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21.05.2021 

Тема заняття: Обчислення за хімічними рівняннями 

кількості речовини, маси або об’єму за кількістю речовини, 

масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку 

домішок. «Розв’язування експериментальних задач». 

  

Чистих речовин у природі практично немає. Речовини дуже часто 

містять домішки, тому, під час обчислень маси, кількості речовини та 

об’єму продукту реакції необхідно враховувати кількість домішок у 

вихідних речовинах. Тому мета даного заняття - навчитись розв’язувати 

такі задачі. 

Особливість задач на домішки полягає в тому, що в умові задачі 

вказується маса вихідної речовини, що містить певну масову частку 

домішок. Отже вихідна речовини є суміш. Для розв’язування задачі 

спочатку потрібно обчислити масу домішок і масу чистої речовини. 

Математичний вираз масової частки домішок: 

 

Для обчислень також можна скористатися виразом: 

 

 

І. Розрахунки за хімічними рівняннями, де вихідна речовина містить 

певну частку домішок. 
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Приклад 1. 

Задача. Визначити масу оцтового альдегіду, який можна добути з 2 кг 

технічного етилового спирту, що містить 15% домішок. 

 

 

Приклад 2. 

Обчисліть масу хлоробензену, що можна добути з технічного бензену 

масою 150 г, у якому масова частка домішок 6,4 %. 
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ІІ. Визначення масової частки домішок у речовині 

 

Приклад 3. 

Задача. Технічний етаналь масою 2,5 г окиснили амоніачним розчином 

арґентум (І) оксиду. При цьому утворилося 10,8 г металічного срібла. 

Обчисліть масову частку домішок у технічному альдегіді. 



4 
 

 

Приклад 4.  

Обчисліть масову частку домішок у технічному пропанолі, якщо під час 

згоряння його зразка масою 2 г виділився вуглекислий газ об'ємом 1,68 л 

(н. у.). 

 

ІІІ. Обчислення маси реагентів з певним вмістом домішок, необхідних 

для отримання вказаної кількості продукту реакції 
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Приклад 5. 

Яку масу технічного етаналю з вмістом домішок 10% потрібно взяти для 

реакції «срібного дзеркала», щоб отримати 54 г металічного срібла 

 

 

Приклад 6. 

Деякі спиртові заводи в Україні для виробництва етанолу 

використовують цукровий очерет. Середній уміст цукру в очереті 

становить 15 %. Обчисліть масу такого очерету, що знадобиться для 

добування етанолу об'ємом 1150 л (густина 0,8 г/см3). Припустіть, що 

очерет містить тільки глюкозу. 
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