
Гр. 11 – О Заняття №6 

Практична робота №2. 

Розрахункові задачі. Виведеннямоле кулярної формули речовини за 

загальною формулою гомологичного ряду та густиною або відносною 

густиною. 

 

Хімічну формулу речовини можна вивести, якщо знати, до якого классу чи 

групи сполук вона належить і яка її відносна молекулярна або молярна маса. 

Молярну масу за відсутності відомостей про неї обчислюють за густиною 

речовини в газоподібному стані або її відносною густиною за певним газом: 

ρ=M/VM=>М=ρ·VM (1) 

DA(B)=M(B)/M(A) => M(B)=DA(B)М(A) (2) 

Розглянемо, як розв’язують відповідні задачі на виведення хімічних формул 

алканів. Так само можна знаходити хімічні формули ненасичених 

вуглеводнів, спиртів, кислот тощо, а також неорганічних сполук. 

 

ЗАДАЧА 1.Знайти хімічну формулу алкану, молярна масса якого 

становить 44 г/моль. 

Дано: 

М(СnH2n+2)=44 г/моль 

СnH2n+2 — ? 

Розв’язання 

1. Виводимо формулу для розрахунку молярної маси алкану, використавши 

молярнімаси Карбону і Гідрогену: 

М(СnH2n+2) = n•М(С) + (2n + 2)•М(H) = 12n + 2n + 2 = 14n + 2. 

2. Знаходимо хімічну формулу сполуки: 

14n+2 = 44;  

n=3. 

Формула алкану — С3Н8. 

Відповідь: С3Н8. 

 

ЗАДАЧА 2. Знайтихімічну формулу алкану, якиймає за нормальних 

умов густину 1,34 г/л. 

Дано: 

ρ(СnH2n+2)=1,34 г/л(н. у.) 

(СnH2n+2)—? 

Розв’язання 

1. Обчислюємо молярну массу сполуки, використавши формулу (1): 

М(СnH2n+2) = ρ(СnH2n+2)•VМ= 1,34 г/л•22,4 л/моль = 30 г/моль. 

2.Знаходимо хімічну формулу вуглеводню за загальною формулою алканів: 



М(СnH2n+2)=n•М(С) + (2n + 2)•М(H); 

14n + 2 = 30; n = 2. 

Формула алкану — С2Н6. 

Відповідь: С2Н6. 

 

Задача 3. Вуглеводень має густину за воднем 22, масова частка Карбону 

81,8%. Визначте формулу речовин. 

 

𝝎% = 
𝒏·𝑨𝒓·𝟏𝟎𝟎% 

𝑴𝒓
=>n= 

𝝎%𝑴𝒓

𝑨𝒓·𝟏𝟎𝟎% 
 

 
1. Спершу необхідно визначити відносну молекулярну масу сполуки: 

Mr(CxHy)=22·2=44 

2. Підставивши отримане значення у формулу знаходимо число атомів 

Карбону: 

n(C)=(81,8%·44)/(12·100%)= 3 

3. Аналогічно обчислюємо кількість атомів Гідрогену, попередньо 

знайшовши його масову частку: 

W(H)=100% – 81,8% = 18,2% 

n(C)=(18,2%·44)/(1·100%)= 8 

Шукана формула – С3Н8– пропан 

 

Домашнє завдання. 

Опрацювати матеріали лекції № 6,§7. 

Письмово виконати вправи №№ 43,44 (с.44). 

Література: Попель П.П., Крикля Л.С. Хімія. 10 клас, Київ, 2018 

 


