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ანოტაცია 

 

სამუშაოს მიზანია დარიშხანის შემცველი წარმოების ნარჩენებიდან ახალი ნივთიერებების 

მიღება დარიშხანის მცირე შემცველობით. 

ამ მიზნით ჩატარებული იქნა წარმოების ნარჩენების გასუფთავება და გაშრობა. 

გაკეთდა მიღებული ნარჩენების ქიმიური ანალიზი დარიშხანის შემცველობაზე. 

აღნიშნული ნარჩენების ბაზაზე მიღებული იქნა დარიშხანოვანი ეთერები, რომლებიც 

გამოყენებული იქნა ტყვიის ჰიდროარსენატის მისაღებად. 

 

 

 

Annotation 

 

The aim of this work is obtaining of new compounds with the low content of arsenic. 

For this purpose purification and drying of wastes have been carried out. 

We made chemical analysis of wastes for arsenic contant. 

On the basis of obtaing wastes arsenic ethers was producted. These esthers later were used for 

obtaining of plumbum hydroarsenate. 
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შესავალი 

 

დარიშხანი შედარებით ნაკლებად გავრცელებულ ელემენტთა რიცხვს მიეკუთვნება. მისი 

გავრცელება საქართველოს ნიადაგებში, წყლებსა და მცენარეულ ორგანიზმებში, მინერალებში 

და სხვ. საფუძვლიანად იქნა შესწავლილი თსუ არაორგანული ქიმიის კათედრაზე პროფ. იასონ 

მოსეშვილის ხელმძღვანელობით ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 40-იან წლებში. დადგენილი 

იქნა, რომ მთელი ამიერკავკასია, განსაკუთრებით კი – საქართველო, გამოირჩევა დარიშხანის მა-

ღალი ფონით. განსაკუთრებით აღსანიშნავია რაჭის ტერიტორია, სადაც სახნავ-სათესად გამო-

ყენებული ფართობებიც კი 20-30-ჯერ მეტ დარიშხანს შეიცავს, ვიდრე მსოფლიოში დარიშხანის 

გავრცელების საშუალო მაჩვენებელია. 

ეს მაჩვენებლები გამოწვეულია რაჭასა და ცანაში დარიშხანის საბადოების არსებობით და 

მათი გადამუშავების პროდუქტებში დარიშხანის მაღალი პროცენტული შემცველობით. ამას-

თან, ერთი და იგივე ადგილიდან აღებულ ნიმუშებშიც კი, ბუნებრივი მოვლენების ზემოქმედე-

ბის გამო დარიშხანის პროცენტული შემცველობა წელიწადის სხვადასხვა პერიოდშიც კი, 

განსხვავებულია. 

რაჭაში ძირითადად არის რეალგარ (As4S4)-აურიპიგმენტური (As4S6), ცანაში კი – არსენო-

პირიტული (FeAsS) საბადოები. აღნიშნული საბადოები უნიკალურია დომინანტი ელემენტის 

მაღალი პროცენტული შემცველობით. აღსანიშნავია ისიც, რომ დარიშხანის ეს საბადოები 

თითქმის არ აშეიცავს ელემენტ-ანალოგებს – სტიბიუმსა და ბისმუტს, რომელთა დაცილებაც 

დარიშხანისაგან ძალიან ძნელია. სტიბიუმიც გავრცელებული რაჭაში დარიშხანის საბადოებისა-

გან არც ისე დაშორებულად, მაგრამ ცალკე, ბუნებამ თითქოს არ მოუსურვა ამ ორი ელემენტის 

ერთად ყოფნა, რამეთუ მათი ერთმანეთისაგან დაშორება ძნელად გადასაჭრელი პრობლემაა. 

დარიშხანის სულფიდური ფორმები ადვილად გარდაქმნისუნარიანია დარიშხანის სხვა 

ნაერთებად. ასე რომ, ისინი შეიძლება ჩავთვალოთ დარიშხანის „საწყობად“, საიდანაც მეტალურ 

დარიშხანსა და მისი გარდაქმნის პროდუქტებს ადვილად ღებულობენ არც თუ ისე რთული 

ტექნოლოგიური პროცესების განხორციელების შედეგად. 
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ლიტერატურის მიმოხილვა 

 

თუმცა ლიტერატურული წყარები დუმან, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ მეტალთა 

ტეტრაოქსოარსენატებიდან (V) ადამიანი თავდაპირველად გაეცნო რკინის (III) ტეტრაოქსოარ-

სენატს (V) შედგენილობით FeAsO4·2H2O. საქმე ის არის, რომ ის, მინერალ სკოროდიტის სახით, 

უხვად არის გავრცელებული ბუნებაში, მაგალითად, ყოფილი საბჭოთა კავშირის მასშტაბით – 

ბაშკირეთში [4]. ცხადია, ამის გამო იგი შეუმჩნეველი არ დარჩებოდა, მეტი თუ არა, ჯერ კიდევ 

ბრინჯაოს ხანის ადამიანისათვის, თუნდაც იმიტომ, რომ სწორედ ბრინჯაოს საწარმოებლად 

იქნა გამოყენებული დარიშხანი თავდაპირველად [5]. ქართველ ქიმიკოსთა გამოკვლევებით 

დგინდება, რომ დარიშხანის განსაკუთრებული დიდი შემცველობით გამოირჩევა საქართველოს 

ტერიტორია, რომლის რეალგარ-აურიპიგმენტური საბადო (რაჭა, ლუხუნის ხეობა) და ცანას 

(სვანეთი, ლენტეხის რ-ნი) არსენოპირიტული მადანი უნიკალურია მთელს მსოფლიოში არა 

მხოლოდ დომინანტი ელემენტის მაღალი პროცენტული შემცველობით, არამედ იმითაც, რომ ეს 

ორივე წიაღისეული სიმდიდრე ნაკლებად შეიცავს ისეთ თანმდევ მინარევ-ელემენტებს, 

რომელთა მოცილება დარიშხანისაგან, მაღალი სისუფთავის მეტალის მიღების მიზნით, დიდ 

ტექნიკურ სიძნელეებთან იყოს დაკავშირებული. სწორედ ამიტომ, 90-იან წლებამდე რაჭის 

სამთო-ქიმიური ქარხანა იყო ერთადერთი საწარმო მთელს საბჭოთა კავშირში, რომელიც AIIIBV 

ნახევარგამტარული სისტემებისათვის საჭირო მეტალურ დარიშხანს აწარმოებდა. უფრო მეტიც, 

პროდუქცია საზღვარგარეთაც გაჰქონდათ საექსპორტოდ, მაგალითად ჩეხოსლოვაკიაში, 

ფინეთსა და ჩინეთში, რაშიც უდიდესი ღვაწლი, გარდა ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისა, 

ქართველ ქიმიკოს-ტექნოლოგებსაც მიუძღვით. ამ უკანასკნელთაგან თითქმის დეტალურად 

არის შესწავლილი ხსენებული საბადოების ელემენტური შემცველობა რაოდენობრივად, მაგრამ, 

სამწუხაროდ, დღესაც დაუდგენელია მათში დარშხანის გავრცელების ბუნებრივი ფორმები. თუ 

გავითვალისწინებთ იმას, რომ დარიშხანი ტიპიური ქალკოპირიტული ელემენტია [4], უნდა 

მოველოდეთ, რომ გარდა სულფიდური ფორმებისა, დარიშხანი საქართველოს ტერიტორიაზე 

გავრცელებული უნდა იყოს აგრეთვე ოქსონაერთების სახითაც. 

მინერალურ წყლებში, როგორც ირკვევა [6], დარიშხანის არსებობის ფორმები დიდად არის 

დამოკიდებული გარემოს ჟანგვა-აღდგენით პირობებზე. დადგენილია [7], რომ დარიშხანი 

წყლებში უმთავრესად გავრცელებულია კათიონების სახით. ე.ი. მინერალურ წყლებში იგი 

იმყოფება დარიშხანმჟავასა და მისი ხსნადი ნაწარმების სახით. კათიონების სახით კი As+ 

შეიძლება იყოს მხოლოდ ძლიერ მჟავა გარემოში (pH0,5) [7] და რადგან დარიშხანი ასევე ადვი-

ლად წარმოქმნის თიომარილებსაც, რაჭისა და სვანეთის ზმეოხსენებული ტერიტორიების 
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წყლებში გამორიცხული არ არის ტრითიოარსენატისა (III) და ტეტერათიოარსენატების(V) არსე-

ბობაც. ამრიგად, გამოკვლევებით დგინდება [4], რომ კავკასიის ბუნებრივ წყლებში ფორმა-დო-

მინანტს წარმოადგენს არადისოცირებული დარიშხანმჟავა და მისი გარდაქმნის პროდუქტი – 

ხსნადი დიჰიდროარსენატები(V). ამასვე ადასტურებს ვ. ალიევას სადისერატაციო ნაშრომიც [9], 

რომელიც სპეციალურად მიეძღვნა კავკასიონის ჰიდროთერმული წყლების გამოკვლევას 

დარიშხანისა და ბორის შემცველობაზე. 

რაც შეეხება ტეტრაოქსოარსენატების მიღებას, პრაქტიკულად, მათ შორის საწარმოო პირო-

ბებშიც, უნდა აღინიშნოს, რომ დღემდე დამუშავებულია რამდენიმე ზოგადი ხერხი მათი 

წარმოებისა, რომელთაგან გამორჩეულ მნიშვნელობას იძენს [11] ჰიდროქიმიური, ჰიდროთერ-

მალური, მყარფაზური მეთოდები და ნალღობებიდან გამოყოფა ქიმიურად სუფთა მდგო-

მარეობაში. 

მოკლედ მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი. 

მეტალთა ტეტრაოქსოარსენატების(V) მიღების ჰიდროქიმიური მეთოდი, ზოგადად, და 

გარდამავალ მეტალთა არსენატებისა(V), კერძოდ, ითვალისწინებს მეტალთა ოქსიდებზე 

დარიშხანმჟავას მოქმედებას [11], რაც მეტალის დაჟანგულობის ხარისხიდან გამომდინარე, 

ქიმიური რეაქციების სახით ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ: 

3MO + 2H3AsO4 → M3(AsO4)2 + 3H2O  ან 

M2O3 + 2H3AsO4 → 2MAsO4 + 3H2O 

ამ დროს, როგორც წესი, მიიღება არა უწყლო მარილები, არამედ კრისტალ-ჰიდრატები, 

სადაც კრისტალიზაციური წყლის რაოდენობა არსებითად განპირობებულია მხოლოდ პრო-

დუქტის შემადგენლობაში მყოფი მეტალის რაოდენობაზე და დაჟანგულობის ხარისხზე. 

გარდამავალ მეტალთა ტეტრაოქსოარსენატების(V) მიღების ეს ხერხი, თუკი სურთ ინდივი-

დუალური ნივთიერების მიღება ძირითადი პროდუქტის მაღალი პროცენტული შემცველობით, 

საკმაოდ დიდ ტექნიკურ სიძნელეებთან არის დაკავშირებული, რაც, უწინარეს ყოვლისა, განპი-

რობებულია იმით, რომ პროცესი ჰეტეროგენულია. ამიტომ, გამორიცხული არ არის, რომ ნაცვ-

ლად მიზნობრივი პროდუქტისა, შედეგად მიიღონ ან მჟავა- ან ფუძე მარილი, თუ მკაცრად არ 

დაიცვეს მიზნობრივი პროდუქტის მიღების ოპტიმალური პირობები. მხედველობაშია მისა-

ღები, რომ მჟავა მარილი მიიღება იმ შემთხვევაში, თუ მეტალის ოქსიდი სრულად არ შევიდა 

რეაქციაში, თუნდაც მორეაგირე ნივთიერებები სარეაქციოდ აღებული ყოფილიყო ექვივალენ-

ტური რაოდენობით და პირიქით, თუ ოქსიდი უფრო მეტ მიდრეკილებას გამოიჩენს – შევიდეს 

რეაქციაში მჟავასთან, გამორიცხული არ არის ფუძეარსენატის(V) მიღება, რაც, თავისთავად 

ცხადია, მიზანშეუწონელია. 
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ერთი სიტყვით, მეტალთა ოქსიდების და დარიშხანმჟავას ურთიერთქმედება მეტად რთუ-

ლად მიმდინარე რეაქციაა და უსათუოდ მოითხოვს ქიმიკოსის (ტექნოლოგის) ფაქიზ მოპყრო-

ბას, რომ თავიდან აცილებულ იქნას მჟავა- ან ფუძე მარილის წარმოქმნა, როგორც რეაქციის 

ძირითადი პროდუქტისა. ცხადია, მათი მიღება ხელსაყრელი არ არის მიზნობრივი პროდუქტის 

მინარევის სახითაც კი, რადგან დომინანტის განთავისუფლება ხსენებული მინარევებისაგან 

ჩარეცხვით ან გადაკრისტალებით თითქმის შეუძლებელია, საერთოდ, გარდამავალ მეტალთა 

არსენატების გამორჩეულად ძნელადხსნადობის გამო. 

სწორედ ამიტომ, ქიმიურად სუფთა d-მეტალთა ტეტრაოქსოარსენატების(V) მიღების მიზ-

ნით პრაქტიკოს-ქიმიკოსები უპირატესობას ანიჭებენ დარიშხანმჟავას მოქმედებას ახლადდა-

ლექილ მეტალთა ჰიდროქსიდებზე [11], რაც ტოლობის სახით ასე შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ: 

3M(OH)2 + 2H3AsO4 + xH2O → M3(AsO4)2·xH2O + 6H2O ან 

M(OH)3 + H3AsO4 + xH2O → MAsO4·xH2O + 3H2O 

როგორც მრავალი ექსპერიმენტიდან ირკვევა, ამ შემთხვევებში კრისტალიზაციური წყლის 

რაოდენობა იგივეა, რასაც მეტალის ოქსიდისა და მჟავას ურთიერთქმედებისას დაიკავშირებს 

რეაქციის პროდუქტი. მიზნობრივი პროდუქტის მიღების მიზნით ერთ-ერთ გადამწყვეტ პირო-

ბას მორეაგირე ნივთიერებათა სტექიომეტრიის ზუსტი დაცვა წარმოადგენს. აქედან გამომ-

დინარე, თუ დარღვეულია d-მეტალის ჰიდროქსიდისა და მჟავას ექვივალენტური თანაფარდო-

ბა, ამ შემთხვევაშიც გამორიცხული არ არის მჟავა- ან ფუძე მარილის მიღება, რომ არაფერი 

ვთქვათ ნივთიერებათა ნარევის მიღებაზე, ნაცვლად მიზნობრივი პროდუქტის სინთეზისა. 

ფუძეარსენატის(V) წარმოქმნა გარდაუვალია იმ შემთხვევაში, თუ სარეაქციოდ აღებულია d-მე-

ტალის ჰიდროქსიდი მეტი რაოდენობით, მაგალითად: 

3M(OH)2 + H3AsO4 + xH2O → [M(OH)]3AsO4·xH2O + 3H2O  

ხოლო თუ მჟავაა მეტი რაოდენობით აღებული, ვიდრე ფუძისა და მჟავას 3:2 მოლური 

თანაფარდობაა, ასევე გარდაუვალია მჟავაარსენატის(V) წარმოქმნაც თანახმად ტოლობისა: 

M(OH)3 + 3H3AsO4 + xH2O → M(H2AsO4 )3·xH2O + 3H2O ან 

2M(OH)3 + 3H3AsO4 + xH2O → M2(HAsO4 )3·xH2O + 6H2O 

გარდა სტექიომეტრიის ზუსტი დაცვისა, ფუძისა და დარიშხანმჟავას ურთიერთქმედებისას 

მნიშვნელობას იძენს მორეაგირე ნივთიერებათა ურთიერთშერევის ხარისხი, რაც მაქსიმალუ-

რად მიიღწევა სარეაქციო მასის ინტენსიური მორევით, და შეთბობა-გაცხელებით. ერთი 

სიტყვით, თუ მორეაგირე ნივთიერებები აღებულია ზუსტად განსაზღვრული, ანუ ექვივალენ-

ტური რაოდენობით, ხოლო სარეაქციო მასას გავაცხელებთ, თუნდაც წყლის დუღილის ტემპე-
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რატურამდე, ინტენსიური მორევის პირობებში, d-მეტალთა ტეტრაოქსოარსენატების(V) მიღება 

გარანტირებულია, ცხადია, ქიმიურად სუფთა მდგომარეობაში. 

ახლა განვიხილოთ d-მეტალთა ტეტრაოქსოარსენატების(V) ჰიდროქიმიური სინთეზის 

კერძო შემთხვევები. 

ნაშრომებში [11, 12] აღწერილია ექსპერიმენტი d-მეტალთა სხვადასხვა შედგენილობის 

არსენატების შესაბამის ოქსიდებზე ექვივალენტური რაოდენობა დარიშხანმჟავას მოქმედებით. 

ეს რეაქცია გამორჩეულ მნიშვნელობას იძენს იმ შემთხვევაში, როდესაც მჟავამარილის მიღე-

ბა სურთ. ამ შემთხვევაში დარიშხანმჟავას იღებენ ოდნავი ჭარბი რაოდენობით სტექიომეტრიას-

თან შედარებით, მაგალითად, 3-5%-ით მეტს, რითაც იქმნება ოპტიმალური პირობები – d-მეტა-

ლის ჰიდროქსიდი მთლიანად შევიდეს რეაქციაში მიზნობრივი მონო- ან დიჰიდროარსენა-

ტის(V) წარმოქმნით. წინააღმდეგ შემთხვევაში, რეაქციაში შეუსვლელი ფუძე რეაქციის პრო-

დუქტთან ერთად ილექება მინარევის სახით, რაც ხელს უშლის ქიმიურად სუფთა ნივთიერების 

წარმოქმნას, ე.ი. ყველა სახის არსენატის მიღების იდეის საწინააღმდეგოა. 

ამრიგად, ინდივიდუალური ნაერთის სინთეზის ერთ-ერთ გადამწყვეტ პირობას მორეაგირე 

ნივთიერებათა სტექიომეტრიის ზუსტი დაცვა წარმოადგენს. 

როგორც აღინიშნა, ამ შემთხვევაში მიზნობრივი პროდუქტის მისაღებად ერთ-ერთი გადამწ-

ყვეტი მნიშვნელობა აქვს მორეაგირე ნივთიერებათა სტექიომეტრიას. სწორედ ამიტომ, MxOy-ისა 

და As2O5-ს (ფაქტიურად – ამ უკანასკნელზე გადაანგარიშებულ დარიშხანმჟავას) იღებენ მოლუ-

რი თანაფარდობით: 1:2, 2:1 და 3:1, შესაბამისად!), სადაც, M=Cu, Ni, Fe ან Ti. მაგალითად, 

მიუხედავად იმისა, რომ საერთოდ, მეტალთა არსენატებიდან ქიმიკოს-მკვლევარებისათვის 

რკინის(III) ტეტრაოქსოარსენატი(V) ყველაზე უკეთ იყო ცნობილი და შესწავლილიც, ყაზახმა 

მკვლევარებმა [13] დამატებითი ინფორმაციის მიღების მიზნით კვლავ მიიღეს FeAsO4·2H2O 

თანახმად ტოლობისა: 

Fe(OH)3 + H3AsO4 → FeAsO4 + 3H2O 

გამოსავალ ნივთიერებებს  (Fe(OH)3 და As2O5) იღებდნენ მოლური თანაფარდობით 2; 1,33 და 

0,67, რაც შესაძლებლობას იძლეოდა სინთეზირებული ყოფილიყო რკინის(III) ორთო-, პირო- და 

მეტაარსენატი. აღნიშნული თანაფარდობით მიზნობრივი პროდუქტის მიღება წარმოებდა წყალ-

ხსნარში, რისთვისაც სარეაქციო მასას ენერგიულად ანჯღრევდნენ სრული ჰომოგენიზაციის 

მიღწევის მიზნით და, მიუხედავად ამისა, ყველა შემთხვევაში მიიღებოდა FeAsO4·2H2O, რომ-

ლის თერმოგრაფიულმა ანალიზმა აჩვენა, რომ თერმოლიზი რთულად მიმდინარე პროცესია და 

უნდა გამოისახოს ტოლობით: 

                              FeAsO4·2H2O   aamorfizaci  ,C2500

 Fe4(As2O7)3·Fe2O3 
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                                          ciakristaliza  ,C5500

 Fe4(As2O7)3·Fe2O3 

ამ სქემაში, ცხადია, ბევრი რამ საეჭვოა და საკამათო, მაგრამ ავტორები, სამწუხაროდ, ამას 

ყურადღებას არ აქცევენ და არ მიუთითებენ მიზეზ-შედეგობრივ კავშირზე, რის გამოც ამ 

შედეგით პროცესი უნდა დაბოლოვდეს. არაფერს ამბობენ აგრეთვე დარჩენილი ნაშთის ქიმიურ 

ქცევაზე უფრო მაღალ ტემპერატურაზე ნიმუშის გაცხელებისას, რაც რასაკვირველია, უფრო მეტ 

და საინტერესო ინფორმაციას მისცემდა. 

რკინის(III) არსენატის(V) მიღების ანალოგიურად სინთეზირებულ იქნა სპილენძის(II) 

ტეტრაოქსოარსენატების სახეებიც, იმ განსხვავებით, რომ ამ შემთხვევაში, ნაცვლად სპილენძის 

აცლად დალექილი ჰიდროქსიდისა, სარეაქციოდ გამოყენებულ იქნა სპილენძის(II) აქტიური 

ოქსიდი [14]: 

CuO + H3AsO4 → CuHAsO4 + H2O 

3CuO + H3AsO4 → Cu3(AsO4)2 + 3H2O 

ადვილი მისახვედრია, რომ ამ დროს მჟავა- და სრული მარილების პარალელურად, შეიძ-

ლება წარმოქმნილ იქნას ფუძე მარილებიც, ცხადია, თუ დაირღვა მორეაგირე ნივთიერებათა 

მოლური თანაფარდობა და, რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ურთიერთშერევის ინტენსივობა. 

ჰიდროქიმიური მეთოდით ანალოგიური შედეგები მიიღწევა იმ შემთხვევაშიც, თუ სარეაქ-

ციოდ აღებული იქნება d-მეტალის რომელიმე ხსნადი მარილი და დარიშხანმჟავა. ამ შემთხვევა-

ში რეაქციის დასრულების ძირითად პირობას წარმოადგენს ის, რომ მიზნობრივი ტეტრაოქ-

სოარსენატი(V) არ უნდა იხსნებოდეს არა მხოლოდ წყალში, არამედ – მჟავაშიც და, სა-

ხელდობრი, რეაქციის მეორე პროდუქტად წარმოქმნილ მჟავაში. აი, ასეთ პირობებში მიღებული 

d-მეტალის ტეტრაოქსოარსენატი, როგორც ირკვევა, გაცილებით სუფთაა მინარევი მარილებისა-

გან, ვიდრე გამოსავალ მასალად ჰიდროქსიდის აღებისას, და, მითუმეტეს, გარდამავალი მეტა-

ლის ოქსიდის ბაზაზე მიღებულ არსენატთან შედარებით. ნათქვამის საილუსტრაციოდ, თუნ-

დაც მანგანუმის(II), ნიკელის(II) და სპილენძის(II) ტეტრაოქსოარსენატების სინთეზი იკმარებდა 

თანახმად ტოლობისა [15]: 

3MX2 + 2H3AsO4 → M3(AsO4)2 + 6HX 

სადაც, M = Mn, Ni ან Cu, ხოლო  X=Cl ან NO3. მხედველობაშია მისაღები, რომ ძლიერ მჟავა 

გარემოში, მაგალითად, მანგანუმის(II) ტეტრაოქსოარსენატი შესამჩნევად იხსნება, ამიტომ მისი 

გამოსავლიანობა მნიშვნელოვანწილად დაბალია ნიკელისა და სპილენძის შესაბამის არსენა-

ტებთან შედარებით: 

3MnCl2  + 2H3AsO4 ⇄ Mn3(AsO4)2 + 6HCl 
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და თუ სურთ შედარებით მაღალი გამოსავლიანობით მოტანილი რეაქციის დასრულება, მაშინ 

აუცილებელია მჟავიანობის შემცირება ანუ დედახსნარის pH-ის გაზრდა. ეს კი, ცხადია, 

სარეაქციო ნარევზე ტუტის დამატებით მიიღწევა [15]: 

HCl + KOH → KCl + H2O 

ამ მიზნით, თუ სარეაქციოდ აღებულია, მაგალითად, ტუტემიწათამეტალის მარილი, უმჯობე-

სად მიიჩნევენ ამონიუმის ტუტის გამოყენებას, ვინაიდან შესაბამისი ამიაკატის მიღება თითქმის 

გამორიცხულია, – მიმდინარეობს მხოლოდ მჟავას განეიტრალება: 

H
+
  + OHˉ →  H2O 

ამრიგად, დარიშხანმჟავასა და d-მეტალის მარილის ურთიერთქმედებით შესაბამისი ტეტრა-

ოქსოარსენატის მიღება პრაქტიკულად მხოლოდ მაშინ არის შესაძლებელი, თუ მიზნობრივი 

პროდუქტი არ იხსნება მჟავა გარემოში. ითვალისწინებენ რა ამ გარემოებას, ხშირად სარეაქცი-

ოდ იყენებენ არა დარიშხანმჟავას, არამედ მის რომელიმე მარილს, – შედეგად წარმოიქმნება 

ახალი მარილი, რომლის ხსნარშიც მიზნობრივი ტეტრაოქსოარსენატის ხსნადობა მინიმალუ-

რია, რითაც იქმნება ოპტიმალური პირობა რეაქციის მაქსიმალური გამოსავლიანობის დასრუ-

ლებისა [16]: 

3MX2 +


3
M2 AsO4 → M3(AsO4)2↓+ 6MX 

სადაც, M – ორვალენტიანი d-მეტალია, ხოლო X – Cl NO3 ან ½ SO4. ამავე ჰიდროქიმიური 

მეტოდით შესაძლებელია შერეული მარილის სინთეზიც: 

                                    MX2 + 


3
M AsO4 → MMAsO4↓+ 2MX, 

სადაც, M – რომელიმე ტუტე მეტალია. ამ მიზნით, უმრავლეს შემთხვევაში იყენებენ ნატრიუმის 

არსენატს, როგორც ყველაზე იაფსა და, აქედან გამომდინარე, ხელმისაწვდომს [17]. 

მეტალთა ტეტრაოქსოარსენატის მიღების ზემოხსენებული ხერხები წარმატებით იქნა გამო-

ყენებული ქართველის ქიმიკოსების [18] მიერ კალის(II) ჰიდროარსენატის მისაღებად, პრე-

პარატისა, რომელიც უკვე სამი ათეული წერლია, დიდი წარმატებით გამოიყენება ვეტერინა-

რიაში, როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო ანტიჰელმინთი. 

ცხოველები, ზოგადად, და განსაკუთრებით კი მცოხნავი ცხოველები ხშირად ავადდებიან 

პარაზიტი ჭიებისაგან, რომელთაც ჰელმინთებს უწოდებენ. თუ არ ჩაუტარდა ასეთ ცხოველებს 

საჭირო მკურნალობა, ცხოველი კარგავს უწინარეს ყოვლისა, პროდუქტიულობას. მაგალითად, 

ცხვარი ჯერ ჯანდაგდება, კარგავს მასას, – ხდება, მატყლი უხეში უხდება, – ცვივა და შემდეგ 

იღუპება. ამიტომ აუცილებელი ხდება დაავადებული ცხოპველების მკურნალობა ანტიჰელმინ-

თით. 
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ქართველმა ვეტერინარებმა დაადგინეს [18], რომ ერთ-ერთ ყველაზე ეფექტურ ანტიჰელ-

მინთს კალის(II) ჰიდროარსენატი წარმოადგენს. მრავალი ექსპერიმენტული მასალის განზოგა-

დებით ა. გეგენავამ აჩვენა [19], რომ მიზნობრივი პროდუქტი შედგენილობით SnHAsO4·2H2O 

კარგი გამოსავლიანობით მიიღება, თუ დარიშხანმჟავას დაამუშავებენ კალის(II) ქლორიდის 

ექვივალენტური რაოდენობით: 

H3AsO4 + SnCl2 ⇄ SnHAsO4↓+ 6HCl  

90-იან წლებამდე ამ ხერხით რაჭის სამთო-ქიმიურ ქარხანაში ღებულობდნენ 160 ტ-მდე 

პრეპარატს, რომლითაც მარაგდებოდა არა მხოლოდ საბჭოთა კავშირის რესპუბლიკები (ამიერ-

კავკასია, ჩრდილოეთ კავკასია და შუა აზია), არამედ საზღვარგარეთაც გაჰქონდათ საექსპორ-

ტოდ, მაგალითად, მონღოლეთში, ავღანეთსა და პაკისტანში. 

დარიშხანმჟავას კი ღებულობენ თანახმად შემდეგი თანმიმდევრული რეაქციებისა: 

ა)  As2O3 + 3H2O → 2H3AsO3 

ბ)  2H3AsO3 + 2H2O2 → 2H3AsO4 + 2H2O 

ანუ შეჯამებულად:  

As2O3 + H2O + 2H2O2 → 2H3AsO4  

იგივე მკვლევარმა დარიშხანმჟავა კალა(II) მიიღო ნატრიუმის ჰიდროარსენატზე კალის(II) 

ქლორიდის მოქმედებითაც და აჩვენა, რომ ამ უკანასკნელი ხერხის დროს მიზნობრივი პრო-

დუქტის გამოსავლიანობა 5-10%-ით აღემატება დარიშხანმჟავაზე კალის(II) ქლორიდის მოქმე-

დებით მიღებული არსენატისას: 

Na2HAsO4 + SnCl2 → SnHAsO4↓+ 2NaCl  

გამოსავლიანობა თითქმის რაოდენობრივია – 97-99%. ამ ნივთიერების რაოდენობრივი 

ანალიზის მერთოდიკა და ქიმიური შედგენილობაც ქართველ ქიმიკოსთა ჯგუფისაგან იქნა 

დადგენილი [20]. 

ამავე ხერხით იქნა სინთეზირებულია მანგანუმის, ნიკელის, სპილენძის, ცინკის, კობალტის, 

რკინის, ქრომის [11]  და ტიტანის [13] ტეტრაოქსოარსენატები.  მიზანი  მიიღწევა  სხვადასხვა 

pH-ზე (0,45-13,0) და მორეაგირე ნივთიერებების სხვადასხვა მოლური თანაფარდობით ურ-

თიერთქმედებისას: M : As = 1 : 3 – 4 : 1. 

უსლანცევი [22] მიიჩნევს, რომ ვერცხლისწყლის(II), მანგანუმის(II), კალას(II), ქრომის(III), 

რკინის(III), სპილენძის(II), ვერცხლის(I), თუთიისა და კადმიუმის სრული არსენატების მიღება 

ყველაზე ხელსაყრელია ჰიდროთერმალური მეთოდით – შესაბამისი წყალხსნარების მაღალ 

ტემპერატურაზე შერევით და ერთ დღე-ღამეს დაყოვნებით. უფრო მეტიც, ქრომის(III) არსე-
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ნატის სინთეზის ოპტიმალურ პირობად მიიჩნევენ უფრო მაღალ ტემპერატურას, სახელდობრ 

533 K-ს [22]. 

მანგანუმის დიოქსიდისა და დარიშხანოვანი მჟავას ანჰიდრიდის ჟანგვა-აღდგენის უნარი 

კარგად გამოიყენა პროფ. რ. გიგაურმა თანამშრომლებთან ერთად და დაამუშავა ორიგინალური 

მეთოდი მანგანუმის ჰიდროარსენატის(II) მიღებისა, რომელიც შემდეგ რეაქციას ეყრდნობა: 

2MnO2 + As2O3 + 5H2O → 2MnHAsO4·2H2O   

მეთოდი დამუშავებული იქნა გამოგონების დონეზე და მან საბჭოთა კავშირის საავტორო 

მოწმობა დაიმსახურა [4]. 

როგორც დავრწმუნდით, ზემოგანხილულ ყველა შემთხვევაში გამოსავალ მასალას დარიშ-

ხანის ოქსიდური ფორმები წარმოადგენს, რაც მიზნობრივი პროდუქტის ღირებულებას 

საგრძნობლად ზრდის. საქმე ის არის, რომ, მაგალითად, თეთრი დარიშხანის მისაღებად საჭი-

როა რეალგარ-აურიპიგმენტური მადნის დაწვა: 

2As2S3 + 9O2 → 2AsO3 + 6SO2 

ამ მეთოდს ის ნაკლი აქვს, რომ სრულიად გამოუყენებელი რჩება გოგირდის დიოქსიდი, 

რომელიც გარემოს აბინძურებს აეროზოლში მყოფი დარიშხანის ნაერთებთან ერთად. 

გაითვალისწინა რა ეს გარმოება, ა. ხიდეშელმა დაამუშავა ტეტრაოქსოარსენატების მიღების 

სრულიად ახალი, ორიგინალური ხერხი, რომელმაც საბჭოთა კავშირის საავტორო მოწმობა 

დაიმსახურა [2]. მეთოდი ემყარება შემდეგ რეაქციებს: 

1. 5As2S3 + 4KMnO4 + 4HCl → 4MnHAsO4·2H2O + 3As2S5 + 4KCl + 1222,4 კკალ. 

0

298
G = -1046,9 კკალ 

2. 15As2S3 + 10K2Cr2O7 + 80HCl → 9As2S5 + 20KCl + 12H3AsO4  + 20CrCl3 + 22H2O +  

      + 1461,9 კკალ 

0

298
G = -952,07 კკალ 

                       12H3AsO4  + 12CrCl3  
 ]OH[ 12CrAsO4 + 36HCl 

პროცესს ამდაგვარადვე ასრულებს დამჟანგავებიც: MnO2 და K2CrO4. გარდა მარილმჟავასი, 

ასეთივე წარმატებით შეიძლება გამოყენებული იქნას გოგირდმჟავაც. 

ამ მეთოდის უდიდესი ღირსება იმაშიც მდგომარეობს, რომ გარდა ქრომის(III) და მანგა-

ნუმის(II) ტეტრაოქსოარსენატებისა, შედეგად მიიღება აგრეთვე დარიშხანის პენტასულფიდი, 

რაც მეთოდს უფრო ღირებულს ხდის. 

მეტალთა არსენატების სინთეზის მყარფაზური მეთოდი უფრო გამოსაყენებელია ტუტე- და 

ტუტემიწათა მეტალების ტეტრაოქსოარსენატების მისაღებად [26], თუმცა, გამოქვეყნებულია 

რამდენიმე ნაშრომი, რომელიც მიძღვნილია გარდამავალ მეტალთა მარილების სინთეზისად-
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მიც. მაგალითად, ნაშრომში [27] აღწერილია ვეცხლისწყლის(II) და კობალტის(II) მეტაარსენა-

ტების სინთეზის ოპტიმალური პირობები. ეს პროცესი ტოლობის სახით, ზოგადად, ასე შეგვიძ-

ლია წარმოვიდგინოთ: 

                              MO + As2O5 t
 M(AsO3)2, 

სადაც, M=Hg ან Co. შეცხობას ახდენენ მაღალ ტემპერატურაზე იმის გათვალისწინებით, თუ რას 

გვაძლევს გამოსავალი ოქსიდები, რომ არ მოხდეს ერთ-ერთი მათგანის თერმოლიზი. მაგა-

ლითად, ვეცხლისწყლის(II) მეტაარსენატის სინთეზი, ცხადია, უნდა განხორციელდეს შედარე-

ბით დაბალ ტემპერატურაზე, რადგან იგი გაცილებით ადვილად იშლება. 

ნიკელისა(II) და კობალტის(II) ორთოარსენატების სინთეზი კი განახორციელეს ღრმა ვაკუუ-

მის პირობებში [28], რისთვისაც დარიშხანის პენტაოქსიდი და მეტალთა ოქსიდები ხანგრძლი-

ვად ერთმანეთს შეაცხვეს. ასევე მიღებულ იქნა ჰაფნიუმის დიარსენატიც (948 K, 8 საათი), 

ოღონდ დარიშხანშემცველ გამოსავალ მასალად აღებულ იქნა ამონიუმის დიჰიდროარსენატი 

[29]. 

                        HfO2 + 2NH4H2AsO4 → HfAs2O7 + 2NH3 + 3H2O 

ცხადია, ეს პროცესი ისე მარტივად არ წარიმართება, როგორც ამას შეჯამებული ტოლობით 

გამოსახავენ. უნდა მოველოდეთ, რომ მიზნობრივი პროდუქტის წარმოქმნამდე ჯერ მიმდი-

ნარეობს ამონიუმის დიჰიდროარსენატის თერმოლიზი, თანახმად ტოლობისა: 

                                  2NH4H2AsO4 → 2NH3 + As2O5 +6H2O 

ხოლო შემდეგ ხდება ოქსიდებისაგან დიარსენატის წარმოქმნა ზემოაღწერილ პირობებში: 

                                 HfO2 + As2O5 + HfAs2O7 

ყურადსაღებია, რომ მყარფაზური ხერხით მიღებული d-მეტალთა ტეტრაოქსოარსენატები, 

უმეტესწილად, პოლიკრისტალური ან წვრილკრისტალური ნაერთებია, ცხადია, არ შეიცავენ 

კრისტალიზაციურ წყალს. თუ ასეთი მარილების მონოკრისტალური ფორმით მიღება სურთ, 

ბუნებრივია, მყარფაზური მეთოდი ამ მიზნით გამოუყენებელია, – უნდა მიმართონ სპეციალურ 

ხერხს. ხსენებული მიზნის მისაღწევად ყველაზე მნიშვნელოვან ხერხს წარმოადგენს ნადნობი-

დან მეტალის არსენატის თანდათანობითი ამოწევა-მიღება ადვილადდნობადი ფლიურის გამო-

ყენებით. სწორედ ასე იქნა მიღებული ინკოგრუენტულად ლღობადი Cu3(AsO4)2 და Co3(AsO4)2 

[29]. ცხადია, ეს ხერხი მხოლოდ და მხოლოდ იმ შემთხვევაში შეიძლება იქნას გამოყენებული, 

როცა, შედგენილობასთან ერთად, სტრუქტურაც აინტერსებთ. 

ყველა სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, d-მეტალთა სინთეზის მყარფაზური მეთოდი აშკარად 

ჩამოუვარდება ჰიდროქიმიურ- და ჰიდროთერმალურ მეთოდებს. სწორედ ამ უკანასკნელი 
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ხერხის დამუშავება-სრულყოფისათვის მიმდინარეობს ინტენსიური მუშაობა თსუ არაორგანუ-

ლი ქიმიის კათედრაზე [6]. 

 

d-მეტალთა(III) ტეტრაოქსოარსენატების(V) თვისებები 

 

აგრეგატული მდგომარეობის მიზედვით d-მეტალთა ტეტრაოქსოარსენატები(V) წარმოადგე-

ნენ მყარ, ხშირ შემთხვევაში ამორფულ ნივთიერებებს, რომელთაც რაიმე სუნი არ გააჩნია. 

როგორც ცნობილია, დარიშხანის ნაერთები, გამორჩეულად თხევადი და გაზობრივი, ხასიათდე-

ბიან სპეციფიკური – ნივრისათვის დამახასიათებელი სუნით. განსხვავებით ამისაგან, ტეტრაოქ-

სოარსენატები(V), საერთოდ, არავითარი სუნით არ გამოირჩევიან; არსენატებს არც ერთი 

რომელიმე განსაკუთრებული ფერი არა აქვთ: მათი ფერი არსებითად განპირობებულია მხო-

ლოდ და მხოლოდ კათიონის ფერით, განსაკუთრებით – ჰიდრატირებული კათიონისა, რადგან 

თვითონ არსენატ-იონი ( 3

4
AsO ) ნაერთს არავითარ ფერს არ ანიჭებს. 

როგორც აღინიშნა, ხელოვნურად, სინთეზის გზით მიღებული მეტალთა არსენატების(V) 

უმრავლესობა ჩვეულებრივ პირობებში რენტგენოამორფულ ნივთიერებებს წარმოადგენენ. 

ცხადია, გამონაკლისი აქაც, უდავოდ, შეიმჩნევა, – ეს, უწინარეს ყოვლისა, შეიმჩნევა რკინის(III) 

ტეტრაოქსოარსენატის(V) მიმართ, რომელიც მკვეთრად გამოხატული კრისტალური ფორმით 

მიიღება თითქმის ყველა პირობებში, რაც კი დღემდეა შესწავლილი. ალბათ, ამით უნდა აიხსნას 

ისიც, რომ კრისტალური ფორმის სკოროდიტის სახითაა დარიშხანი გავრცელებული ბუნებაშიც, 

რაც თანახმად თერმოდინამიკის მეორე კანონისა, განპირობებული უნდა იყოს სისტემის 

ყველაზე მინიმალური შინაგანი ენერგიით. 

განსხვავებით ტუტემეტალთა ტეტრაოქსოარსენატებისა, რომლებიც წყალში კარგად ხსნად 

ნივთიერებებს წამოადგენენ, d-მეტალთა დღემდის ცნობილი ყველა ტიპის არსენატი(V) წყალში 

პრაქტიკულად უხსნად ნივთიერებას წარმოადგენს. ამ თვისებით ისინი დიდ მსგავსებას იჩენენ 

შესაბამის ფოსფატებთან, რაც, რასაკვირველია, მოულოდნელი არ არის. თუმცა, პნიკტოგენე-

ბიდან დარიშხანი ცალკე ქვეჯგუფსა ქმნის (As, Sb, Bi), მაგრამ As, არსებითად, ფოსფორის 

ელემენტ-ანალოგია. უფრო მეტიც, თუ სამჩანაცვლებული ფოსფატები წყალში უხსნად ნივთიე-

რებებს წარმოადგენენ, d-მეტალთა მჟავე მარილები ამა თუ იმ ხარისხით უკვე იჩენენ გახსნი-

სადმი მიდრეკილებას, ამასთან, დიჰიდროფოსფატები(V) – მეტად, ვიდრე ორჩანაცვლებული 

შესაბამისი მარილები. არსენატებსა და ფოსფატებს შორის განსხვავება სწორედ ამაში ვლინდება: 

d-მეტალთა სახეობის მჟავე მარილიც პრაქტიკულად უხსნად ნივთიერებას წარმოადგენს, რის 
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გამოც ისინი, შესაძლოა, გამოყენებულ იქნას დარიშხანის რაოდენობრივად განსასაზღვრავად 

წონითი მეთოდით [4]. 

d-მეტალთა ყველა არსენატი(V), ისევე, როგორც ნებისმიერი სხვა მეტალისა, გამორჩეული 

ფიზიოლოგიური აქტივობით ხასიათდება (ამის შესახებ უფრო დაწვრილებით – ქვემოთ). 

რაც შეეხება d-მეტალთა ტეტრაოქსოარსენატების(V) ქიმიურ ქცევას, უნდა აღინიშნოს, რომ 

ეს თვისება დღემდის შედარებით ნაკლებად არის შესწავლილი, რაც, ალბათ, იმითაა განპირო-

ბებული, რომ საკვლევი ობიექტები წყალში და სხვა გამხსნელებში პრაქტიკულად უხსნად 

ნივთიერებებს წარმოადგენს. 

d-მეტალთა ქიმიური თვისებებიდან კარგად არის შესწავლილი მათი ქიმიური ქცევა 

გახურებისას, ე.ი. თერმოლიზი, და მჟავებისადმი დამოკიდებულება. იმის გამო, რომ დარიშხან-

მჟავა წარმოადგენს ფოსფორმჟავასთან შედარებით სუსტ მჟავას [29], მის მარილებზე თითქმის 

ყველა ძლიერი მჟავა მოქმედებს ახალი მარილისა და დარიშხანმჟავას წარმოქმნით, მაგალითად: 

                                  Ca3(AsO4)2 + 3H2SO4 → 3CaSO4 + 2H3AsO4 

მსგავსად ფოსფორმჟავას მიღებისა, ამ შემთხვევაშიც რეაქციის სასურველი მიმართულებით 

წარმართვას განაპირობებს კალციუმის სულფატის ნაკლები ხსნადობა მჟავა გარემოში. ამიტომ 

გაფილტვრით შესაძლებელია მისი მიღება ტექნიკური სისუფთავით [29], თუმცა, ამ უკანასკნელ 

პერიოდში უპირატესობას ანიჭებენ თეთრი დარიშხანის დაჟანგვას სხვადასხვა კონცენტრაციის 

წყალბადის პეროქსიდით: 

         As2O3 + 2H2O2  + H2O → 2H3AsO4  

არსენატების თვისება, მათ შორის გარდამავალ მეტალებისაც, და აგრეთვე თეთრი დარიშხა-

ნის დაჟანგვის შესაძლებლობა დარიშხანმჟავამდე წარმატებით გამოიყენა პროფ. რ. გიგაურმა 

წიაღისეულ რესურსებში და აგრეთვე წარმოების ნარჩენებში დარიშხანის არსებობის ფორმების 

დასადგენად: 

                                          As2O3 + 6ROH ⇄ 2(RO)3As + 3H2O, 

სადაც RBu. ასევე ზემოქმედების უნარს ავლენენ მეორადი ალკილის სპირტებიც, რის 

შედეგადაც ტრი-მეორადი ალკილარსენატები მიიღება თანახმად ტოლობისა: 

                        
3

As2O3 + 6 CHOH

R

R'

n-oqtani
CHO

R

R'

2 As + 3H2O
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სადაც R და R – ალკილის რადიკალებია, ამასთან R = R ან R  R. ასეთი შერჩევითი (სელექტიუ-

რი) რეაქციებისადმი მიდრეკილებას იჩენენ მეორადი ამილისა და უფრო მაღალი რიგის 

ერთატომიანი სპირტებიც. 

მეტალთა არსენატებისა(V) და მინერალური მჟავების ურთიერთქმედებაში გამორჩეულად 

ღირებული ის არის, რომ შედეგად მიღებული დარიშხანმჟავა შეიძლება რაოდენობრივად 

ამოღებულ-გამოწვლილი იქნას ერთატომიანი სპირტებით, რის შესაძლებლობასაც იძლევა 

ეთერიფიკაციის რეაქცია [30]: 

                          H3AsO4 + 3ROH → (RO)3AsO4 + 3H2O 

თუ R<Bu(C4H9), მაშინ აზეოტროპული შრობის მეთოდში უსათუოდ უნდა გამოყენებულ იქნას 

რომელიმე აზეოტროპწარმომქმნელი, მაგალითად, ბენზოლი ან ტოლუოლი, ხოლო თუ   

RAm(C5H11), აზეოტროპწარმომქმნელი ნივთიერების ფუნქცია სავსებით შესაძლებელია გამოამ-

ჟღავნოს თავად მორეაგირე სპირტმა, რაც მაღალი სისუფთავის ტრიალკილარსენატის(V) მიღე-

ბის დიდ პერსპექტივას ქმნის. სწორედ ამ რეაქციაზე დააფუძნა პროფ. რ. გიგაურმა და მისმა 

თანამშრომლებმა ნახევარგამტარული სისტემებისათვის გამოსაყენებელი მეტალური დარიშხა-

ნის მიღების ორიგინალური ხერხი, რომელსაც ანალოგი არ მოეძებნება პრაქტიკაში. 

ამგვარად, ერთ-ერთი გამორჩეული და, ამასთან, ყველაზე უკეთ შესწავლილი თვისება d-

მეტალთა ტეტრაოასოარსენატებისა(V) – ეს არის მათი მოქმედება დარიშხანმჟავასთან შედარე-

ბით ძლიერ მინერალურ მჟავებთან, რის შედეგადაც ახალი მარილი მიიღება. 
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კვლევის შედეგები და მათი განსჯა 

 

რაჭის სამთო-ქიმიური ქარხნის ფუნქციონირების შეწყვეტის შემდეგ პრობლემად რჩება 

დარიშხანის ნარჩენების გაუვნებელყოფა, რომელიც ბუნებრივ დაბინძურებას იწვევს. აღებული 

ნიმუშებიდან დარიშხანის გამოწვლილვის მიზნით ჩვენს მიერ გამოყენებული იქნა ამილის და 

იზოამილის სპირტები. სულ აღებული გვქონდა ექვსი ნიმუში დარიშხანის სხვადასხვა 

პროცენტული შემცველობით. 

საანალიზოდ აღებულ თითოეულ ნიმუშში გაშრობის შემდეგ განსაზღვრულ იქნა დარიშხა-

ნის პროცენტული შემცველობა. ამ მიზნით გამოვიყენეთ დარიშხანის განსაზღვრის ევინსის 

მეთოდი. 

ცხრილი №1 

გამოყენებულ ნიმუშებში დარიშხანის პროცენტული შემცველობა 

სარკოფაგის № I სარკოფაგი II სარკოფაგი 

ნიმუშის № I II III IV V VI 

დარიშხანის პროცენტული  შემცველობა 11,07 11,40 11,73 11,22 10,23 10,95 

 

ეთერიფიკაციის პროცესი შემდეგი რეაქციით გამოისახება: 

As2O3 + 6ROH ⇄ 2(RO)3As + 3H2O 

სადაც, R=C5H11. 

წონასწორობა რომ მარჯვნივ გადაიწიოს, და ამით მიზნობრივი პროდუქტის გამოსავლია-

ნობა გაიზარდოს, აუცილებელია ერთ-ერთი მორეაგირე ნივთიერების კონცენტრაციის გაზრდა, 

ჩვენს შემთხვევაში – სპირტის. თუ საჭიროა დარიშხანოვანი მჟავას ეთერის გამოყენება განსა-

კუთრებული სიუსუფთავის თეთრი დარიშხანის მისაღებად, უნდა მოვახდინოთ ტრიალკილ-

არსენატების რაც შეიძლება დიდი რაოდენობით წყლით დაშლა. მაშასადამე, თუ საქმე გვაქვს 

დარიშხანის მჟავათა ალკოქსინაწარმებთან, ყოველთვის მხედველობაში უნდა ვიქონიოთ მათი 

ჰიდროლიზის უდიდესი შესაძლებლობა და უსათუოდ დავიცვათ წონასწორული რეაქციების 

სასურველი მიმართულებით წარმართვისათვის ლე-შატელიეს პრინციპი. 

ასეთივე მიდგომით, სასურველი შედეგი ადვილად მიიღწევა დარიშხანორგანული ნაერთე-

ბის ჰლოგენნაწარმების კვლევის შემთხვევაშიც. ამ დროს არ არის გამორიცხული ჰიდროლიზ-

თან ერთად მოხდეს შუალედური პროდუქტის ჰაერის ჟანგბადით დაჟანგვაც: 

ა)  CH3AsCl2 + 2HOH → CH3As(OH)2 + 2HCl 

ბ)  CH3As(OH)2 → CH3AsO + H2O 
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გ) CH3AsO + ½ O2 → CH3AsO2 

ზემოთმოყვანილი მეთოდით დარიშხანოვანი ეთერების მიღების რეაქციის ღირსება იმაში 

მდგომარეობს, რომ მაღალი რიგის ერთატომიანი სპირტების მოქმედება თეთრ დარიშხანზე 

არის სელექტიური (შერჩევითი) რეაქცია. სპირტი რეაქციაში შედის მხოლოდ დარიშხანოვან 

ანჰიდრიდთან, ხოლო სხვა მინარევებს უყურადღებოდ ტოვებს. ასეთი გზით მიიღება მაღალი 

სისუფთავის დარიშხანოვანი მჟავას ეთერი (ანუ ტრიალკილარსენიტები). 

ცხრილი 2 

წარმოების ნარჩენების ალიფატური სპირტებით დამუშავების შემდეგ მიღებულ ნარჩენებში 

დარიშხანის რაოდენობრივი განსაზღვრის შედეგები 

ROH  

R დარიშხანის შემცველობა, % 

C5H11 0,83 

იზო- C5H11 0,57 

 

უკანასკნელ პერიოდში სწორედ ტრიალკილარსენიტები წარმოადგენს ერთ-ერთ საუკეთესო 

გამოსავალ მასალას განსაკუთრებული სისუფთავის დარიშხანშემცველი ნაერთების, მათ შორის 

სამვალენტიანი დარიშხანის სულფიდის მისაღებად. 

დადგენილია, რომ ამილის სპირტით გამოწვლილვის თხევადი ფაზა – ექსტრაქტი შეიძლება 

წარმატებით იქნას გამოყენებული, როგორც გამოსავალი მასალა დარიშხანშემცველი სხვადასხვა 

ნაერთის მისაღებად. მაგალითად, მისგან შეიძლება AsS3-ის მიღება H2S-ისა და HCl-ის ერთდრო-

ული მოქმედებით: 

2(RO)3As + 3H2S → As2S3 + 6KOH 

მნიშვნელოვანია ჩვენს მიერ სინთეზირებული ეთერებიდან ტყვიის ჰიდროარსენატის მიღე-

ბა, რამდენადაც ტყვიის, კალის, მანგანუმის ჰიდროარსენატები მნიშვნელოვან ანტიჰელმინტურ 

საშუალებებს წარმოადგენენ, რომელთაც დიდი გამოყენება აქვთ ვეტერინარიაში. 

ტყვიის ჰიდროარსენატი ჩვენს მიერ შემდეგი სქემით იქნა მიღებული: 

 (RO)3As + PbO2 + 3H2O → PbHAsO4·H2O + 3ROH 

მიღებული ტყვიის ჰიდროარსენატის შედგენილობა დადგენილ იქნა ქიმიური ანალიზით. 

დარიშხანის ნაერთების გამოყოფის შემდეგ მიღებულ ნარჩენებში მკვეთრად მატულობს 

კეთილშობილ მეტალთა პროცენტული შემცველობა, რაც საშუალებას იძლევა ისინი გამიზნულ 

იქნას ძვირფასი მეტალების – ოქროსა და ვერცხლის მისაღებად. 
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ექსპერიმენტული ნაწილი 

 

საკვლევ ნივთიერებაში დარიშხანის პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა 

 

ჩვენს მიერ სინთეზირებულ ნივთიერებებში დარიშხანის პროცენტული შემცველობის 

განსაზღვრა ვაწარმოეთ ევინსის მეთოდით. ძლიერი აღმდგენლების თანაობისას დარიშხანი 

გარდაიქმნება H3AsO3-ად. ეს ნაერთი კი სუსტ ტუტე არეში იოდის ხსნარით გადადის: 

                                        H3AsO3 + I2 + H2O → H3AsO4 + HI 

ინდიკატორად გამოიყენება სახამებელი, რომელიც შთანთქავს იოდს და ლურჯად იფერება. 

გატიტვრაზე დახარჯული იოდის ხსნარის რაოდენობის მიხედვით საზღვრავენ საკვლევ ნაერ-

თებში დარიშხანის პროცენტულ შემცველობას. კელდალის კოლბაში ვათავსებდით 10 გ 

კალიუმის სულფატს, 0,25 გ სახამებელს და 20 მლ კონცენტრირებულ H2SO4-ს. საანალიზო 

ნივთიერებას ვიღებდით 0,05-0,01 გ-მდე. მიღებულ ნარევს ვაცხელებდით სრულ გაუფერუ-

ლებამდე. ამ პროცესს სჭირდება 5-6 სთ. ამის შემდეგ ხსნარს ვაცივებდით, მასში მოთავსებული 

ხსნარი უდანაკარგოდ გადაგვქონდა ერლენმეიერის 0,5 ლ-იან კოლბაში და ვანეიტრალებდით 

სუსტ ტუტე რეაქციამდე, ჯერ ნატრიუმის ტუტის 10 N ხსნარით, შემდეგ კი სოდით. ხსნარს 

ვტიტრავდით 0,05 N იოდის ხსნარით. ინდიკატორად ვიყენებდით 1%-იან სახამებლის ხსნარს. 

 

იოდის 0,05 N ხსნარის დამზადება 

 

დარიშხანის პროცენტულ შემცველობას ვსაზღვრავდით იოდმეტრული მეთოდით. ყველა 

იოდომეტრული განსაზღვრისათვის დამახასიათებელია შემდეგი ჟანგვა-აღდგენის რეაქცია: 

                                                 I2 + 2e¯ → 2I¯ 

იოდმეტრულ მეთოდს იყენებენ, როგორც დამჟანგავების, ისე აღმდგენების განსასაზღვრა-

ვად, რადგან ამ სისტემის ჟანგვითი პოტენციალი საშუალო ადგილს იკავებს ძლიერი დამჟანგვე-

ლების და  ძლიერი აღმდგენელების პოტენციალთა მნიშვნელობას შორის. ამ მეთოდით მუშაო-

ბის დროს მთავარ სამუშო ხსნარებს წარმოადგენენ ნატრიუმის თიოსულფატის და იოდის 

ხსნარები. 

იოდის 0,05 N ხსნარი დავამზადეთ იოდის ფიქსონალის საშუალებით, მუდმივი ტიტრის 

მიღების მიზნით ხსნარი დავაყოვნეთ 24 სთ-ის განმავლობაში, იოდის ტიტრი დავადგინეთ 

თიოსულფატის 0,05 N ხსნარის საშუალებით. 

 



 20 

ნატრიუმის თიოსულფატის 0,05 N ხსნარის დამზადება 

 

12,5 გ სუფთა NaS2O3·5H2O ჩავყარეთ ერთლიტრიან საზომ კოლბაში. დავამატეთ 0,05 გ 

Na2CO3 (ნახშირმჟავა აირის მავნე მოქმედების შესამცირებლად) და შევავსეთ გამოხდილი 

წყლით ჭდემდე. დამზადებული ხსნარი შევინახეთ მუქი ფერის ჭურჭელში და დავაყოვნეთ 

რამდენიმე საათის განმავლობაში. 

 

სახამებლის ხსნარის დამზადება 

 

40 მლ გლიცერინისა და 80 მლ გამოხდილი წყლის ნარევი გავაცხელეთ ადუღებამდე. 

ადუღებულ ხსნარს დავამატეთ 10 მლ წყალში გახსნილი 1 გ სახამებელი და ვადუღეთ 3 წუთის 

განმავლობაში, ხსნარი ცხლადვე გავფილტრეთ. 

 

იოდის ხსნარის ნორმალობის დადგენა თიოსულფატის ხსნარის  მიხედვით 

 

იოდის ხსნარის ნორმალობის დადგენის მიზნით 250 მლ-იან ერლენმეიერის კოლბაში 

ჩავასხით 100 მლ 0,05 N იოდის ხსნარი, განვაზავეთ 10-15 მლ გამოხდილი წყლით, გავტიტრეთ 

ნატრიუმის თიოსულფატის ხსნარით ჩალისფერ-ყვითელ შეფერვამდე. ამ შეფერვის მიღების 

შემდეგ ხსნარს დავამატეთ რამდენიმე წვეთი სახამებელი და გავტიტრეთ ხსნარის 

გაუფერულებამდე. 

 

გამოყენებული ნარჩენების დამუშავება დარიშხანოვანი ეთერების მისაღებად 

 

დადგენილი იქნა, რომ დარიშხანის(III) ოქსიდის მოქმედება (მათ შორის ნარევებში მყოფი 

თეთრი დარიშხანისაც), ნაჯერი რიგის ერთატომიანი სპირტებთან, კერძოდ, ამილის, იზო-ამი-

ლის და ჰექსილის სპირტებთან, მკვეთრად გამოხატული სელექტიური რეაქციაა, რის შედეგა-

დაც მაღალი კონდიციის დარიშხანოვანი მჟავას ეთერი მიიღება. ანალოგიურად მიმდინარეობს 

რეაქცია, თუ დარიშხანოვანი ანჰიდრიდის ნაცვლად გვაქვს დარიშხანის (V) ოქსიდი, ან მათი 

გარდაქმნის პროდუქტები. ამოკრეფისათვის ოპტიმალური პირობების შესაქმნელად ნარჩენებს 

წინასწარ ვამუშავებდით გოგირდმჟავათი, სანამ ხსნარის pH დაახლოებით 3-ის ტოლი არ გახ-

დება.როგორც გამოსავალი, ისე სინთეზირებული დარიშხანორგანული ნაერთების ჰიდროლი-

ზის არასასურველი რეაქციები რომ არ წარიმართოს, როგორც წესი, აღებული უნდა იქნას მშრა-
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ლი გამხსნელები. იმავე მიზანს ემსახურება აგრეთვე დარიშხანოვანი მჟავას ეთერების სინთეზი-

სას რეაქციის ერთ-ერთი პროდუქტის – წყლის მაქსიმალური მოცილება აზეოტროპული შრობის 

მეთოდით. 

მრგვალძირა კოლბაში, რომელიც აღჭურვილი იყო დინა-სტარკის დამჭერით და ქლორკალ-

ციუმიანი მილით, 160 გ წარმოების ნარჩენს დავამატეთ 30 მლ  წყალი, რამდენიმე მლ გოგირდ-

მჟავა და 300 გ (348,4 მლ) ამილის სპირტი და კოლბის შიგთავსი ვადუღეთ 8 საათის განმავ-

ლობაში, წყლის გამოყოფის სრულ შეწყვეტამდე. რეაქციის შედეგად გამოიყო 18 მლ წყალი. 

გაცივების შემდეგ სარეაქციო ნარევი გავფილტრეთ ნახშირმჟავა გაზის ატმოსფეროში ვაკუუმის 

ქვეშ (წყლის ვაკუუმი), ნალექი რამდენჯერმე ჩავრეცხეთ  ამილის სპირტით (10-15 მლ თითოე-

ულ ჩარეცხვაზე) და გავაშრეთ ჰაერზე მუდმივ მასამდე. მივიღეთ 31,5 გ მყარი ნაშთი, რომელიც 

1,13% დარიშხანს შეიცავდა. 

 

ტყვიის ჰიდროარსენატის მიღება 

 

მიხეხილსაცობიან ერლენმეიერის კოლბაში ვათავსებთ ტყვიის დიოქსიდს და ტრიამილარ-

სენიტს. მუდმივი მორევის პირობებში კოლბის შიგთავსს ვამუშავებთ განზავებული მარილმჟა-

ვათი. ამ დროს წარმოიქმნება სამი ფენა: ქვედა – მყარი ფაზა, შუა – წყალხსნარი და ზედა – 

სპირტხსნარი. 

კოლბის შიგთავსს ვურიეთ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში 50-600C-ზე. კრისტალური 

ფორმის სრულყოფის მიზნით ნალექი დავტოვეთ დედახსნარში ერთი ღამის განმავლობაში. 

შემდეგ წყალ-სპირტული ფაზა მოვაცილეთ დეკანტაციით და ნალექი გავფილტრეთ ვაკუუმის 

გამოყენებით. ბოლოს ჩავრეცხეთ წყლით და გავაშრეთ ვაკუუმ-ექსიკატორში ფოსფორის(V) 

ოქსიდზე. ასეთი გზით მივიღეთ ტყვიის(II) ჰიდროარსენატი. 

 

მიღებულ ტყვიის(II) ჰიდროარსენატში(V)  დარიშხანისა და წყლის პროცენტული შემცველობის 

დადგენა 

 

ტყვიის ჰიდროარსენატის მისაღებად აღებული გვქონდა ცანის არსენოპირიტული მადნის 

გამოწვის „კუდის“ 6 ნიმუში. აქედან სამი ნიმუში დამუშავებული იქნა ამილის სპირტით, ორი 

ნიმუში – სპირტით, ხოლო ერთი – ჰექსილის სპირტით. სპირტები რეაქციისათვის აღებული 

იყო 40-51 გრამის ფარგლებში. ტყვიის დიოქსიდი სპირტების რაოდენობაზე გადაანგარიშებით 

აღებული იქნა 20-30 გრამის ფარგლებში. განვსაზღვრეთ მიღებული ტყვიის ჰიდროარსენატის 
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გამოსავლიანობა. ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ მიზნობრივი პროდუქტი ყველა შემთხვევაში 

მიიღება თითქმის რაოდენობრივი გამოსავლიანობით და იგი იცვლება 97-99%-ის ფარგლებში. 

ერთ შემთხვევაში (ცხრილი 1, I ნიმუში) თითქმის 100%-იანი გამოსავლიანობა). 

მრეწველობის სხვადასხვა დარგის საჭიროება, გარემოს დაცვა და დარიშხანის ნაერთების 

გამოყენების თითქმის შეუზღუდავი არეალი დიდ მოთხოვნებს უყენებს ამ ელემენტის ანალი-

ზურ ქიმიას რაოდენობრივი განსაზღვრის მიზნით. უმრავლეს შემთხვევაში იყენებენ ჟანგვა-

აღდგენით პროცესებს. ამ დროს დარიშხანი იმყოფება თავის ძირითად ჟანგვით მდგომარეობაში  

As
+3 და As

+5-ის სახით. 

დარიშხანი(III)-ის ტიტრიმეტრული განსაზღვრის ყველა მეთოდი დაფუძნებულია გამოსაკვ-

ლევი სინჯების ურთიერთქმედებაზე სხვადასხვა დამჟანგავებთან. მიღებულ  ტყვიის(II) ჰიდ-

როარსენატში(V) დარიშხანის საერთო შემცველობა განსაზღვრული იქნა ევინსის მეთოდით.  

საანალიზო ნივთიერების წონაკს ვათავსებთ კელდელის კოლბაში და ვუმატებთ კონცენტ-

რირებულ გოგირდმჟავას სახამებლის და კალიუმის ჰიდროსულფატის თანაობისას. შემდეგ 

ვაცხელებთ გაზქურის ალზე, როდესაც რეაქციის მძაფრი სტადია დამთავრდება (რაზეც იხარ-

ჯება 10-15 წუთი), ვაგრძელებთ ენერგიულ გაცხელებას მანამ, სანამ კოლბის შიგთავსი არ გაუ-

ფერულდება. რეაქციის შედეგად წარმოქმნილ დარიშხანოვან მჟავას ვტიტრავთ იოდის 0,05 N 

ხსნარით სუსტ ტუტე არეში: 

                                      H3AsO3 + I2 + H2O → H3AsO4 + 2HI 

დარიშხანის  პროცენტული  შემცველობა  გამოითვლება  ფორმულით: As = ,V
g

1873,0
  სადაც 

V  – იოდის 0,05 N ხსნარის მოცულობაა მლ-ში, g – საანალიზო ნივთიერების მასა გრამებში. 

გამოსავალ ნივთიერებათა ჩატვირთვა და დარიშხანის რაოდენობრივი ანალიზის შედეგები 

მოტანილია №1 ცხრილში. 

ტყვიის ჰიდროარსენატში ასევე განსაზღვრული იქნა წყლის პროცენტული  შემცველობა. 

წყლის შემცველობა ისაზღვრებოდა წონითი მეთოდით. ნივთიერების გაცხელება ხდებოდა 

მუდმივ მასამდე საშრობ კარადაში 110-1200C ტემპერატურაზე. 

ექსპერიმენტმა აჩვენა, რომ ტყვიის ჰიდროარსენატი შეიცავს წყალს 1:1 მოლური თანაფარ-

დობით. წყლის პროცენტულ შემცველობაზე მიღებული შედეგები ახლოს არის თეორიულ 

მონაცემებთან. 
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დასკვნა 

 

1. ჩატარებული იქნა წარმოების ნარჩენების გასუფთავება და გაშრობა. 

2. გაკეთდა მიღებული ნარჩენების ქიმიური ანალიზი დარიშხანის შემცველობაზე. 

3. აღნიშნული ნარჩენების ბაზაზე მიღებული იქნა დარიშხანოვანი ეთერები, რომლებიც 

გამოყენებული იქნა ტყვიის ჰიდროარსენატის მისაღებად. 
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