsələ 1.Qrafikdə verilmiş 1,2,3 və 4 nöqtələrindən 

hansılar doymuş məhlula uyğundur? 

Həlli: 

 

Maddənin həllolma əyrisi onun 

doymuş məhlulunu xarakterizə etdiyi 

üçün, həllolma əyrisinin üzərində 

yerləşən 2 və 3 saylı nöqtələr 

maddənin doymuş məhluluna 

uyğundur. 4 saylı nöqtə doymamış 

məhlulu, 1saylı nöqtə isə ifrat doymuş 

məhlulu xarakterizə edir. 
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Cavab: 2və 3 

 

        Məsələ 2. 20
0
C-də götürülmüş 500q suda neçə qram X 

maddəsi həll etmək lazımdır ki, doymuş məhlul alınsın? 

 

Həlli: 

 

Qrafik 1-dən görünür ki, 20
0
C-də X maddəsinin həllolma 

əmsalı 100q/l-dir. Deməli, 20
0
C-də doymuş məhlul almaq üçün : 

1000q suda ----100q maddə həll olursa 

500q suda -----y q maddə həll olar. 

 

𝑦 =
100

1000
∙  500 =  50𝑞 

 

                                                                                                         

Cavab: 50q 

Məsələ 3. 20
0
C-də götürülmüş 110q doymuş məhlulda həll 

olmuş maddənin kütləsini tapın. 

Həlli: 

 

Qrafik 1-dən görünür ki, 20
0
C-də maddənin həllolma əmsalı 

100q/l-dir. Başqa sözlə, (1000+100) 1100q doymuş məhlulda 

100q  həll olmuş maddə var. Buradan tapırıq:  

1100q məhlulda -----100q maddə varsa 

110q məhlulda ----y q maddə olar. 

𝑦 =
110

1100
∙ 100 = 10𝑞 

 

                                                                                                         

Cavab: 10q 

 

Məsələ 4. 20
0
C–də götürülmüş 180q X maddəsinin üzərinə 

neçə qram su əlavə etmək lazımdır ki, doymuş məhlul alınsın? 
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Həlli: 

 

Qrafik 1-ə əsasən 20
0
C-də maddənin həllolma əmsalının 

100q/l olması onu göstərir ki, 20
0
C-də 100q maddə 1000q suda 

həll olduqda doymuş məhlul alınır. Buradan tapırıq: 

100q maddə -----1000q  suda doymuş məhlul əmələ gətirirsə 

180q maddə ----y q suda doymuş məhlul əmələ gətirər 

 

𝑦 =
180 ∙ 1000

100
= 1800𝑞 𝑠𝑢 

                                                                                                     

Cavab: 1800 q 

 

Məsələ 5. A nöqtəsinə uyğun gələn məhlulda həll olmuş 

maddənin kütlə payını tapın. 

Həlli: 

 

Həllolma əyrisi üzərində götürülmüş A  nöqtəsi onu göstərir 

ki, 1000q suda 100q maddə həll olduqda doymuş məhlul əmələ 

gəlir. Başqa sözlə, 1000+100=1100q doymuş məhlulda 100q həll 

olmuş maddə vardır. Buradan həll olmuş maddənin kütlə payı belə 

tapılacaq. 

 

1100q məhlulda -----100q maddə varsa 

100q məhlulda ----y q maddə olar. 

𝑦 =
100 ∙ 100

1100
≈ 9,1% 

 

                                                                                                       

Cavab: 9,1% 

 

Məsələ 6. Hansı əyrilər qazların həll olmasının 

temperaturdan asılılığını əks etdirir? 

Həlli: 
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    Qazların suda həll olması 

temperaturun artması ilə azaldığından, 

1 və 2 saylı əyrilər qazlara aiddir. 

 

 

                                                                                                                       

     Cavab: 1 və 2 saylı əyrilər. 

 

 

Məsələ 7. 50
0
C-də 100q suda hazırlanmış doymuş məhlulu 

20
0
C-dək soyutduqda məhluldan neçə qram X  maddəsi çöküntü 

şəklində ayrılar? 

 

 

Həlli: 

 

Qrafik 2-dən görünür ki, 

1000q suda 50
0
C-də 400q,  

20
0
C-də isə 100q maddə həll 

olduqda doymuş məhlul alınır. 

Başqa sözlə, 1000q suda 50
0
C-

də həll olmuş maddənin kütləsi 

20
0
C-də həll olmuş maddənin 

kütləsindən 300q çox olur.      

(400-100= 300)  

Deməli, 50
0
C-də 1000q suda hazırlanmış doymuş məhlulu 

20
0
C-dək soyutduqda 300q maddə çökməlidir.  

Buradan tapırıq: 

 

1000q suda hazırlanmış məhluldan ----- 300q maddə 

çökərsə 

100q suda hazırlanmış məhluldan -----y q maddə çökər 

 

𝑦 =  
100 ∙ 300

1000
= 30𝑞 
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Cavab: 30q 

 

 

Məsələ 8. 50
0
C-də 1000q hazırlanmış doymuş məhlula ən 

azı neçə qram su əlavə etmək lazımdır ki, 20
0
C-dək soyutduqda 

çöküntü  alınmasın? 

Həlli: 

 

Qrafik 2-dən görünür ki, 1000q suda 50
0
C-də isə 100q 

maddə həll olduqda doymuş məhlul alınır. Bunu nəzərə alaraq 

400q maddənin 20
0
C-də doymuş məhlul əmələ gətirməsi üçün 

lazım oaln suyun kütləsini tapaq: 

20
0
C-də 100 q maddəyə ----1000q su lazımdırsa 

20
0
C-də 400q maddəyə -----y q su lazım olar. 

 

𝑦 =
400 ∙ 1000

100
= 4000𝑞  𝑠𝑢 

 

Lakin 50
0
C-də verilmiş ilkin məhlulda 1000q suyun 

olduğunu nəzərə alsaq əlavə olaraq 4000q – 1000q = 3000q suyun 

tələb olunduğu məlum olur. 

 

                                                                                                     

Cavab: 3000q 

 

Məsələ 9. 50
0
C-də 2000q suda 600q duz həll edilmişdir. 

Məhlulu soyutduqda qrafik 2-yə əsasən temperaturun hansı 

qiymətindən aşağıda çöküntünün ayrılması baş verər? 

Həlli: 

 

Qrafikdən istifadə etmək məqsədi ilə 1000q suda həll olmuş 

duzun kütləsini tapaq : 

2000q suda ----600q duz varsa 

1000q suda ----y q duz olar. 
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𝑦 =
600

2000
∙ 1000 = 300𝑞 

 

2 saylı qrafikin ordinat (həllolma) oxunda 300q-a uyğun 

gələn nöqtədən həllolma əyrisi ilə kəsişənə qədər absis oxuna 

paralel xətt çəkilir. Sonra kəsişmə nöqtəsindən absis (temperatur) 

oxuna perpendikulyar endirilir. Həmin perpendikulyar xətlə absis 

oxunun kəsişmə nöqtəsinə uyğun gələn temperatur (bu halda 

40
0
C) axtarılan temperatur olacaqdır. 

 

                                                                                                        

Cavab: 40
0
C 

 

Molyar qatılıq 

 

Məsələ 1. Qrafikdə hansı duzun dissosiasiyası 

göstərilmişdir? 

A) KCl 

B) CaCl2 

C) AlCl3 

D) NaCl 

E) FeCl3 

 

 

Həlli: 

 

Qrafikdən görünür ki, dissosiasiya nəticəsində alınan Cl
-
 ionunun 

molyar qatılığı metal ionunun (Me
+m

) molyar qatılığından 2 dəfə 

çoxdur. İonların belə nisbəti (1mol Me
+m

 : 2 mol Cl
-
) kalsium –

xlorid duzuna uyğundur. Deməli, götürülən duz CaCl2-dir. 

 

                                                                                                                     

Cavab: B 
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Məsələ 2. AxBy tərkibli elektrolitin suda həll olması zamanı 

əmələ gələn A
+y

 və B
-x

 ionlarının molyar qatılıqlarının zamandan 

asılılığı qrafikdə göstərilmişdir. 

Qrafikə əsasən elektrolitin formulunu tapın. 

 

 

Həlli: 

 

Qrafikdən görünür ki, AxBy-in 

dissosiasiyası nəticəsində 

yaranan B
-x

 ionlarının qatılığı  

([B
-x
]= 0,4 mol/l) A

+y
 

ionlarının qatılığından  ([A
+y

]= 

0,2 mol/l) iki dəfə çoxdur. 

Deməli, elektrolitin 

formulunda da B-nin indeksi 

A-nın indeksindən iki dəfə 

böyükdür. Yəni, elektrolitin formulu AB2-dir. 

                                                        

                                                      Cavab: AB2 

 

 

Məsələ 3. 10q Mx(RO4)y tərkibli elektrolitin 1l suda tam 

dissosiasiyasından əmələ gələn ionların molyar qatılıqlarının 

zamandan asılılq qarfikinə əsasən aşağıda göstərilənləri tapın: 

1. Formuldakı x və y indekslərini 

2. Maddənin 10q-na uyğun gələn miqdarını 

3. Maddənin molyar kütləsini 

Həlli: 

1. Mx(RO4)y elektrolitinin 

                             Mx(RO4)y → xM
+y

 +y[RO4]
-x

   

 

dissosiasiya tənliyinə əsasən demək olar ki, ionların qrafikdə 

göstərilmiş molyar qatılıqları nisbəti (0,05 : 0,075) x və y 
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indekslərinin nisbətinə bərabər olmalıdır. Buradan x:y nisbətini 

tapaq: 

                            x : y = 0,05 : 0,075 = 1: 1,5 = 2 : 3 

         Deməli, elektrodun bəsit formula M2(RO4)3-dür 

 

2. M2(RO4)3 formulundakı indekslərə və qrafikdə verilmiş 

M
+3

 ionunun qatılığına (0,05) əsasən dissosiasiyaya uğramış 10q 

eletrolitin maddə miqdarını tapaq: 

2 mol M
+3

ionu ----1 mol M2(RO4)3-dən əmələ gəlirsə, 

0,05mol M
+3

ionu ----x mol M2(RO4)3-dən əmələ gələr 

𝑥 = 𝑛 =
1∙0,05

2
= 0,025 𝑚𝑜𝑙 𝑀2(𝑅𝑂4)3    

 
 Beləliklə, verilmiş maddənin 10q-nın miqdarı 0,025 mol-

dur. 

 

3. Maddənin molyar kütləsinin tapaq: 

 

𝑀 =
𝑚

𝑛
=

10𝑞

0,025 𝑚𝑜𝑙
= 400𝑞/𝑚𝑜𝑙 

 

Cavab:   x : y = 2 : 3; n = 0,025mol; M= 400q/mol 

Kimyəvi reaksiyaların sürətinə və kimyəvi tarazlığa aid 

qrafiklər 

 

Bu mövzuya aid qrafiklərdə əsasən reaksiyada iştirak edən 

maddələrin qatılıqlarının və reaksiya sürətinin zamandan asılılığı 

göstərilir. 

Reaksiyaya girən və reaksiya nəticəsində alınan maddələrin 

qatılıqlarının zamandan qrfaiki asılılığını göstərən əyrilərə kinetik 

əyrilər deyilir.  

Aşağıdakı qrafikdə A(q) +B(q) →C(q)+D(q) sxemi ilə verilmiş 

reaksiyada iştirak edən maddələrin kinetik əyriləri göstərilmişdir. 

A və B maddələrinin başlanğıc qatılıqlarının eyni götürüldüyünü 

nəzərə alaraq, qrafikdə verilənləri təhlili edək: 
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1. Reaksiyanın gedişində ilkin maddələrin qatılığı azalır, 

reaksiya məhsullarının qatılığı isə artır. 

2. Reaksiya başlanan anda (𝜏 = 0) ilkin maddələrin qatılığı 

maksimum  (CA,B= max), son məhsulların qatılığı isə sıfırdır ( 

CD,C =0) 

3. Reaksiya axıra qədər  getdiyi üçün ilkin maddələrin 

qatılığı sonda sıfra bərabər olur (CA,B=0) (kinetik əyri absis oxuna 

toxunur) 

4. Kinetik əyrilərin kəsişmə nöqtəsində ilkin maddələrin və 

reaksiya məhsullarının qatılıqları bərabərləşir (CA,B = CD,C) 

5. Zaman keçdikcə maddələrin qatılıqlarının vahid zamanda 

dəyişməsi (∆𝐶), başqa sözlə, reaksiyanın sürəti azalır. 

6. Əgər ilkin maddələrin başlanğıc qatılıqları və tənlikdəki 

stexiometrik əmsalları eynidirsə, onların kinetik əyriləri üst-üstə 

düşür. Məsələn, yuxarıda verilmiş A+B=C+D reaksiyasında A və 

B maddələrinin reaksiya tənliyindəki əmsalları eyni (1) və 

başlanğıc qatılıqları bərabər olduğundan A və B maddələrinin 

kinetik əyriləri üst-üstə düşüb bir xətlə göstərilmişdir. (Deyilənlər 

həmçinin reaksiya məhsullarının kinetik əyrilərinə də aiddir) 

7. Əgər ilkin maddələrin  başlanğıc qatılıqları, yaxud  

tənlikdəki stexiometrik əmsalları fərqli olarsa, onların kinetik 

əyriləri üst-üstə düşmür.  
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6-cı və 7-ci bəndlərdə deyilənlərə misal olaraq I və II 

qrafiklərdə verilmiş kinetik əyriləri göstərmək olar: 

 

H2 +Cl2 →2HCl reaksiyasına aid olan I qrafikdən görünür 

ki, H2 və Cl2 –nin tənlikdəki stexiometrik əmsalları eyni olsa da, 

başlanğıc qatılıqları müxtəlif götürüldüyü üçün (Cb(H2) = 

2Cb(Cl2)) onların kinetik əyriləri üst-üstə düşmür. 

2H2+O2 →2H2O reaksiyasında isə H2 və O2 maddələrinin 

başlanğıc qatılıqlarının eyni (Cb(H2) = 2Cb(Cl2)) götürülməsinə 

baxmayaraq, stexiometrik əmsalları (2 və 1) müxtəlif olduğu üçün 

onların kinetik əyriləri də fərqlənir          (II qrafik) 

 

 

 
 

8. Reaksiya tənliyində formulun qarşısında duran əmsal nə 

qədər böyük olarsa, o maddənin qatılığının dəyişməsi bir o qədər 

böyük olur və qrafikdə o maddəyə uyğun kinetik əyri də bir o 

qədər kəskin dəyişir.                       

 Məsələn, 2H2 +O2 → 2H2O tənliyində O2-yə nəzərən H2-

nin əmsalı 2 dəfə böyük olduğu üçün, II qrafikdə H2-nin kinetik 

əyrisi O2-nin əyrisinə nəzərən 2 dəfə böyük sürətlə dəyişmişdir. 

 

9. Tənlikdə maddələrin 

stexiometrik əmsalları bir-birindən fərqli 

olduqda, bu reaksiyanın sürəti onun 

hansı maddəyə görə hesablanmasından 

da asılıdır. Məsələn, soldakı qrafikdən 

görünür ki, 2NH3→3H2+N2 tənliyi ilə 
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verilmiş reaksiyada  H2-ə görə hesablanmış sürət (𝜗(𝐻2)) azota 

görə hesablanmış sürətdən  (𝜗(𝑁2)) 3 dəfə böyükdür :  𝜗 𝐻2 =
3𝑚𝑜𝑙/𝑙 ∙ 𝑠𝑎𝑛;   𝜗 𝑁2 = 1𝑚𝑜𝑙/𝑙 ∙ 𝑠𝑎𝑛  

Deyilənləri nəzərə alaraq kinetik əyrilərə aid bir neçə 

məsələlərin həlli ilə tanış olaq: 

 

 

 

 

 

Məsələ 1. Hansı kinetik əyri reaksiya məhsulunun 

qatılığının zamandan asılılığını əks etdirir? 

Həlli: 

 

    Reaksiya məhsulunun 

qatılığı reaksiyanın başlandığı 

anda (𝜏 = 0) sıfır olduğu üçün, 

onun  kinetik əyrisi qrafikdə 

sıfır nöqtəsindən 

başlanmalıdır. Reaksiyanın 

gedişində məhsulun qatılığı 

get-gedə artdığı üçün qrafikdə 

ona uyğun əyri də get-gedə 

qalxmalıdır. Bu iki şərtə II və III əyrilər uyğun gəlir. Lakin ilkin 

maddələrin başlanğıc qatılıqları maksimum olduğu üçün, əksər 

reaksiyaların ilk anlarında  maddələrin qatılıqlarının dəyişməsi 

böyük olur, vaxt keçdikcə isə bu dəyişmə azalır. Buna uyğun 

olaraq reaksiya məhsulunun kinetik əyrisi əvvəlcə kəskin, sonda 

isə zəif dəyişir(artır). Bu şərt II əyridə ödənilir. 

 

                                                                                                             

Cavab: II 
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Məsələ 2. Qrafikdə maqnezium-karbonatın 

parçalanmasından alınan CO2-nin həcminin zamandan asılılığı 

verilmişdir. Hansı zaman (𝜏) intarvalında (I-IV) maqnezium-

karbonatın parçalanma sürəti daha azdır? 

 

Həlli: 

 

Parçalanma reaksiyasının 

sürəti ayrılan CO2-in qatılığı 

ilə düz mütənasib 

olduğundan, sürət həmçinin 

CO2-in həcmi ilə düz 

mütənasib olacaqdır. Belə ki,  

 

 

 

𝜗 =
∆𝐶 𝐶𝑂2 

∆𝜏
;     

𝐶 =
𝑛(𝐶𝑂2)

𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡
;       𝑣ə      𝑛 =  

𝑉(𝐶𝑂2)

𝑉𝑀
 

 

 olduğundan , 

 

𝜗 =
∆𝐶(𝐶𝑂2)

∆𝜏
=

∆𝑉(𝐶𝑂2)

𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 ∙ 𝑉𝑀 ∙ ∆𝜏
= 𝐾 ∙  

∆𝑉(𝐶𝑂2)

∆𝜏
 

 

olur. 

(𝐾 = 
1

𝑉𝑠𝑖𝑠𝑡 ∙𝑉𝑀 ∙
− sabit kəmiyyətdir, çünki sistemin həcmi və 

molyar həcm sabitdir) 

 

Qrafikdə I-IV zaman intervalları (∆𝜏) eyni götürüldüyü üçün 

sürətin sonuncu ifadəsindən belə nəticəyə gəlmək olar ki, sürət hər 

bir intervalda ayrılan CO2-nin həcmi [∆𝑉(𝐶𝑂2)] ilə müəyyən 

ediləcəkdir. Qrafikdən görünür ki, zaman keçdikcə ∆𝑉(𝐶𝑂2)-in 
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qiyməti get-gedə azalır. Deməli, sürət , ∆𝑉(𝐶𝑂2)-in qiyməti ən 

kiçik olan intervalda , yəni V intervalda daha kiçik olacaqdır. 

 

 

                                                                                                             

Cavab: V 

Məsələ 3. Hansı kinetik əyri axıra qədər gedən   reaksiyada 

başlanğıc maddələrin qatılığının zamandan asılılığını əks etdirir? 

 

Həlli: 

 

Reaksiyanın 

gedişində başlanğıc 

maddələrin qatılığı 

azalmalıdır, çünki onların 

bir hissəsi məhsula çevrilir. 

Bu şərt IV və V əyrilərdə 

ödənilir. Lakin reaksiya 

axıra qədər getdiyi üçün 

başlanğıc maddənin qatılığı 

sonda sıfır olmalıdır, yəni 

əyri absis oxuna toxunmalıdır. Bu şərt isə yalnız V əyridə ödənilir. 

 

                                                                                                      

Cavab:V əyri 

 

 

Kimyəvi tarazlıq 

 

 

Məsələ 1. Hansı qrafikdə  düzünə və əksinə gedən 

reaksiyaların sürətlərinin zamandan asılılığı 2A⇆B sistemi üçün 

göstərilmişdir? 
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Həlli: 

 

Məlumdur ki, dönər reaksiyalarda tarazlıq halı yaranana 

qədər düzünə gedən reaksiyanın sürəti azalır, əksinə gedən 

reaksiyanın sürəti isə sıfır nöqtəsindən başlayaraq artır. Bu şərtlərə 

“A”, “B”, “C” və “D” qrafikləri uyğun gəlir. 2A⇆B tənliyində A-

nın stexiometrik əmsalı (2) B-nin əmsalından (1) iki dəfə böyük 

olduğundan, A-ya görə hesablanmış sürətin dəyişməsi (∆𝜗𝐴)B-yə 

görə hesablanmış sürətin dəyişməsindən  ((∆𝜗𝐵) iki dəfə böyük 

olmalıdır. Bu şərtə isə yalnız “A” qrafiki uyğun gəlir, çünki 

qrafikdən görünür ki, A-ya görə hesablanmış sürət 3 𝑚𝑜𝑙/𝑙 ∙ 𝑠𝑎𝑛-

dən  1 𝑚𝑜𝑙/𝑙 ∙ 𝑠𝑎𝑛 -dək yəni, 2 𝑚𝑜𝑙/𝑙 ∙ 𝑠𝑎𝑛 azalmış, B-yə 

hesablanmış sürət isə 0-dan 1 𝑚𝑜𝑙/𝑙 ∙ 𝑠𝑎𝑛 -dək yəni, 1 𝑚𝑜𝑙/𝑙 ∙
𝑠𝑎𝑛 artmışdır. 

                                                                                                               

                                                                                                             

Cavab: A 

 
Məsələ 2. H2(q) + I2(q) ⇆ 2HI(q) sistemində H2 və Hİ-in 

qatılıqlarının zamandan asılılığı qrafikdə verilmişdir. H2 və HI-in 

qatılıqlarının hansı qiymətlərində sistemdə tarazlıq halı yaranır? 

 

Həlli: 

 

Reaksiyada H2-in qatılığı azaldığı , 

HI-in qatılığı isə artdığı üçün I əyri H2-in 

qatılığının dəyişməsini, II əyri isə Hİ-in 

qatılığının dəyişməsini göstərir. Məlumdur 
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ki, sistemdə tarazlıq halı yaranandan sonra maddələrin qatılıqları 

sabit qalır. Qrafikdən görünür ki, əyrilərdə K və L nöqtələrinin 

sağında H2 və HI-in qatılıqları dəyişmir. Başqa sözlə, K və L 

nöqtələrinə uyğun gələn 𝜏𝑇  zaman anından başlayaraq sistem 

tarazlıq halındadır. Ona görə K və L nöqtələrindən ordinat 

(qatılıq) oxuna çəkilmiş perpendikulyarların ordinat oxunu 

kəsdikləri nöqtələrə uyğun olan qatılıqlar müvafiq olaraq HI-in və 

H2-in tarazlıq qatılıqları olacaqdır. Qrafikdən görünür ki, H2-in 

tarazlıq qatılığı 0,35mol/l, HI-in tarazlıq qatılığı isə  1,2 mol/l-dir.   

                                                                                               

Cavab: [H2]= 0,35mol/l, [HI]= 1,2 mol/l 

 

Məsələ 3. Qrafikdə 2NH3  ⇆ 3H2 +N2 reaksiyasında iştirak 

edən maddələrin qatılıqlarının zamandan asılılığı verilmişdir. 

Kinetik əyrilərə görə A, B və C maddələrini müəyyən edin. 

 

Həlli: 

 

Başlanğıc maddələrin qatılıqları 

reaksiyanın gedişində azaldığı 

üçün A maddəsi ammonyaka 

uyğun gəlir, çünki tənlikdə 

ikinci bir başlanğıc maddə 

yoxdur. Reaksiyanın gedişində 

məhsulların qatılıqları artdığı 

üçün qrafikdəki B və C əyriləri 

reaksiya məhsullarının, yəni H2 və N2-nin qatılıqlarının 

dəyişməsini göstərir. Lakin, tənlikdə H2-nin əmsalının (3) N2-nin 

əmsalından (1) böyük olması göstərir ki, reaksiyada vahid 

zamanda hidrogenin qatılığı daha çox artacaqdır. Ona görə də B 

əyrisi hidrogenin, C əyrisi isə azotun qatılığının dəyişməsini əks 

etdirir. 

 

 Cavab: A-NH3, B-H2, C-N2 
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Məsələ 4. Qrafikdə 𝑣1𝐴 + 𝑣2𝐵 ⇆ 𝑣2𝐶 + 𝑣1𝐷 sxemi üzrə 

baş verən reaksiyada ilkin və son maddələrin kinetik əyriləri 

göstərilmişdir. A və B maddələrinin başlanğıc qatılıqlarının eyni 

götürüldüyünü nəzərə alaraq qrafikə əsasən tarazlıq sabitinin 

qiymətini müəyyən edin. 

A) KT = 0                B) KT < 1            C) KT = 1           D) KT > 1          

E) KT<<1 

 

Həlli: 

 

Qrafikdən görünür ki, C və 

D-nin tarazlıq qatılıqları A 

və B-nin tarazlıq 

qatılıqlarından böyükdür. 

Bunu tarazlıq sabitinin 

𝐾𝑇 =  
 𝐶 𝑣2 ∙ 𝐷 𝑣1

 𝐴 𝑣1 ∙ 𝐵 𝑣2
   ifadəsində 

nəzərə alsaq KT > 1  olduğu 

aydın olur. 

 

 

     Cavab : D 

 

Məsələ 5. 𝑣1𝐴 + 𝑣2𝐵 ⇆ 𝑣3𝐶 + 𝑣4𝐷  sxemi üzrə baş verən 

reaksiyada ilkin və son maddələrin qatılıqlarının zamandan 

asılılığı qrafikdə verilmişdir. Reaksiyada ilkin A və B 

maddələrinin başlanğıc qatılıqlarının eyni götürüldüyünü nəzərə 

alaraq qrafikə əsasən maddələrin tənlikdəki stexiometrik əmsalları 

arasındakı asılılıqları müəyyən edin. 

 

Həlli: 

 

 Reaksiyada A və B maddələrinin 

başlanğıc qatılıqları eyni götürüldüyü 

üçün onların kinetik əyriləri eyni 
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nöqtədən başlayır. (C=3 mol/l). Qrafikdə A və B maddələrinin 

kinetik əyrilərinin bir əyri şəklində  alınması onu göstərir ki, 

onların tənlikdəki stexiometrik əmsalları eynidir: 𝑣1 = 𝑣2. Eyni 

səbəbə görə də C və D maddələrinin tənlikdəki stexiometrik 

əmsalları da eynidir: 𝑣3 = 𝑣4. 

Deməli, kinetik əyrilərə əsasən 𝑣1 = 𝑣2  və 𝑣3 = 𝑣4 

 

 Cavab:   𝑣1 = 𝑣2; 𝑣3 = 𝑣4 

Məsələ 6. Aq + Bq ⇆ Cq + Dq + Q  sisteminin qrafikdə 

göstərilən I tarazlıq halından II tarazlıq halına keçməsi hansı yolla 

mümkün olmuşdur? 

 

 

 

 
 

 

A)  təzyiq azaldılmışdır 

B)  katalizator tətbiq edilmişdir 

C)  sistem soyudulmuşdur 

D)  təzyiq artırlmışdır 

E)  sistemə A maddəsi əlavə olunmuşdur 

 

 

Həlli: 

 

1. Qrafiklərin müqayisəsi göstərir ki, I tarazlıq halında C və D 

maddələrinin qatılıqları A və B maddələrinin qatılıqlarından az 

olduğu halda, II tarazlıq halında  C və D –nin qatılıqları artmış, A 
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və B-nin qatılıqları azalmışdır. Bu onu göstərir ki, tarazlıq son 

məhsulların alınmasına tərəf yerini dəyişmişdir. Aq + Bq ⇆ Cq + 

Dq sxeminin sol və sağ tərəflərindəki əmsalların cəmi bərabər 

olduğu üçün (1+1=1+1) təzyiqinin dəyişdirilməsi [ “A” və “D” 

bəndləri] tarazlığa təsir etməyəcəkdir. Deməli, “A” və “D” 

bəndləri səhvdir. 

2. Katalizator reaksiyanın sürətini artırır, lakin tarazlığa təsir 

etmir. Bu səbəbdən “B” bəndi doğru deyil. 

3. Sistemə A maddəsi əlavə olunsaydı II qrafikdə A və B 

maddələrinin kinetik əyriləri fərqlənməli idi. Lakin II qrafikdə A 

və B maddələrinin kinetik əyrilərinin fərqlənməməsi, yəni bir 

xətlə verilməsi göstərir ki, sistemə A maddəsi əlavə 

olunmamışdır. Ona görə də “E” bəndi səhvdir. 

4. Reaksiya ekzotermik olduğundan Le Şatelye prinsipinə görə 

temperaturun azaldılması [sistemin soyudulması, “C” bəndi] 

tarazlıq ekzotermik reaksiya tərəfə, yəni C və D-nin qatılıqlarının 

artması tərəfə yönəltməlidir. Bu zaman, aydındir ki, A və B-nin 

qatılıqları azalmalıdır. Bu da, II qrafikə uyğundur. 

 

                                                                                                                    

Cavab: C 

 

 

Kimyəvi reaksiyaların energetik sxemləri 

 

 

Aktivləşmə nəzəriyyəsinə görə kimyəvi reaksiya başlanğıc 

maddələrin istənilən molekullarının deyil, yalnız aktivləşmə 

enerjisinə malik molekullarının (aktiv molekulların) toqquşması 

nəticəsində baş verir. Aktivləşmə enerjisi (Ea) qeyri-aktiv 

molekulların aktiv molekullara çevrilməsi üçün tələb olunan 

enerjinin kC/mol-la miqdarıdır. Onun qiyməti başlanğıc 

maddələrin təbiətindən asılıdır. Aktivləşmə enerjisinə malik 

molekullar toqquşma zamanı çox davamsız aralıq aktiv kompleks 

əmələ gətirir ki, onların da parçalanmasından reaksiya məhsulları 
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yaranır. Deyilənləri A2 +B2 →2AB reaksiyası üçün şərti olaraq 

belə təsvir etmək olar: 

 

 
 

 

Başqa sözlə, hər bir reaksiyanın baş verməsi üçün başlanğıc 

maddələrin molekulları müəyyən bir energetik səddi dəf etməlidir. 

Bu energetik səddin dəf edilməsi üçün məhz molekullar 

aktivləşmə enerjisinə malik olmalıdır. Deyilənləri energetik sxem 

(diaqram) vasitəsilə aşağıdakı kimi göstərmək olar: 

 Energetik sxemdə ordinat oxu sistemin enerjisini, absis oxu 

isə reaksiyanın (koordinatını) gedişini (başlanğıc mərhələ → aralıq 

mərhələ → son mərhələni) göstərir. Qrafik 1-də endotermik (a) və 

ekzotermik (b) reaksiyaların energetik sxemləri göstərilmişdir. 1a-

da A2+B2=2AB-Q reaksiyasını xarakterizə edən energetik 

parametrlərin sxemdə göstərilməsi və bu parametrlərin işarələri 

verilmişdir. 

 

 

 
 

Belə sxemlərdən düzgün istifadə etmək məqsədilə göstərilən 

parametrlər arasında sxemdən görünən asılılıqları qeyd edək: 
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1. Reaksiyanın istilik effekti (∆𝐻) son və başlanğıc 

maddələrin enerji fərqinə bərabərdir: ∆𝐻 = 𝐻𝑠𝑜𝑛 − 𝐻𝑏𝑎ş (qrafik 

1)   (∆𝐻 = −𝑄). ∆𝐻 həmçinin düzünə və əksinə gedən 

reaksiyaların aktivləşmə fərqinə bərabərdir:   

∆𝐻 = 𝐸𝑎(𝑑ü𝑧) −  𝐸𝑎(ə𝑘𝑠)(qrafik 1) 

2. Endotermik reaksiyada 𝐻𝑠𝑜𝑛 > 𝐻𝑏𝑎ş olduğundan (qrafik 

1a) ∆𝐻 müsbət (∆𝐻 = 𝐻𝑠𝑜𝑛 −  𝐻𝑏𝑎ş > 0),  ekzotermik reaksiyada 

isə (qrafik 1b) 𝐻𝑠𝑜𝑛 < 𝐻𝑏𝑎ş olduğundan ∆𝐻  mənfi kəmiyyətdir. 

(∆𝐻 = 𝐻𝑠𝑜𝑛 − 𝐻𝑏𝑎ş < 0) 

3. Dönər reaksiyada düzünə və əksinə gedən reaksiyaların 

istilik effektləri ədədi qiymətcə bərabərdir: (∆𝐻𝑑ü𝑧 =  −∆𝐻ə𝑘𝑠  

(qrafik 1a) 

4. Dönər reaksiyanın endotermik istiqamətdə aktivləşmə 

enerjisi, ekzotermik istiqamətindəki aktivləşmə enerjisindən 

böyükdür, çünki, 1a və 1b qrafiklərindən göründüyü kimi 

 𝐸𝑎(𝑒𝑛𝑑𝑜 ) = 𝐸𝑎(𝑒𝑘𝑧𝑜 ) + ∆𝐻     (∆𝐻𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑠ə > 0;  bax 2-ci 

bəndə) 

 

Energetik sxemlərdə göstərilən parametrlər haqqında bəzi 

əlavələr: 

 

a. Aktivləşmə enerjisinin qiyməti nə qədər kiçik olarsa, 

reaksiyanın sürəti bir o qədər böyük olar (çünki verilmiş şəraitdə 

daha çox sayda qeyri-aktiv molekullar aktiv molekullara çevrilir, 

yəni aktiv molekulların qatılığı daha çox olur) 

b. Katalizator düzünə və əksinə gedən reaksiyaların 

aktivləşmə enejilərini eyni dərəcədə (kC/mol-la eyni miqdarda) 

azaldır. Bu səbəbdən katalizator düzünə və əksinə gedən 

reaksiyaların sürətlərini eyni dərəcədə artırır və kimyəvi tarazlığa 

təsir etmir. 

c. Endotermik reaksiyanın aktivləşmə enerjisi sıfır ola 

bilməz, ekzotermik reaksiyanın aktivləşmə enerjisi isə sıfır ola 

bilər. 
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Energetik sxemlər üzrə məsələ və çalışmalar 

 

Məsələ 1. 𝐴 + 𝐵 → 𝐶 + 𝐷  reaksiyasının energetik 

sxemində göstərilmiş məlumatlara əsasən 

𝐸𝑎(𝑑ü𝑧),𝐸𝑎(ə𝑘𝑠),𝐻𝑏𝑎ş,  𝐸𝑠𝑜𝑛    və  ∆𝐻 kəmiyyətlərini tapın. 

 

Həlli: 

 

1.Düzünə gedən reaksiyanın 

aktivləşmə enerjisi 

𝐸𝑎(𝑑ü𝑧) = 300 − 70

= 230𝑘𝐶/𝑚𝑜𝑙 
2.Əksinə gedən reaksiyanın 

aktivləşmə enerjisi 

𝐸𝑎(ə𝑘𝑠) = 300 − 30

= 270𝑘𝐶/𝑚𝑜𝑙 
3.Başlanğıc maddələrin enerjisi 

𝐻𝑏𝑎ş = 70𝑘𝐶 

4. Reaksiya məhsullarının 

enerjisi 𝐻𝑠𝑜𝑛 = 30𝑘𝐶 

5. Reaksiyanın istilik effekti 

∆𝐻 = 𝐻𝑠𝑜𝑛 − 𝐻𝑏𝑎ş = 30 − 70 = −40𝑘𝐶  və ya 

∆𝐻 = 𝐸𝑎(𝑑ü𝑧) − 𝐸𝑎(ə𝑘𝑠) = 230 − 270 = −40𝑘𝐶   

 

                                                                        Cavab: 

𝐸𝑎(𝑑ü𝑧) = 230𝑘𝐶/𝑚𝑜𝑙;   

                                                                                      

𝐸𝑎(ə𝑘𝑠) = 270𝑘𝐶/𝑚𝑜𝑙;   

                                                                                      

𝐻𝑏𝑎ş = 70𝑘𝐶;    𝐻𝑠𝑜𝑛 = 30𝑘𝐶;     ∆𝐻 = −40𝑘𝐶   
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Məsələ 2. 𝐻2 + 𝑋2 → 2𝐻𝑋 (𝑋 = 𝐹,𝐶𝑙,𝐵𝑟, 𝐼) reaksiyalarının 

şərti energetik sxemlərindən (I-IV) hansı 𝐻2 + 𝐹2 → 2𝐻𝐹 

reaksiyasına uyğundur? 

 

 
 

Həlli: 

 

Flüor, digər halogenlərdən fərqli olaraq, hidrogenlə 

qızdırılmadan partlayışla reaksiyaya daxil olduğu üçün deyə 

bilərik ki, bu reaksiyanın aktivləşmə enerjisi müqayisə edilən 

reaksiyaların aktivləşmə enerjilərindən ən kiçikdir. Ən kiçik 

aktivləşmə enerjisi isə II sxemdə verilmişdir. Deməli, 𝐻2 + 𝐹2 →
2𝐻𝐹 reaksiyasına II energetik sxem uyğundur. 

 

                                                                                                             

Cavab: II 

 

Məsələ 3. Energetik sxemi verilmiş 𝐴 + 𝐵 → 𝐶 + 𝐷  

reaksiyası müvafiq katalizatorun iştirakında aparılsa sxemdəki X, 

Y, Z, K, L və M energetik parçalarından hansılar dəyişər? 

 

Həlli: 

 

1) Katalizator başlanğıc maddələrin və 

reaksiya məhsullarının enerjilərinə təsir 

etmədiyi üçün o, X və M energetik 

parçalarını dəyişmir. 

2)Məlumdur ki, katalizator sxemdə 

göstərilmiş energetik səddin 
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hündürlüyünü azaldır. Bu səbəbdən , Y, Z və K energetik parçalar 

katalizatorun təsirindən kiçilir. 

3) Y və K-nın qiymətləri eyni dərəcədə (miqdarda) kiçildiyi üçün 

Y-K=L parçasıda, yəni reaksiyanın istilik effekti də katalizatorun 

təsirindən dəyişmir. 

Cavab: katalizatorun tətbiqi Y, K və Z energetik parçaları 

kiçildir. 

 

 

Məsələ 4. Qrafikdə HI-in həm  katalizatorun iştirakı ilə, 

həm də katalizatorsuz parçalanma reaksiyasının iki energetik 

sxemi verilmişdir. Hansı energetik parça katalizatorun təsirindən 

aktivləşmə enerjisinin azalmasını göstərir? 

 

Həlli: 

 

Sxemdən görünür ki, HI-in 

parçalanma reaksiyasının aktivləşmə 

enerjisi, katalizatorsuz–b, 

katalizatorun iştirakı ilə – d-dir. Ona 

görə, katalizatorun təsirindən 

aktivləşmə enerjisinin azalmasını b – 

d = c energetik parçası göstərəcəkdir. 

                                                                                               

Cavab: c 
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Cədvəllər vasitəsi ilə məsələlərin həlli 

 

Məsələ 1. Əsas yarımqrupda yerləşmiş X ilə Y elementləri 

öz aralarında birləşmə əmələ gətirdikdə Y ionunun elektron 

quruluşu necə olur? 

 

H  He 

     Y   

 X       

 

Həlli: 

 

X elementi kiçik dövrün əvvəlinə, Y elementi isə sonuna 

yaxın yerləşdiyi üçün X metal, Y qeyri-metal xassəli elementdir. 

Y elementi 2-ci dövrün VIA qrupunda yerləşdiyi üçün onun 

atomunun xarici elektron təbəqəsində 6 elektron vardır və bu 

təbəqənin tamamlanmasına 2 elektron çatmır. Ona görə Y 

elementi  X-lə birləşmə əmələ gətirdikdə onun atomu 2 elektron 

alaraq, 2-ci dövrdə yerləşmiş nəcib qazın elektron quruluşunu əldə 

edir. Başqa sözlə, Y
-2

 ionunda 2-ci energetik səviyyə tamamlanır – 

1s
2
2s

2
2p

6
. 

                                                                                                 

Cavab: 1s
2
2s

2
2p

6
 

 

Məsələ 2. X elementinin cədvəldə verilmiş sıra nömrəsi və 

kütlə ədədinə görə onun atomunda olan proton, eletron və 

neytronların sayını tapın. 

 

İzotop Sıra 

nömrəsi,  

Z 

Kütlə 

ədədi,  A 

Proton 

sayı, Np 

Elektron 

sayı, Ne 

Neytronun 

sayı, Nn 

X 16 34 Np=? Ne=? Nn=? 

Həlli: 
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Atomda proton və elektronların sayı elementin sıra 

nömrəsinə bərabər olduğu üçün tapırıq:                    Np = Ne = 16 

Kütlə  ədədi proton və neytronların cəminə (A = Np +Nn) 

bərabər olduğu üçün neytronların sayı Nn = A- Np. Buradan Nn = 

34-16=18 

 

                                                                                          

Cavab: 16p, 16e,18n 

 

Məsələ 3. X, Y və Z hissəciklərində proton və elektronların 

cədvəldə verilmiş sayını nəzərə alaraq, onlardan hansının müsbət 

yüklü ion olduğunu müəyyən edin. 

 

 Protonların sayı Elektronların sayı 

X 20 18 

Y 26 23 

Z 34 36 

 

Həlli: 

Məlumdur ki, atomda protonların sayı bərabərdir. Kimyəvi 

reaksiyalarda nüvədəki protonların sayı dəyişmədiyindən, atomun 

yüklənməsi yalnız elektronların alınıb-verilməsi nəticəsində baş 

verir. Müsbət yüklənməsi üçün atomda protonların sayı 

elektronların sayından çox olmalıdır. Ona görə, X, Y və ya Z-in 

müsbət yüklənməsini müəyyən etmək üçün cədvəldə göstərilmiş 

protonların sayından elektronların sayını çıxaq: 

X üçün:    20-18 = 2; deməli, X-də protonların sayı elektronların 

sayından 2 vahid çoxdur, yəni X hissəciyi +2 yüklü iondur (X
2+

) 

Y üçün:    26-23 = 3;      eləcə də Y hissəciyi  - 3 yüklü iondur 

(Y
3+

) 

Z üçün:    34-36= -2;      bu halda əksinə, elektronların sayı 

protonların sayından 2 vahid çox olduğundan  Z-2 yüklü iondur 

(Z
2-

) 
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Cavab: X və Y 

Məsələ 4. Cədvəldə X, Y və Z elementlərinin sıra nömrələri 

və kütlə ədədləri verilmişdir: 

 Sıra nömrəsi Kütlə ədədi 

X 18 40 

Y 56 137 

Z 24 52 

 

X, Y və Z elementlərini onların atomlarındakı neytron 

sayının artması ardıcıllığı ilə düzün. 

 

Həlli: 

 

Məlumdur ki, elementin sıra nömrəsi onun atomundakı 

protonların sayını göstərir. Deməli, X atomunda 18, Y atomunda 

56 və Z atomunda 24 proton vardır. Kütlə ədədi proton və 

neytronların sayının cəminə bərabər olduğu üçün neytronların sayı 

kütlə ədədi ilə (A) proton sayının fərqinə bərabər olur:               

 Nn = A -Np. Onda  

X  atomunda      Nn = A – Np = 40 – 18 =22  neytron 

Y  atomunda     Nn = A – Np = 137 – 56 =81  neytron və 

Z  atomunda     Nn = A – Np = 52 – 24 =28  neytron vardır. 

Deməli, elementlər neytronların sayının artması ardıcıllığı 

ilə belə düzüləcəklər: 

𝑋(22) → 𝑍(28) → 𝑌(81)   

                                                                                               

Cavab: X – Z – Y  

 

Məsələ 5. X, Y və K izotoplarının kütlə ədədlərini və 

atomlarındakı neytronların sayını nəzərə alaraq onlardan hansıları 

eyni elementin izotopları olduğunu müəyyən edin. 

 



155 

İzotop Neytronların sayı Kütlə ədədi,A 

X 6 12 

Y 8 14 

K 8 16 

 

Məlumdur ki, nüvələrinin yükü, yəni nüvələrindəki 

protonların sayı (Z) eyni olan atomlar növü izotop adlanır. X, Y və 

K atomlarından hansıları, izotop olduğunu müəyyən etmək üçün 

onların kütlə ədədlərindən (A) nüvələrindəki neytronların sayı (N) 

çıxılır və alınan (A-N) fərqlər (protonların sayı)  eyni olarsa, 

deməli həmin atomlar eyni elementin müxtəlif  izotoplarıdır: 

 

X üçün tapırıq :      Z = A – N = 12 – 6 = 6 

Y üçün tapırıq :      Z = A – N = 14 – 8 = 6 

K üçün tapırıq :      Z = A – N = 16 – 8 = 6 

 

Beləliklə hesablama göstərdi ki, X və Y eyni elementin 

izotoplarıdır. 

                                                                                                    

Cavab : X və Y 

Məsələ 6. A + B → reaksiyasına aid 3 təcrübənin nəticələri 

(maddələrin başlanğıc qatılıqları və reaksiyanın getmə müddəti) 

cədvəldə verilmişdir. Kinetik tənliklərdən hansı bu nəticələri 

düzgün əks etdirir ? 

A) 𝜗 = 𝑘𝐶𝐴                    B) 𝜗 = 𝑘𝐶𝐵                      C) 

𝜗 = 𝑘𝐶𝐴  ∙ 𝐶𝐵   

       D) 𝜗 = 𝑘𝐶𝐴 ∙  𝐶𝐵 
2         E) 𝜗 = 𝑘 𝐶𝐴 

2 ∙  𝐶𝐵 
2 

 

 

 

Təcrübə CA, mol /l CB, mol /l 𝜏, san 

I 0,02 0,02 18 

II 0,02 0,06 6 

III 0,04 0,02 9 
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Həlli: 

 

Cədvəldən görünür ki, I təcrübə ilə müqayisədə, II təcrübədə A 

maddəsinin qatılığı sabit saxlanılıb, B maddəsinin qatılığı 3 dəfə 

artırılıb, nəticədə reaksiyanın başaçatma müddəti 3 dəfə 

azalmışdır (18san → 6 san). Bu isə o deməkdir ki, B maddəsinin 

qatılığını 3 dəfə artırdıqda reaksiyanın sürəti də 3 dəfə artmışdır. 

Deməli reakisyanın sürəti B maddəsinin qatılığı ilə düz 

mütənasibdir 𝜗~𝐶𝐵. III təcrübədə, I təcrübəyə nəzərən, 𝐶𝐵 eyni, 

𝐶𝐴 isə 2 dəfə artıq götürüldükdə reaksiyanın getmə müddəti 2 dəfə 

azalmışdır (18 san→9san), yəni reaksiyanın sürəti 2 dəfə 

artmışdır. Deməli, sürət 𝐶𝐴 ilə də düz mütənasibdir 𝜗~𝐶𝐴. 

Beləliklə, tapırıq ki, 𝜗 = 𝑘𝐶𝐴  ∙ 𝐶𝐵  və cavab “C” bəndidir. 

 

                                                                                                                    

Cavab: C 

 

Məsələ 7. A + B → reaksiyasına aid 3 təcrübənin nəticələri 

(maddələrin başlanğıc qatılıqları və reaksiyanın getmə müddəti) 

cədvəldə verilmişdir. Onlara əsaslanaraq reaksiyanın kinetik 

tənliyini müəyyənləşdirin 

 

 

Təcrübə CA, mol /l CB, mol /l 𝜗,𝑚𝑜𝑙/𝑙 ∙ 𝑠 

I 0,1 0,1 0,01 

II 0,2 0,1 0,02 

III 0,1 0,2 0,04 

Həlli: 

 

Cədvəldən görünür ki, II təcrübədə, I təcrübəyə nəzərən, 𝐶𝐵 eyni, 

𝐶𝐴 isə 2 dəfə artıq götürülmüşdür və nəticədə reaksiyanın sürəti 2 

dəfə artmışdır. Bu onu göstərir ki, reaksiyanın sürəti  𝐶𝐴 ilə düz 

mütənasibdir   𝜗~𝐶𝐴. III təcrübədə, I təcrübəyə nəzərən,   𝐶𝐴 eyni, 

  𝐶𝐵 isə 2 dəfə artıq götürüldükdə reaksiyanın sürəti 4 dəfə 

artmışdır. Deməli, sürət   𝐶𝐵  -nin kvadratı ilə düz mütənasibdir 
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𝜗~ 𝐶𝐵 
2. Beləliklə 𝜗 = 𝑘𝐶𝐴 ∙  𝐶𝐵 

2. Sürət sabitinin (k) qiymətini 

tapmaq üçün cədvəldə göstərilən hər hansı bir təcrübənin 

nəticələrini tənlikdə öz yerlərinə yazaq: 

      

𝜗 = 𝑘𝐶𝐴 ∙  𝐶𝐵 
2;   0,01= k 0,1∙ (0,1)

2
 = k 0,001   k= 10 

Onda        𝜗 = 10𝐶𝐴 ∙  𝐶𝐵 
2 olar.              

                                                                                   

Cavab: 𝜗 = 10𝐶𝐴 ∙  𝐶𝐵 
2 

 

Məsələ 8. Na2O və H2O ilə qarşılıqlı təsirdə olub (+) 

olmadığını (-) nəzərə alaraq X, Y və Z maddələrindən hansının 

CuO, SO3 və SiO2 olduğunu müəyyən edin. 

 

 X Y Z 

Na2O – + + 

H2O – + – 

 

          X         Y          Z 

  A)   CuO,   SO3,    SiO2 

  B)   SiO2,   CuO,   SO3 

  C)   SO3,    SiO2,   CuO 

  D)  CuO,    SiO2,   SO3 

  E)  SiO2,     SO3,   CuO 

Həlli: 

 

Cədvəldən görünür ki, X maddəsi Na2O və H2O ilə reaksiyaya 

girmir. Götürülən oksidlərdən yalnız CuO həm Na2O, həm də H2O 

ilə reaksiyaya girmir. Deməli, X – CuO-dur. Y yalnız Na2O, həm 

də H2O ilə reaksiyaya daxil olur. Ona görə, Y-SO3 olmalıdır, çünki 

SO3 hər iki oksidlə - Na2O və H2O ilə reaksiyaya daxil olur. Z, 

Na2O ilə reaksiyaya daxil olduğu, H2O ilə reaksiyaya daxil 

olmadığı üçün o, SiO2-dir. Beləliklə, X – CuO, Y – SO3 və Z – 

SiO2 –dir və doğru cavab “A” bəndində göstərilmişdir. 

 

  Cavab: A 
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Məsələ 9. Hidroliz nəticəsində X-neytral, Y- turş və Z – 

qələvi mühit yaratdığını (+) nəzərə alaraq  X, Y və Z-dən hansının 

KNO3, NH4Cl və K2CO3 olduğunu müəyyən edin. 

 

 X Y Z 

turş – + – 

neytral + – – 

qələvi – – + 

 

            X           Y           Z 

  A)   KNO3,   K2CO3,  NH4 Cl 
  B)   NH4Cl,  K2CO3,  KNO3 

  C)   K2CO3,  KNO3,   NH4Cl 

  D)   KNO3,   NH4Cl,  K2CO3  

  E)   NH4Cl,   KNO3,   K2CO3 

 

Həlli: 

 

X maddəsi neytral mühit yaradır. Götürülən duzlardan neytral 

mühiti yalnız KNO3 yaradır, çünki o, qüvvətli əsas və qüvvətli 

turşudan alınmış duzdur və hidrolizə uğramır. Y turş mühit 

yaradır. Deməli, Y- NH4Cl olmalıdır, çünki NH4Cl zəif əsas və 

qüvvətli turşudan alınmış duzdur və hidrolizə uğrayaraq turş 

mühit yaradır. Z qələvi mühit yaratdığı üçün o, K2CO3 –dür, cünki 

K2CO3 qüvvətli əsas və zəif turşudan alınmış duzdur və hidroliz 

nəticəsində qələvi mühit yaradır. Beləliklə, X – KNO3, Y – NH4Cl, 

Z –isə K2CO3-dür və doğru cavab “D” bəndidir. 

                                                                                                             

Cavab: D 
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MÖVZULARA AİD NÜMUNƏVİ TESTLƏR 

 

Movzu: Məhlullar 

1. 𝐶 = 𝑘 ∙ 𝑃 düsturu hansı qanunu ifadə edir ? 

A) Avaqadro qanunu 

B) Ekvivalentlər qanunu 

C) həcmi nisbətlər qanunu 

D) Henri qanunu 

C) Ostvaldın durulaşdırma qanunu 

 

2. Durulaşdırdıqda və qatılaşdrıdıqda, eləcə də üzərinə turşu və 

qələvi əlavə etdikdə hidrogen ionlarının qatılığı dəyişməyən 

maddələr adlanır: 

A) kalloid məhlullar        B) bufer məhlullar 

C) elektrolitlər                 D) qeyri elektrolitlər        E) adsorbentlər  

 

3. Temperaturu artırdıqda duz daha yaxşı hidroliz edir. Buna 

səbəb nədir? 

A) suyun ion hasilinin böyüməsi 

B) H
+
 və OH

-
 ionlarının qatılığının bərabərləşməsi. 

C) H
+
 ionlarının qatılığını OH

-
 ionlarını qatılığında çox olması 

D) OH
-
 ionlarının qatılığını H

+
 ionlarınının qatılığında çox olması 

E) məhlulun durulaşması 

 

4. Koaqulyasiya nəticəsində alınan iri hissəciklərin ağırlıq qüvvəsi 

təsiri altında çökməsi adlanır: 

A) gelləşmə              B) sedimentasiya            C) diffuziya 

D) adsorbsiya           E) kondensləşmə 

 

5. Bərk fazanın kolloid məhlula keçməsi adlanır: 

A) koaqulyasiya          B) peptizasiya           C) sedimentasiya 

D) adsorbsiya              E) diffuziya 
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6. Həlledicini yarımqızdırıcı pərdə vasitəsilə birtərəfli diffuziyası 

adlanır: 

A) dissosasiya            B) osmos           C) turqor 

D) birtərəfli koaqulyasiya                 E) izolyasiya 

 

7. Məhlulların xüsusi çəkisini ölçən cihaz: 

A) piknometr            B) termometr            C) barometr 

D) qalvanometr         E) distillator 

 

8. Emulsiyaların aqreqativ davamsız olmasının səbəbi: 

A) fazalararası səthdə sərbəst enerji artıqlığı olduğu üçün  

B) fazalararası səthdə enerjinin bərabər paylandığı üçün 

C) fazalararsı səthdə adsorbsiya prosesi getdiyi üçün 

D) dispers fazanın hissəciklərinin bir-birinə toqquşması 

ehtimalının az olduğu üçün 

E) emulqatorun təbiətinin emulsiyanın tipini müəyyən etdiyi üçün 

 

9. Qatılıq neçə olduqda dispers fazanın hissəcikləri mütləq 

deformasiyaya uğrayır? 

A) 0,1% -dən kiçik olduqda        B) 0,1%-dən böyük olduqda 

C) 74%-dən kiçik olduqda           D) 74%-dən böyük olduqda 

E) 74%-ə bərabər olduqda 

 

10. Temperatur və təzyiq qazların həll olmasına necə təsir edir?  

A) temperatur artdıqca azalır, təzyiq artdıqda çoxalır 

B) temperatur artdıqca çoxalır, təzyiq artdıqda çoxalır 

C) temperatur artdıqca  stabil qalır,təzyiq artdıqda azalır 

D) temperatur artdıqca çoxalır , təzyiq artdıqda azalır 

E) temperatur artdıqca azalır, təzyiq artdıqda stabil qalır 
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Məhlullara dair test variantlarının cavabları 

 

1) D      2) B       3) A        4) B       5) B       6)B       

7) A      8) A       9) D        10) A  

 

Movzu: Korroziya və adsorbsiya 

 

1.  Daxili yanacaq mühərriklərinin korroziyası korroziyanın hansı 

növünə aiddir ? 

A) kimyəvi            B) elektrokimyəvi           C) qalvanokorroziya  

D) kristallararası korroziya                           E) torpaq korroziyası 

 

2. Bunlardan hansı metalın bütün səthi boyu əmələ gəlir ? 

A) məhəlli korroziya                      B) müntəzəm korroziya 

C) kristallarası korroziya                D) torpaq korroziyası       

 E) pittinq 

 

3. Temperaturun artması korroziya prosesinə necə təsir edir? 

A) zəiflədir                          B) artırır                 C) təsir etmir 

D) nisbətən artırır                E) dayandırır 

 

4. Aktivator nədir? 

A) korroziya prosesini sürətləndirən maddələr 

B) korroziya prosesini dayandıran  maddələr 

C) korroziya prosesini zəiflədən maddələr 

D) korroziya prosesinə təsir etməyən maddələr 

E) korroziyadan mühafizə edən maddələr 

 

5. Elektrolit mühitə düşdükdə poladın səthində əmələ gələn 

korroziya: 

A) kimyəvi korroziya                      B) qalvanokorroziya 

C) məhəlli korroziya                       D) kristallarası korroziya 

E) nöqtəşəkilli korroziya 
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6. Benzolun buxarı fəallaşdırılmış kömür səthindən udularsa 

burada benzol nə rolunda olur? 

A) adsorbat               B) adsorbent               C) elektrod 

D) polyarizator          E) üzvi radikal 

 

7. Adsorbentin disperslik dərəcəsi çox olduqda; 

A) adsorbsiya miqdarı azalır         

B) adsorbsiya miqdarı çoxalır 

C) xüsusi səth sahəsi azalır 

D) adsorbsiya olunan maddə adsorbentin səthində həll olur. 

E) adsorbsiya prosesi getmir 

 

8. Temperaturun azalması adsorbsiya prosesinə necə təsir edir? 

A) dayandırır       B) sürəti azaldır                 C) prosesi 

sürətləndirir 

D) prosesi əvvəl sürətləndirir , sonra azaldır 

E) hec bir təsiri olmur 

 

9. Qazların metallar tərəfindən udulması adlanır: 

A) oklyuziya              B) korroziya 

C) deaerasiya              D) adsorbsiya          E) absorbsiya 

 

10. Səthdə udulan molekulların sayı ilə səthdən ayrılan 

molekulların sayının bərabərləşməsi adlanır: 

A) adsorbsiya tarazlığı             B) korroziya tarazlığı  

C) desorbsiya tarazlığı             D) tarazlıq sabiti   E) tarazlıq ədədi  

 

Korroziya və adsorbsiyaya dair test variantlarının cavabları 

 

1) A      2) B       3) A      4) A       5) B       6) A        

7) B      8) C       9) A       10) A 
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Mövzu : Suyun codluğu 

 

1. 250ml suyu qızdırdıqda, suyun içərisində olan Ca(HCO3)2-nin 

parçalanması nəticəsində 3,3mq çöküntü alınır. Suyun codluğu 

neçədir ? 

A) 0,28          B) 1,28            C) 0,3           D)2,28              E)28 

 

2. 200ml kran suyunu titirləmək üçün 5ml 0,12N xlorid turşusu 

sərf edilmişdir. Suyun müvəqqəti codluğunu hesablayın. 

A) 0,003       B) 0,3          C) 0,005           D) 0,5          E) 3 

 

3. B l – suyun titirlənməsinə D ml normallığı C olan HCl turşusu 

sərf olunmuşsa kalsium ionunun mq-ekv/l-ə görə A – suyunun 

codluğunu hesablamaq üçün ümumi formulanı çıxarın. 

A) DC/B;                 B) B/CD                C) D/C           D) BCD            

E) D/C 

 

4. Ümumi codluğu 3,8 mq – ekv/l olan 100 l suya nə qədər  soda 

əlavə etmək lazımdır ki, ümumi codluq aradan qaldırılsın?  

A. 30,02q            B. 20,14q           C. 15,014q               D. 25,2q             

E. 18,5q 

 

5. Təbii suya müvəqqəti codluğu verən hansı duzlardır? 

A) CaCl2, CaSO4 ;                           B) Ca(HCO3)2,CaCl2; 

C) Ca(HCO3)2; Mg(HCO3)2, Fe(HCO3)2; 

D) MgCl2, MgSO4 ;                        E) MgCl2, CaCl2, CaSO4 

 

6. Hansı duzlar suya daimi codluq verir ? 

A) CaCl2, Mg(HCO3)2 ;                   B) CaSO4 ,Ca(HCO3)2 

C) Ca Cl2 , Mg Cl2 ; Mg(HCO3)2; 

D) CaCl2, CaSO4 , MgSO4 ;             E)  CaSO4, CaCl2, Mg Cl2, 

MgSO4 

 

7. Hansı su yumşaq su adlanır? 

A) codluğu 8-12mq –ekv/l olan su 
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B) codluğu 4-mq –ekv/l-dən kiçik  olan su 

C) codluğu 4-8mq –ekv/l olan su 

D) codluğu 6-8mq –ekv/l olan su 

E) codluğu 12mq –ekv/l –dən böyük olan  

 

8. Hansı su cod su adlanır? 

A) codluğu 8-12mq –ekv/l  arasında olan su 

B) codluğu 12-mq –ekv/l-dən böyük  olan su 

C) codluğu 4-8mq –ekv/l arasında olan su 

D) codluğu 4-8mq –ekv/l arasında olan su 

E) codluğu 4-8mq –ekv/l arasında olan su 

 

9. Suda həll olan hansı duzlar “codluq duzlari” adlanır ? 

A) NaCl, KCl ; CaCl2 , MgCl2 , MgSO4, Fe(HCO3)3, Mg(NO3)2, 

Na2CO3 

B) CaCl2 , MgCl2, CaSO4 , MgSO4; Mg(HCO3)2, Ca (HCO3)2, 

Fe(HCO3)2, 

C) Zn Cl2 , Fe Cl2 ; FeSO 4 , Fe(NO3)2; Fe(HCO3)3 

D) CuCl2, CuSO4 , ZnSO4 ; Zn Cl2, Zn(HCO3)2, (CuOH)2CO3             

E)  CaCl4, ZnCl2, Mn Cl2, MnSO4,Mn(NO3)2 

 

10. Daimi codluğu hansı duzların köməyi ilə aradan qaldırmaq 

olar? 

A) NaCl, Na2 CO3 , NaNO2, MgCl2 

B) K2SO4 , NaSO4; ZnSO4, CuSO4 

C) Na2CO3, K2CO3; Na3PO4, Na3BO3 

D) CuSO4 , K2S ; Na2S, CaS            

E)  FeSO4, FeCl3, FeSO4, Fe(NO3)3 
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Suyun codluğuna dair test variantlarının cavabları 

 

1) A      2) A       3) A      4) B       5) C       6) E     7) B      8) A       

9) B       10) C 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 

LABORATORİYADA İSTİFADƏ OLUNAN 

AVADANLIQLAR 

 

 

 

 

Şəkil 1. Laboratoriya stəkanı -1 və kolbalar: Erlenmeyer kolbası-

2; Bunzen kolbası – 3; tək boğazlı yumrudib kolba – 4;  

tək boğazlı armudşəkilli kolba – 5;  

üçboğazlı yumrudib kolba – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

Şəkil 2. Qovucu kolbalar : Vyürs kolbası – 1;  Favorski kolbası 2-

3 ; Klayzen kolbası 4- 5;  Defleqmatorlu kolba 3-5. 
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Şəkil 3. Soyuducular:  Libex soyuducu – 1; dairəvi soyuducu – 2; 

spiralvarı soyuducu – 3; Dimrot soyuducusu – 4. 

 

 

 
 

 

Şəkil 4. Sadə kimyəvi qıflar – 1; qırışlı qıfın hazırlanması – 2; 

qırışlı qıf – 3. 
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Şəkil 5. Damcı qıfları – 1,2,3;  4 –ayrıcı qıf – 4 

 

 

Şəkil 6. Başlıqlar – 1, 2, 3, ; allonjlar – 4,5  
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Şəkil 7. Farfor qablar : stəkan – 1; buxarlandırmaq üçün qab – 2;  

büks – 3; həvəng – 4; Büxner qıfı – 5. 

 

                    

 

 

Şəkil 8. Ölçü qabları: pipetlər -1; pipetator -2 ; 

 ölçü slidri – 3; ölçü kolbası – 4. 
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Şəkil 9.  Qum hamamları:  Elektrik qum hamamı -1;  

adi qum hamamı – 2;    su hamamı 3-4 

 

      

 

Şəkil 10. Şüşə bükslər – 1, 2, 3;  yuyucu qab – 4. 
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Şəkil 11. Adi eksikator – 1; vakkum eksikatorı -2.   

 

Şəkil 12. Kipp aparatı 

                       

                               

      Şəkil 13. Piknometrlər                        Şəkil 14. Termometr 
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Şəkil 15. Qaz lampaları: Bunzen lampası-1; Teklu lampası- 2;  

qaz lampası alovunun temperaturu – 3 
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ƏLAVƏLƏR 

Əlavə 1 

Beynəlxalq sistemin (BS) bəzi vahidləri 

Ölçüsü İşarəsi 
Vahidi 

Adı Işarəsi 

Əsas vahidlər 

Uzunluq 

 

l 

 

Metr 

 

m 

Kütlə m Kiloqram kq 

Zaman t Saniyə san 

  Elektrik cərəyanının şiddəti İ Amper A 

Termodinamik temperatur T Kelvin K 

Maddə miqdarı ν Mol Mol 

İşığın gücü J Kondela cd 

İstilik miqdarı Q Coul c 

Daxili enerji U Coul c 

İstlik tutumu C Coul bölünsün Kelvin c/K 

Xüsusi istilik tutumu C 
Coul bölünsün  kiloqram  

vurulsun Kelvin 
c/kq∙K 

Molyar istilik tutumu 

 

C 

 

Coul bölünsün  mol 

vurulsun Kelvin 
C/mol∙K 

Entropiya dS Coul bölünsün Kelvin c/K 

Kimyəvi əmsalı μ Coul bölünüsün mol c/mol 

Diffuziya əmsalı D 
Kvadrat metr vurulsun 

saniyə 
m

2∙san 

Özlülük əmsalı η 
Paskal vurulsun 

saniyə 
P𝑎 ∙san 

İstilik keçiriciliyi K Vatt Vt /K∙m 
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Törəmə vahidləri    

Həcm V Kubmetr m
3
 

Sıxlıq 𝜌 
Kiloqram bölünsün 

kubmetr 
kq/m

3
 

Qüvvə  F Nyuton N 

Təzyiq P Paskal Pa 

Enerji E Coul C 

Güc N Vatt Vt 

Elektrik miqdarı q Kulon Kl 

Elektrik gərginliyi U Volt V 

                                      

                           Əlavə 2 

Vahidlərin adlarının əvvəlinə onluq sistemində əlavələr 

Adları İşarəsi Əmsalı Adları İşarəsi Əmsalı 

tera- T 10
12 

desi- d 10
-1

 

qiqa - Q 10
9
 santi- s 10

-2 

meqa - M 10
6
 milli- m 10

-3
 

kilo- k 10
3
 mikro- mk 10

-6
 

hekto- h 10
2
 nano- n 10-

9
 

deko- da 10 piko- p 10-
12 
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Əlavə 3 

Bəzi fiziki sabitlərin qiyməti 

 

Sabitlər İşarəsi Ədədi qiymət 

İşığın vakuumda sürəti C 2,998 ∙10
8
m/san 

Plank sabiti ħ 6,626 ∙10
-34

C.san 

Elementar elektrik yükü q 1,60 ∙10
-19

Kl 

Avaqadro ədədi N 6,022 ∙10
23

mol
-1 

Faradey ədədi F 9,65 ∙10
4
Kl/mol 

Qaz sabiti R        8,31C/mol.K 

Elektronun yükü e 1,602∙10
-19

Kl 

Elektronun kütləsi me 9,11∙10
-31

kq 

Atom kütlə vahidi ma 1,66∙10
-27

kq 

Mütləq temperatur T -273,15
0
C 

İdeal qazın n.ş-də molyar 

həcmi 

Vm 22,4litr və ya 

 22,4∙10m
-3

/mol 

Protonun kütləsi mp 1,672∙10
-27

kq 

Neytronun kütləsi mn 1,672∙10
-27

kq 

 

 

 

 

 

Əlavə 4 
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Nomoqramda sol şkalada qazın 
0
C ilə temperaturu, sağ şkalada 

mm civə sütunu ilə təzyiqi, orta şkalada isə qazın həcmini normal 

şəraitdəki həcmə gətirmək üçün düzəliş əmsalı (K) göstərilmişdir.  
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                                      Əlavə 5 

Bəzi əsas məhlullarının 20
0
C-də sıxlığı   

  

Qatılıq, % 
Məhlulun sıxlığı, q/ml 

KOH NaOH NH3 ∙H2O 

2 1,016 1,023 0,992 

4 1,033 1,046 0,983 

6 1,048 1,069 0,973 

8 1,065 1,092 0,967 

10 1,082 1,115 0,960 

12 1,100 1,137 0,953 

14 1,118 1,159 0,946 

16 1,137 1,181 0,939 

18 1,156 1,213 0,932 

20 1,176 1,225 0,926 

22 1,196 1,247 0,919 

24 1,217 1,268 0,913 

26 1,240 1,289 0,908 

28 1,263 1,310 0,903 

30 1,286 1,332 0,898 

32 1,310 1,352 0,893 

34 1,334 1,374 0,889 

36 1,358 1,395 0,884 

38 1,384 1,416 - 
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40 1,411 1,437 - 

42 1,437 1,458 - 

44 1,460 1,478 - 

46 1,485 1,499 - 

48 1,511 1,519 - 

50 1,538 1,540 - 

52 1,564 1,560 - 

54 1,590 1,580 - 

56 1,616 1,601 - 

58 - 1,622 - 

60 - 1,643 - 

 

Əlavə 6 

Bəzi turşu məhlullarının 20
0
C-də sıxlığı 

Qatılıq, 

% 

Məhlulun sıxlığı 

H2SO4 HNO3 HCl CH3COOH 

4 1,027 1,022 1,019 1,005 

8 1,055 1,044 1,039 1,011 

12 1,083 1,068 1,059 1,017 

16 1,112 1,093 1,079 1,022 

20 1,143 1,119 1,101 1,028 

24 1,174 1,145 1,121 1,034 

28 1,205 1,171 1,142 1,039 
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32 1,233 1.198 1,163 1,044 

36 1,273 1,225 1,183 1,048 

40 1,307 1,251 - 1,052 

44 1,342 1,277 - 1,056 

48 1,380 1,303 - 1,059 

52 1,419 1,328 - 1,063 

56 1,460 1,351 - 1,066 

60 1,503 1,373 - 1,068 

64 1,547 1,394 - 1,070 

68 1,594 1,412 - 1,072 

72 1,640 1,429 - 1,074 
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Əlavə 7 

Bəzi duzların hidroliz dərəcəsi (25
0
C-də, 0,1M məhlulda) 

Duzun formulu Hidroliz 

dərəcəsi, % 
Duzun formulu Hidroliz 

dərəcəsi,% 

NH4Cl 

CH3COONH4 

(NH4)2S 

NH4HS 

Na2B4O7 

Na2SO3 

NaHSO3 

Na3PO4 

Na2HPO4 

NaH2PO4 

0,007 

0,5 

99,0 

7,0 

0,5 

0,13 

0,0002 

34,0 

0,13 

0,004 

Na2CO3 

NaHCO3 

Na2S 

NaHS 

NaClO 

KCN 

Al2(SO4)3 

Al(CH3COO)3 

Fe(CH3COO)3 

CH3COONa 

4,0 

0,005 

99,0 

0,10 

0,18 

1,2 

3,5 

40,0 

32,0 

0,007 

 

                                                                                    Əlavə 8 

Müxtəlif temperaturda doymuş su buxarının təzyiqi 

Temperatur,
0
C Təzyiq,mm civə 

sütunu 
Temperatur,

0
C Təzyiq,mm 

civə sütunu 

-10 

-9 

-8 

-7 

-6 

2,05 

2,13 

2.32 

2,53 

2,76 

21 

22 

23 

24 

25 

18,7 

19,8 

21,1 

22,4 

23,8 
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-5 

-4 

-3 

-2 

-1 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3,01 

3,28 

3,57 

3,68 

4,22 

4.58 

4,9 

5,3 

5,7 

6,1 

6,6 

7,0 

7,5 

8,0 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

25,2 

26,7 

28,4 

30,0 

31,8 

33,8 

35,7 

37,7 

39,9 

42,2 

44,6 

47,1 

49,7 

54,4 

                                                                                                 

Əlavə 9 

Bəzi zəif elektrolitlərin 20
0
C-də dissosiasiya sabiti 

 

Birləşmənin 

formulu 

Dissosiasiya 

sabitinin ifadəsi 
Kd 

 

HNO2 

 

K=
 𝐻+  𝑁𝑂2

− 

 𝐻𝑁𝑂2 
 

 

6 ∙ 10
-4
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H2SO3 

K1=
 𝐻+  𝐻𝑆𝑂2

− 

 𝐻2𝑆𝑂3 
 

K2=
 𝐻+  𝑆𝑂3

−2 

 𝐻𝑆𝑂3
− 

 

1,58 ∙10
-2

 

 

6,31 ∙10
-8

 

 

H2S 

K1=
 𝐻+  𝐻𝑆− 

 𝐻2𝑆 
 

K2=
 𝐻+  𝑆−2 

 𝐻𝑆− 
 

6 ∙ 10
-8

 

 

1 ∙ 10
-13

 

HCOOH K=
 𝐻+  𝐻𝐶𝑂𝑂− 

 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 
 1,77 ∙10

-4 

 

H2C2O4 

K1=
 𝐻+  𝐻𝐶2𝑂4

−2 

 𝐻2𝐶2𝑂4 
 

K2=
 𝐻+  𝐶2𝑂4

−2 

 𝐻𝐶2𝑂4
− 

 

5,4 ∙10
-2 

 

5,4 ∙10
-5 

 

HCN K=
 𝐻+  𝐶𝑁− 

 𝐻𝐶𝐻 
 7,9 ∙10

-10
 

CH3COOH K=
 𝐻+  𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂

− 

 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 
 1,75 ∙10

-5 

HF 

 
K=

 𝐻+  𝐹− 

 𝐻𝐹 
 6,61 ∙10

-4
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H2CO3 

K1=
 𝐻+  𝐻𝐶𝑂3

− 

 𝐻2𝐶𝑂3 
 

K2=
 𝐻+  𝐶𝑂3

− 

 𝐻𝐶𝑂3
− 

 

4,4 ∙10
-7 

 

4,7 ∙10
-11 

 

 

H3PO4 

 

K1=
 𝐻+  𝐻2𝑃𝑂4

− 

 𝐻3𝑃𝑂4 
 

K2=
 𝐻+  𝐻𝑃𝑂4

−2 

 𝐻2𝑃𝑂4
− 

 

 

K3=
 𝐻+  𝑃𝑂4

−3 

 𝐻𝑃𝑂4
−2 

 

7,5 ∙10
-3

 

 

6,3 ∙10
-8

 

 

1,3 ∙10
-13 

H2B4O7 K=
 𝐻+  𝐻𝐵4𝑂7

− 

 𝐻2𝐵4𝑂7 
 1,8 ∙10

-4
 

HClO K=
 𝐻+  𝐶𝑙𝑂− 

 𝐻𝐶𝑙𝑂 
 3,2 ∙10

-8
 

NH4OH K=
 𝑁𝐻4

+  𝑂𝐻− 

 𝑁𝐻4𝑂𝐻 
 1,79 ∙10

-5 

Al(OH)3 K=
 𝐴𝑙+3  𝑂𝐻− 3

 𝐴𝑙(𝑂𝐻)3 
 1,4 ∙10

-11 

H2O K=
 𝐻+  𝑂𝐻− 

 𝐻2𝑂 
 1,86 ∙10

-16 

H2SiO3 K=
 𝐻+  𝐻𝑆𝑖𝑂3

− 

 𝐻2𝑆𝑖𝑂3 
 2 ∙10

-10 

H2O2 K=
 𝐻+  𝐻𝑂2

− 

 𝐻2𝑂2 
 2,4 ∙10

-12 

                                                                                                           

     Əlavə 10 
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Əsasların və duzların suda həll olması  

 

İonlar OH
- 

Cr S
2-

 𝑆𝑂3
2− 𝑆𝑂4

2− 𝑃𝑂4
3− 𝐶𝑂3

2− 𝑆𝑖𝑂3
2− 𝑁𝑂3

− CH3COO
- 

K
+ 

H H H H H H H H H H 

Na
+ 

H H H H H H H H H H 

NH
4+ 

H H H H H H H H H H 

Ba
2+ 

H H H O O O O O H H 

Ca
2+ 

A H A O A O O O H H 

Mg
2+ 

O H H O H O O O H H 

Al
3+ 

O H - - H O - O H H 

Cr
3+ 

O H - - H O - O H H 

Fe
2+ 

O H O O H O O O H H 

Fe
3+ 

O H - - H O O O H H 

Mn
2+ 

O H O O H O O O H H 

Zn
2+ 

O H O O H O O O H H 

Ag
+ 

- O O O O O O O H A 

Hg
+ 

- O O O A O O - H A 

Hg
2+ 

- H O O H O O - H H 

Cu
2+ 

O H O O H O O O H H 

Pb
3+ 

O O O O O O O O H H 

Bi
3+ 

O - O O H O O - H H 

Sn
2+ 

O H O - H O - - -  
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Əlavə 11                                                                                             

25
0
C-də az həll olan məhlulların həllolma qabiliyəti 

 

№ Maddə  HQ № Maddə  HQ 

1 AgBr 6 ∙ 10−13 21 FeS 5 ∙ 10−8 

2 AgCN 7 ∙ 10−15 22 Mg(OH)2 2 ∙ 10−11 

3 Ag2S 6 ∙ 10−50 23 MgS 2 ∙ 10−15 

4 AgSCN 1,1 ∙ 10−12 24 Mn(OH)2 2 ∙ 10−13 

5 AgCl 1,8 ∙ 10−10 25 MnS 2,5 ∙ 10−10  

6 Ag2CO3 8,2 ∙ 10−12 26 Ni(OH)2 10−15  

7 Ag2CrO4 4 ∙ 10−12 27 PbCO3 7,5 ∙ 10−14  

8 AgJ 1,1 ∙ 10−6 28 PbCrO4 1,8 ∙ 10−14  

9 BaCO3 5 ∙ 10−9 29 PbJ2 8 ∙ 10−9 

10 BaCrO4 1,6 ∙ 10−12 30 Pb(OH)2 2 ∙ 10−16 

11 BaSO4 1,1 ∙ 10−10 31 PbS 1 ∙ 10−27 

12 CaCO3 5 ∙ 10−9 32 PbSO4 1,6 ∙ 10−8 

13 CaSO4 1 ∙ 10−5 33 SnS 1 ∙ 10−26 

14 CdS 1 ∙ 10−29 34 SrCO3 1,1 ∙ 10−10  

15 Co(OH)2 2 ∙ 10−15 35 SrSO4 3,2 ∙ 10−7 

16 Cu2S 1 ∙ 10−48 36 Zn(OH)2 1 ∙ 10−17 

17 CuS 6 ∙ 10−36 37 ZnS 1,6 ∙ 10−24  

18 FeCO3 2,5 ∙ 10−11    
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19 Fe(OH)2 1 ∙ 10−15    

20 Fe(OH)3 3,8 ∙ 10−38    

                                                                                     

 

Əlavə 12                                                                                             

Elementlərin nisbi elektromənfiliyi 

Element

in sıra 

nömrəsi 

Elementin 

kimyəvi 

işarəsi 

EM Elementin 

sıra 

nömrəsi 

Elementin 

kimyəvi 

işarəsi 

EM Elementin 

sıra 

nömrəsi 

Elementin 

kimyəvi 

işarəsi 

EM 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

H 

Li 

Be 

B 

C 

N 

O 

F 

Na 

Mg 

Al 

Si 

P 

S 

Cl 

2,1 

0,9 

1,5 

2 

2,6 

3 

3,5 

3,9 

0,9 

1,2 

1,5 

1,4 

2,1 

2,6 

3,1 

34 

35 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

42 

43 

43 

44 

45 

46 

47 

Se 

Br 

Rb 

Sr 

Y 

Zr 

Nb 

Mo(4) 

Mo(6) 

Tc(5) 

Tc(7) 

Ru 

Rh 

Pd 

Ag 

2,4 

2,9 

0,8 

1,0 

1,2 

1,5 

1,7 

1,6 

2,1 

1,9 

2,3 

2,0 

2,1 

2,1 

1,9 

71 

72 

73 

73 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

Lu 

Hf 

Ta(3) 

Ta(5) 

W(4) 

W(6) 

Re(5) 

Re(6) 

Re(7) 

Os 

Ir 

Pt 

Au(1) 

Hg 

Tl(1) 

1,3 

1,4 

1,3 

1,7 

1,6 

2,0 

1,8 

2.1 

2,2 

2,1 

2,1 

2,2 

2.3 

1,8 

1,4 
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19 

20 

21 

22 

 

23 

 

 

24 

 

 

25 

 

 

26 

 

27 

28 

29 

 

30 

31 

32 

K 

Ca 

Sc 

Ti(2) 

Ti(4) 

V(3) 

V(4) 

V(5) 

Cr(2) 

Cr(3) 

Cr(6) 

Mn(2) 

Mn(4) 

Mn(7) 

Fe(2) 

Fe(3) 

Co 

Ni 

Cu(1) 

Cu(2) 

Zn 

Ga 

Ge 

0,8 

1,0 

1,3 

1,1 

1,6 

1,4 

1,7 

1,9 

1,4 

1,6 

2,4 

1,4 

2,1 

2,1 

1,7 

1,8 

1,7 

1,8 

2,0 

1,8 

1,5 

1,6 

2,0 

48 

49 

50 

50 

51 

51 

52 

53 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

Cd 

In 

Sn(2) 

Sn(4) 

Sb(3) 

Sb(5) 

Te 

I 

Cs 

Ba 

La 

Ce 

Pr 

Nd 

Pm 

Sm 

Eu 

Gd 

Tb 

Dy 

Ho 

Er 

Tu 

1,7 

1,7 

1,7 

1,9 

1,8 

2,1 

2,1 

2,6 

0,7 

0,9 

1,2 

1,2 

1,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,2 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

81 

82 

82 

83 

84 

85 

87 

88 

89 

90 

90 

91 

91 

92 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

Tl(3) 

Pb(2) 

Pb(4) 

Bi 

Po 

At 

Fr 

Ra 

Ac 

Th(2) 

Th(4) 

Pa(3) 

Pa(5) 

U(4) 

U(6) 

Np(4) 

Pu 

Am 

Cm 

Bk 

Cf 

En 

Fm 

1,9 

1,6 

1,8 

1,8 

2,3 

2,2 

0,7 

0,9 

1,1 

1,0 

1,4 

1,3 

1,7 

1,4 

1,9 

1,4 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 

1,3 
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33 As 2,0 70 Yb 1,2 101 Md 1,3 

 

Əlavə 13 

Bəzi  maddələrin  termodinamik  sabitləri 

Maddə ∆𝐻298
0  kC/mol 

     Entalpiya 

𝑆298
0 ,kC/mol,       

Entropiya 

∆𝐺298
0  ,kC/mol 

Hibss enerjisi 

Ag(k) 0 42,6 0 

AgBr(k) -100,3 107,2 -97,3 

AgCl(k) -127,3 96,2 -109,3 

AgI(k) -61,9 115,5 -66,4 

AgNO3(k) -124,6 141,0 -33,6 

Ag2O(k) -31,2 121,0 -11,3 

Al(k) 0 28,4 0 

Al2O3(k) -1678,8 50,95 -1583,3 

Al(OH)3(k) -1315 70,1 -1157 

Al2(SO4)3(k) -3439 238,9 -3098 

Al2S3(k) -732,4 96 -492,5 

As(k) 0 34,76 0 

B(k) 0 5,8 0 

BaO(k) -557,7 70,24 -528,3 

BaCO3(k) -1218 112,0 -1139 

BaSO4(k) -1464 132,1 -1352 

Be(k) 0 9,5 0 
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BeO(k) -610,4 14,09 -581 

BeCO3(k) -982 67,29 -944,7 

BeSO4(k) -1195 89,88 -1088 

Bi(k) 0 56,9 0 

BiH3(q) 179,7 214,5 152,2 

Br2(m) 0 152,1 0 

HBr(q) -34,11 197,6 -51,12 
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Əlavə 14 

Metalların gərginlik sırası. Standart (normal) elektrod 

potensialları 

 E
0
,V, (25

0
C-də)   

Elektrod (RF/OF)
*
 

Elektrodqabağı reaksiya 

OF
n+

+ne  ⇆  RF 
E

0
,V 

Li/Li
+ 

 

 

İo
n
la

rı
n
 e

le
kt

ro
n
o

a
ks

o
p
to

r 
( 

o
ks

id
lə

şd
ri

ci
) 

a
kt

iv
li

yi
 a

rt
ır

 
Li

+
+e ⇆  Li 

 

 

A
to

m
u
n
 e

le
kt

ro
d
o

n
o
r 

(r
ed

u
ks

iy
a
ed

ic
i)

 a
kt

iv
li

yi
 a

za
lı

r 

-3,05 

Ca/Ca
2+ 

Ca
2+

+2e ⇆  Ca -2,87 

Mg/Mg
2+ 

Mg
2+

+2e ⇆  Mg -2,36 

Al/Al
3+ 

Al
3+

+3e ⇆  Al -1,66 

Mn/Mn
2+ 

Mn
2+

+2e ⇆  Mn -1,18 

Zn/Zn
2+ 

Zn
2+

+2e ⇆  Zn -0,76 

Cr/Cr
3+ 

Cr
3+

+3e ⇆  Cr -0,74 

Fe/Fe
2+ 

Fe
2+

+2e ⇆  Fe -0,44 

Cd/Cd
2+ 

Cd
2+

+2e ⇆  Cd -0,40 

Ti/Ti
2+ 

Ti
2+

+2e ⇆  Ti -0,34 

Co/Co
2+ 

Co
2+

+2e ⇆  Co -0,28 

Ni/Ni
2+ 

Ni
2+

+2e ⇆  Ni -0,25 

Mo/Mo
3+ 

Mo
3+

+3e ⇆  Mo -0,20 

Sn/Sn
2+ 

Sn
2+

+2e ⇆  Sn -0,14 

Pb/Pb
2+ 

Pb
2+

+2e ⇆  Pb -0,13 

W/W
3+ 

W
3+

+3e ⇆W -0,15 
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H2/2H
+ 

 2H
+
+2e ⇆H2 0 

Sb/Sb
3+ 

Sb
3+

+3e ⇆Sb +0,20 

Bi/Bi
3+ 

Bi
3+

+3e ⇆Bi +0,22 

Cu/Cu
2+ 

Cu
2+

+2e ⇆Cu +0,34 

Ag/Ag
+ 

Ag
+
+e ⇆Ag +0,80 

Hg/Hg
2+ 

Hg
2+

+2e ⇆Hg +0,85 

Au/Au
+ 

Au
+
+e ⇆ Au +1,70 

*RF reduksiya forması,OF-oksidləşmə forması 

Əlavə 15 

Standart əmələgəlmə entalpiyası ∆𝑯𝟐𝟗𝟖
𝟎 , entropiyası 𝑺𝟐𝟗𝟖 

𝟎  

 və     Hibbs enerjisi ∆𝑪𝟐𝟗𝟖
𝟎  

 

Maddə ∆𝐻298
0  𝑘𝐶/𝑚𝑜𝑙 𝑆298 

0 𝐶/𝑚𝑜𝑙 − 𝐾 ∆𝐶298
0  𝑘𝐶/𝑚𝑜𝑙 

1 CH4(q) -74,9 186,2 -50,8 

2 C2H2(q)       226,8 200,8 209,2 

3 C2H4(q) 52,3 219,4 68,1 

4 C6H6(m) 82,9 269,2 129,7 

5 C2H5OH(m) -277,6 160,7 -174,8 

6 C6H12O6 -1273,0 - -919,5 

7 Al2O3(b) -1676,0 50,9 -1582,0 

8 CO(q) -110,5 197,5 -137,1 

9 CO2(q) -393,5 213,7 -394,4 

10 CaCO3(b) -1207,0 88,7 -1127,7 
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11 CaO(b) -635,5 39,7 -604,2 

12 Ca(OH)2(b) -986,6 76,1 -896,8 

13 Cl2(q) 0 222,9 0 

14 CuO(b) -162,0 42,6 -129,9 

15 FeO(b) -264,8 60,8 -244,3 

16 Fe2O3(b) -822,2 87,4 -740,3 

17 H2(q) 0 130,5 0 

18 HBr(q) -36,3 198,6 -53,3 

19 HCl(q) -92,3 186,8 -95,2 

20 H2O(q) -241,8 188,7 -228,6 

21 H2O(m) -285,8 70,1 -237,3 

22 H2S(q) -21,0 205,7 -33,8 

23 NH3(q) -46,2 192,2 -16,7 

24 N2O(q) 82,0 219,9 104,1 

25 NO(q) 90,3 210,6 86,6 

26 NO2(q) 33,5 240,2 51,5 

27 SO2(q) 296,9 248,1 -300,2 

28 SO3(q) -395,8 256,7 -371,2 

29 P2O5(b) -1492 114,5 -1348,8 

30 NH4Cl -313,6 133 -213,6 
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Əlavə 16 

Kompleks ionların davamsızlıq sabiti 

№ Kompleks ionlar Kdavamsızlıq 

1  𝐴𝑔(𝐶𝑁)2 
− 1 ∙ 10−21 

2  𝐴𝑔(𝑁𝐻3)2 
+ 9 ∙ 10−8 

3  𝐴𝑔(𝑆𝐶𝑁)2 
− 2 ∙ 10−11 

4  𝐴𝑔(𝑆2 𝑂3)2 
3− 1 ∙ 10−13 

5  𝐶𝑑(𝐶𝑙)4 
2− 9 ∙ 10−3 

6  𝐶𝑑(𝐶𝑁)4 
2− 1 ∙ 10−17 

7  𝐶𝑑(𝑁𝐻3)4 
2− 8 ∙ 10−8 

8  𝐶𝑜(𝑁𝐻3)6 
3+ 6 ∙ 10−24 

9  𝐶𝑢(𝑁𝐻3)4 
2+ 2 ∙ 10−13 

10  𝐶𝑢(𝐶𝑁)4 
3− 5 ∙ 10−28 

11  𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 
4− 1 ∙ 10−24 

12  𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 
3− 1 ∙ 10−31 

13  𝐹𝑒(𝑆𝐶𝑁) 2+ 1 ∙ 10−3 

14  𝐻𝑔𝐽4 
2− 1 ∙ 10−30 

15  𝑁𝑖(𝐶𝑁)4 
2− 3 ∙ 10−16 

16  𝑁𝑖(𝑁𝐻3)6 
2+ 2 ∙ 10−9 

17  𝑍𝑛(𝐶𝑁)4 
2− 2 ∙ 10−17 

18  𝑍𝑛(𝑁𝐻3)4 
2+ 4 ∙ 10−10 
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