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Група №12 

Хімія  

Урок 29-30 

Тема:  Обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або 

об’єму за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну 

частку домішок. Узагальнення та систематизація знань з теми 

«Оксигеновмісні органічні сполуки» 

Мета:  
поглибити уміння розв’язувати розрахункові задачі, узагальнити та 

скоригувати знання учнів;  

розвивати логічне мислення та усне мовлення, розв’язувати задачі за 

шаблоном та раціональним шляхом; 

виховувати творчу, відповідальну особистість, любов до предмету. 

 

 

Матеріал до уроку 

Алгоритм розв’язування задач 

Під час хімічних виробництв використовують сировину, яка в основному 

не являє собою чисту речовину, а містить різноманітні домішки. Ці домішки в 

процесі виробництва участі не беруть. Тому необхідно провести розрахунки, 

за якими обчислити масу чистої речовини, яка і буде брати участь в хімічному 

процесі. 

 Особливість розв’язування задач даного типу полягає в тому, що слід 

з’ясувати, що є технічною речовиною, чистою речовиною, а що є домішками. 

Технічна речовина – це речовина, в якій корисний компонент, забруднений 

домішками. Визначивши компоненти, користуємось опорними формулами. 

 

Опорні формули: 

m(тex) = m (чист. реч.) + m(дом.);   m (чист. реч.) = m(тex) – m(дом) 
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W%(дом.) + W% (чист. реч.) = 100% 

 

Алгоритм 1 

1. Записати повну і скорочену умову задачі. 

2. Обчислити масу домішок. 

3. Обчислити масу чистої речовини. 

4. Обчислити кількість чистої речовини. 

5. Обчислити за рівнянням реакції кількість продукту реакції. 

6. Обчислити масу чи об’єм продукту реакції. 

7. Записати відповідь. 

  

Алгоритм 2 

1. Записати повну і скорочену умову задачі. 

2. Обчислити масову частку чистої речовини. 

3. Обчислити масу чистої речовини. 

4. Обчислити кількість чистої речовини. 

5. Обчислити за рівнянням реакції кількість продукту реакції. 

6. Обчислити масу чи об’єм продукту реакції. 

7. Записати відповідь. 

Задача 1   

Який об’єм водню виділиться при дії етанолу  на технічний натрій масою 1,2 

г, якщо масова частка домішок, що не реагують з спиртом, 10%. 

 

Дано:                                        Розв’яання 

m(Na)=1,2г         

W%(дом.)=10%   

V(H2)-?                     

М(Na)=23г/моль; Vm=22,4л/моль  

 1. Знаходимо масу  домішок? W%(дом.) = 100
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1.  2. Знаходимо масу чистої речовини?   

2. m(Na)=1,2 – 0,12=1,08 (г) 

3. Обчислюємо кількість речовини  натрію? 

n(Na)=1,08:23=0,05 (моль) 

                       0,05 моль                    V-? 

4. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2↑ 

                         2 моль                       1 моль    

                       23 г/моль                      22,4 л/моль 

 

      ( згідно з рівнянням реакції кількість Na -2моль, а Н2 –     

      1 моль, отже  n(Na) = 0,05:2 = 0,025моль (Н2)     

 5. Знаходимо об’єм водню? V(H2)= 22,4·0,025 = 0,56 (л) 

 

  

Відповідь: виділиться водень об’ємом 0,56 л. 

 

Задача 2. 

Визначити масу оцтової кислоти, одержаної з спирту, який у свою чергу був 

добутий бродінням 200 кг технічної глюкози, масова частка нецукристих 

домішок у якій становить 10%. 

Дано:                                      Розв’язання 

m(С6Н12О6 тех.)= 200кг          1. Записуємо відповідні рівняння реакцій 

W(домішок) = 10%               C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2↑   (1) 

m(СН3СООН) - ?                   C2H5OH → СН3СООН              (2) 

2.Знаходимо масу глюкози без домішок 

100% - 10% = 90% (0,9) 

m (глюкози) = 200кг · 0,9 = 180 кг 

3.Знаходимо кількість речовини глюкози 



n (C6H12O6) = 
𝑚

м
 = 180/180 = 1моль 

4.Згідно рівнянь реакцій 

n(C6H12O6): n(C2H5OH)=1:2  (1 рівняння) 

n(C2H5OH)= 2 моль 

n(C2H5OH):n(СН3СООН) =1:1 (2 рівняння) 

n(СН3СООН)=2 моль 

5.Знаходимо масу кислоти 

m(СН3СООН) = 60*m = 60·2 = 120кг 

Відповідь: маса кислоти 120кг.  

Задача 3  

Масова частка целюлози у деревині дорівнює 50%. Яку масу спирту можна 

добути під час бродіння глюкози, що утворюється при гідролізі деревних 

ошурок масою 729 кг? Урахувати, що спирт виділяється у реакційній системі 

у вигляді розчину з масовою часткою води 8%. Вихід етанолу становить 70%. 

Дано                                   Розв’язання 

w (C6Н10О5)n=50%             (C6H10O5)n +nH2OnC6H12O6                    (1) 

m (д. ошур.) = 729кг          C6H12O6   бродінняспирт.  2C2H5OH + 2CO2       (2) 

w (Н2О) = 8%                       W = 
𝑚 (чистої р−ни)

𝑚 (суміші)
;  m(цел) = w(цел) ·m (дерев) 

ή (C2H5OH) = 70%               1. Знаходимо масу целюлози  

m(C2H5OH) - ?     m(цел) = 0,5 ·729кг = 364,5 кг 

 

2.Знаходимо кількість целюлози 

n = 
M

m
; n(цел.) = 

162

5,364
 = 2,25 моль 

За рівняннями реакцій (1) і (2)  

n(C2H5OH) = 2n(цел.) = 4,5 моль 

 3.Знаходимо масу C2H5OH 

m = nM;    m(C2H5OH) = 4,5  46 = 207 кг 

 Оскільки вихід спирту становить 70%, то маса  практична спирту 

дорівнюватиме: 
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 .100%    m(практична) = m(теоретична)/100% 

mпр.(C2H5OH) = 0,7  207 = 144,9 кг 

4. Знаходимо масу безводного спирту  
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;     m(р-ну) = 

W

ниррозчm ).( 
;     m(р-ну) = 

92,0

9,144
 = 157,5 кг 

Відповідь: маса безводного спирту 157,5 кг 

 

Контрольна робота №3 

1.  Вкажіть загальну формулу карбонових кислот: 

а) СnН2n+1ОН        

б) СnН2n+1СООН          

в) СnН2n+1СОН      

2.  Вкажіть загальну формулу альдегідів: 

а) СnН2n+1СООН        

б) СnН2n+1ОН       

в) СnН2n+1СОН            

3.  Вкажіть загальну формулу насичених одноатомних спиртів: 

а) СnН2n+1СОН        

б) СnН2n+1ОН           

 в) СnН2n+1−СООН 

4.  Вкажіть формулу альдегіду: 

 а) С2Н5ОН         

 б) СН3СОН                  

 в) С2Н5СООН 

5.  З переліку речовин вкажіть формулу спирту: 

а) С4Н9ОН        

б) С6Н5ОН 

в) СН3СОН 

6. Назва функціональної групи карбонових кислот: 



 а) гідроксильна 

 б) карбонільна 

 в) карбоксильна 

7.  Назва функціональної групи альдегідів: 

 а) карбонільна        

 б) гідроксильна          

 в) карбоксильна 

8. Реактив для виявлення гліцеролу: 

а) бромна вода          

б) натрій         

в) купрум (ІІ) гідроксид 

9.  Які сполуки утворюють альдегіди при відновленні: 

 а) спирти      

б) алкени       

 в) карбонові кислоти 

10.  Знайдіть відповідність: 

     Речовини              Назви 

 1. СН3СН2СООН     а) калій ацетат 

 2. СН3СНСОН                     

            |                       б) пропанова кислота 

            СН3                           

3.СН3СООК               в) 2-метилпропаналь 

4.СН3ОН                    г) метанол 

12.  Складіть рівняння реакцій, назвіть утворені продукти:        

а) СН3СООН + Мg  →       t°                      

б) СН3СОН + Сu(ОН)2 ——›  

в) С2Н5ОН + Na →  

 

Домашнє завдання: написати конспект та виконати контрольну роботу 



За додатковими питаннями звертатися на електронну адресу 

valusha886@gmail.com 

 


