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Шалгагч 1
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Дундаж

2-р зэрэглэлийн бодлого (5 оноо)

Стандарт  ангижрах  потенциалаас  исэлдэх  ангижрах  урвалын  аяндаа  явагдах  чанарыг  урьдчилан  хэлэх
боломжтой. Дараах даалгаврыг гүйцэтгэхдээ хүснэгтийн өгөгдөл ашиглаарай.

Ангижрах хагас урвал E, В Ангижрах хагас урвал E, В
Fe3+

(уус) + e-  Fe2+
(уус) 0.77 VO2

+
(уус)+2H+

(уус)+e-VO2+
(уус)+Н2О(ш) 1.00

Fe2+
(уус) + 2e-  Fe(хат) -0.44 V3+

(уус) + e-  V2+
(уус) -0.26

Cu2+
(уус) + 2e-  Cu(хат) 0.34 V2+

(уус) + 2e-  V(хат) -1.13
MnO4

-
(уус) +8H+

(уус) + 5e- Mn2+
(уус)+4H2O(ш) 1.51 VO2+

(уус)+2H+
(уус)+e-V3+

(уус)+Н2О(ш) 0.34
Cr2O7

2-
(уус)+14H+

(уус)+ 6e-2Cr3+
(уус)+7H2O(ш) 1.33 Sn2+

(уус) + 2e-  Sn(хат) -0.14
Cl2(x) + 2e- 2Cl-

(уус) 1.36 Sn4+
(уус) + 2e-  Sn2+

(уус) 0.15

1. Fe(хат) + Cu2+
(уус) → Fe2+

(уус) + Cu(хат) урвал аяндаа явагдах уу?  Cu2+ ион Fe2+
(уус) ионыг Fe3+

(уус) ион болгон
исэлдүүлэх үү? Хариултаа үндэслэлтэй тайлбарлана уу.

2. Fe2+
(уус) ионыг Fe3+

(уус) ион болгон исэлдүүлэхэд хлорыг сонгож болох уу? Хариултаа тайлбарлаарай.

Исэлдэх ангижрах урвалыг явуулахдаа  MnO4
-
(уус) ионыг ихэвчлэн  H2SO4-ээр хүчиллэгжүүлдэг боловч HCl-ээр

хүчиллэгжүүлж болдоггүй. Харин Cr2O7
2- ионыг онолын хувьд HCl-ээр хүчиллэгжүүлж болно гэж үздэг. 



3. Стандарт  ангижрах  потенциалд  үндэслэн  үүний  шалтгааныг  тайлбарлана  уу.  Холбогдох  урвалын
тэгшитгэлийг бичиж тэнцүүлээрэй.

Ванади  нь  шилжилтийн  металл  учраас  хувьсах  исэлдэхүйн  хэм  үзүүлж  усан  уусмалын  өнгө  нь  харилцан
адилгүй байдаг. Тухайлбал, V2+

(уус) ион хөх ягаан; V3+
(уус) ион ногоон; VO2+

(уус) ион хөх, VO2
+

(уус) ион шар өнгөтэй
уусмал  үүсгэдэг.  Усан  уусмалдааа  шат  дараалан  исэлдэхүйн  хэм  нь  өөрчлөгдөн  явагддаг  энэхүү  урвалыг
ванадийн солонгон урвал гэж нэрлэдэг ажээ.

4. Цагаантугалганы нунтаг дээр хүчиллэг орчинд  VO2
+ ион агуулсан уусмалыг  нэмбэл уусмалын өнгө

хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?

Латимерийн  диаграмм  нь  элементүүдийн  стандарт  ангижрах  потенциалыг  харьцуулан  харах  зорилготой
Фростын диаграммыг бүтээхэд хэрэглэгддэг. Латимерийн диаграмм гэж зүүн гар талд нь элементийн хамгийн
их  исэлдсэн  хэлбэрийг  бичиж  баруун  гар  тийш  исэлдэхүйн  хэм  буурах  дарааллаар  нь  жагсаасан  эгнээнд
стандарт  ангижрах  потенциалын  тоон  холбогдлыг  харгалзуулан  бичсэн  диаграммыг  хэлдэг.  Жишээ  болгон
хүчилтөрөгчийн Латимерийн диаграммыг үзүүллээ. 

5. Ванадийн Латимерийн диаграммыг зурна уу.

O2 H2O2 H2O
+0.68 B +1.78 B

+1.23 B



3-р зэрэглэлийн бодлого (6 оноо)

Циклогексанон нь органик синтезэд өргөн хэрэглэгддэг, маш олон синтезийн эх бодис болдог чухал нэгдэл юм.
Түүний шинж чанарын урвалууд дараах схемийн дагуу явагддаг. 

Даалгавар
1. A – K нэгдлүүдийн бүтцийг тогтоо.
A B C D

E F G H

I J K

Жич:  м-CPBA -  м-
хлоропероксибензойны
хүчил 



2. F, G ба K нэгдлүүд С13Н18О гэсэн томьёо бүхий изомерүүд бөгөөд эдгээр изомерүүдийг бие биеэс нь 1Н-ЦСР
спектр ашиглан хэрхэн таних вэ? 



3-р зэрэглэлийн бодлого (6 оноо)

Туршилтын ур чадвартай холбоотой даалгавар

Гидратжисан натрийн карбонат (Na2CO3xH2O) дахь талст усны моль янз бүр байж болдог. Сурагч өгсөн дээжин
дэх усны моль буюу x-ийг 2 ялгаатай аргаар тодорхойлжээ.

I. Халаах арга

Шаазан аяганд 2.50 г дээж хийв. Шаазан аягыг эхний 3 минутанд бага зэрэг халаасны дараа 5 минутын туршид 
хүчтэй халаахад хатуу үлдэгдлийн масс 1.06 г болжээ. 

Na2CO3xH2O(хат)  Na2CO3 (хат) + xH2O(х) Тэгшитгэл 1

1. Яагаад шаазан аягыг эхний 3 минутанд бага зэрэг халаасан бэ?

2. 5 минутын туршид хүчтэй халаасны дараа бүх талст ус ууршиж дууссан эсэхийг шалгахад ямар нэмэлт
үе шат хэрэгтэй вэ?

3. Анх авсан гидратжисан давсны томьёог бичнэ үү. Холбогдох тооцоог дэлгэрэнгүй бичээрэй.

II. Титрлэх арга

Натрийн карбонат гидрохлорын хүчилтэй харилцан үйлчлэхэд дараах химийн урвал явагддаг. 

Na2CO3 + 2HCl  2NaCl + CO2 + H2O Тэгшитгэл 2

Шилэн аяганд 2.50 г дээж авч нэрсэн усанд уусгав. Уусмалыг 250 см3 багтаамжтай хэмжээст колбонд юүлж 
хэмжээс хүртэл нэрсэн усаар дүүргэж сайтар хольжээ. Бэлтгэсэн уусмалаас тус бүр 25.00 см3 эзлэхүүнтэй 
таслан авч гурван шувтан колбонд хийв. Бюреткийг 0.100 мольдм-3 концентрацтай гидрохлорын хүчлийн 
уусмалаар цэнэглэж титрлэлтийг явуулан дараах үр дүнг гарган авчээ. 

Титрлэлтийн тоо 1 2 3
Бюреткийн заалт (эцсийн), см3 17.0

0
33.5
5

16.4
5

Бюреткийн заалт (эхний), см3 0.00 17.0 0.00



0
Титрлэлтэд зарцуулагдсан хүчлийн эзлэхүүн, см3 17.0

0
16.5
5

16.4
5

4. Шилэн аяган дахь дээжийг хэмжээст колбо руу бүрэн хийхийн тулд ямар үйл хийх хэрэгтэй вэ?

5. Туршилтын үр дүнг цааш боловсруулалт хийхдээ зөвхөн 2 ба 3-р туршилтын үр дүнг дундажчилан
тооцоолжээ. Яагаад?

6. Титрлэлтэд  зарцуулагдсан  хүчлийн  дундаж  эзлэхүүнийг  ашиглан  анх  авсан  гидратжисан  давсны
томьёог бичнэ үү.

Хүснэгтийн өгөгдлийг ашиглан дараах даалгаврыг гүйцэтгээрэй.

Индикатор pKa pH хязгаар Сул хүчил pKa

Метилоранж 3.7 3.2 – 4.4 H2CO3 6.37
Фенолфталейн 9.4 8.2 – 10.0 HCO3

- 10.32
Метилийн улаан 5.1 4.8 – 6.0
Фенолын улаан 7.9 6.8 – 8.4
7. Титрлэлтийн муруй ямар хэлбэртэй гарах вэ? Баримжаалан зурж тайлбарлаарай.

8. Титрлэлтэд ямар индикатор хэрэглэвэл тохиромжтой вэ? Яагаад?




