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Заняття № 4 (ІІ семестр) 

 

Тема: МАСА АТОМІВ І МОЛЕКУЛ. КІЛЬКІСТЬ РЕЧОВИНИ 

 

Атоми і молекули мають дуже малі розміри та масу. Тому масу окремих атомів і 

молекул подають в умовних атомних одиницях маси і характеризують відносною 

молекулярною (атомною) масою. Для кількісної характеристики всієї сукупності 

частинок у макроскопічному тілі використовують поняття кількості речовини та 

молярної маси.  

За міжнародною домовленістю (1961 р.) маси всіх атомів і молекул зрівнюють з 

1/12 маси атома карбону (вуглецева шкала атомних мас). 

 Відносна молекулярна маса  - відношення маси молекули  речовини до 1/12 

маси атома вуглецю (величина безрозмірна): 
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   де   - атомна одиниця маси (маса 1/12 маси ізотопу карбону 

12С). 

Відносна молекулярна маса визначається сумою відносних мас атомів (вказані в 

періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва). Наприклад,  (Н2О) = 2·  (Н) 

+  (О) ≈ 2·1+16 = 18    

Найлегший з атомів (гідроген Н) має масу 1,67 •10 -27 кг, а найтяжчий  (уран U ) 

- 4• 10-25 кг.    

Характерною довжиною у світі молекул є розмір 10-10 м.  

 Концентрація атомів і молекул у твердих тілах і рідинах n ≈ 1029  1/ м3,  

а у газах n ≈ 1026 1/ м3 

Термодинамічна система (ТДС) – це сукупність тіл, здатних вступати в теплову 

та механічну взаємодію, а також обмінюватись масою. 

Кількість речовини правильно було б вимірювати числом молекул або атомів у 

тілі. Але число молекул навіть в маленькому тілі настільки велике, що в 

розрахунках використовують не абсолютне, а відносне його значення. 

Кількість речовини є мірою кількості структурних частинок, з яких вона 

складається. Кількість речовини вимірюється у молях (моль). 
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1 моль – кількість речовини, в якій міститься стільки структурних елементів 

(атомів або молекул), скільки є атомів у 0,012 кг карбону  12С.  

Отже, моль будь-якої речовини за нормальних умов (Т = 273 К, Р = 1,01·105 Па) 

містить однакове число структурних елементів. Це число називають сталою 

(числом) Авогадро NA. 

 . 

Тобто кількість речовини  дорівнює відношенню числа молекул   до числа 

Авогадро NA 

 

Молярна маса    – це маса речовини, взятої в кількості одного 

моля 

. 

З цієї формули число Авогадро  

 

Очевидно, що кількість молекул речовини дорівнює відношенню її маси до маси 

однієї молекули цієї речовини 

 

Підставимо дві останні формули в формулу для визначення кількості речовини і 

отримаємо 

 

Тобто кількість речовини   рівна відношенню її маси до молярної маси цієї 

речовини. 

Виходячи з цього можна визначити кількість молекул речовини з наступних 

формул: 

 

Кількість молекул в одиниці об’єму називають концентрацією молекул в 

речовині 
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Розв’язування задач 

 

Задача 1. В посудині місткістю V = 12 л знаходиться газ, число N молекул  

якого рівно 1,44•1018. Визначити концентрацію n молекул газу.  

  

 

Задача 2. Визначити кількість речовини і кількість молекул, що містяться в  

1 кг вуглекислого газу.  
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Задача 3. Знайти молярну масу М і масу mм одної молекули кухонної солі.  

 

  

 

 

 

 

 


