Практичне заняття. 2.
Тема. ГІДРОГЕН ТА СПОЛУКИ ГІДРОГЕНУ.
Мета. Вивчити фізичні та хімічні властивості водню, промислові та лабораторні способи
його отримання, вивчити властвиості найважливіших сполук Гідрогену – води та гідроген
пероксиду.
Вступ.
Гідроген належить до неметалів. Важливість знань про цей елемент для хіміка
зумовлена його практичною значущістю, а також тих матеріалів, що виготовляються з його
сполук. Унікальність Гідрогену полягає у існуванні трьох різних за своїми властивостями
ізотопів, його подібністю та відмінністю до елементів ІА та VІІА груп тощо.
План.
1. Історія відкриття водню.
2. Загальна характеристика Гідрогену.
3. Місцезнаходження Гідрогену в Періодичній системі.
4. Знаходження в природі.
5. Фізичні властивості водню.
6. Хімічні властивості Гідрогену.
7. Одержання водню.
8. Застосування водню.
9. Вода (H2O) як найважливіша сполука Гідрогену.
10. Гідроген пероксид (H2O2).
Зміст практичного заняття.
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H2O2 ∙ 2H2O (т) = H2O2 + 2H2O
(вище -50 ℃)
H2O2 (розб.) + H2O ↔ HO2- + H3O+;
pKK = 11,62.
H2O2 (розб.) + NaOH (розб.) = NaHO2 + H2O
H2O2 (конц.) + Ba(OH)2 = BaO2↓ + 2 H2O
0

2H2O2 (гор.) + H2O + 2LiOH = Li2O2 ∙ H2O2∙ 3H2O↓
H2O2 + H2SO4 + 2KI = I2↓ + 2 H2O + K2SO4
H2O2 + 2KI = I2↓ + 2KOH
3H2O2 + KI = KIO3 + 3H2O
H2O2 + H2SO4 + FeSO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
H2O2 + KNO2 → KNO3 + H2O
4 H2O2 + PbS(чорн.) = PbSO4(біл.) + 4H2O
H2O2 + Na2SO3 = Na2SO4 + H2O
H2O2 + NaOH + Na⦋ Sn(OH)3⦌= Na2⦋ Sn(OH)6⦌
3H2O2 + 2 Na3⦋ Cr(OH)6⦌ = 2Na2CrO4 + 8 H2O + 2NaOH
H2O2 (конц.) + Mn(OH)2 = MnO2↓ + 2 H2O
2H2O2 (р.) + N2H4 = N2↑ + 4 H2O
H2O2 + O3 = 2O2↑ + H2O
H2O2 + Cl2(нас.) = O2↑ + 2HCl
H2O2 + Ag2O = 2Ag↓ + O2↑ + H2O
H2O2 + 2Hg(NO3)2 = O2↑ + Hg2(NO3)2 + 2 HNO3
2H2O2 + Ca(ClO)2 = CaCl2 + 2 H2O + 2 O2↑
5 H2O2 + 3 H2SO4 + 2KMnO4 = 2 MnSO4 + 5 O2↑ + 8 H2O + K2SO4
H2O2 + TiSO4(OH)2 + K2SO4 = K2⦋ Ti(SO4)2(O2-2)⦌ + 2 H2O
H2O2 + TiSO4(OH)2 +2 H2O = ⦋ Ti(H2O)4(O2-2)⦌ SO4
3 H2O2(ж) ↔ 2HO2 + 2 H2O

(в етанолі)
(в конц.KOH)
(в розб. H2SO4)

(в розб. KOH)
(в розб. H2SO4)
(комп., кат.Ti, Fe, Ce)
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Де зустрічається Гідроґен у вигляді простої речовини в природі?
Яке місце по поширеності займає Гідроґен на Землі, а яке - у Всесвіті? Який інший
елемент, крім Гідроґену, є основною складовою космічної матерії?
Якими особливостями володіє водень «в момент виділення» (по середньовічній
латинізованої термінології - in statu nascendi)? Чим це обумовлено? Чи можна
очікувати, що інші речовини «в момент виділення» будуть володіти особливими
властивостями?
Температури плавлення і кипіння водню дуже низькі. Чи є він газом, який важко
зріджується? Дайте мотивовану відповідь.
Чим обумовлена вкрай низька розчинність водню у воді?
Чому взаємодія водню з хлором і киснем не протікає мимовільно при кімнатній
температурі, однак при підпалюванні ці реакції йдуть?
Чи може водень при взаємодії з іншими елементами виступати в ролі оксидника?
Які функції можуть виконувати в хімічних реакціях частинки: а) H2, б) H+ (розчин), в)
H- (твердий стан)? Проілюструйте Ваші висновки рівняннями реакцій.
Перша зона гідратації катіона Гідроґену включає одну молекулу води. Згідно з
уявленнями про будову хімічних сполук, чи можна вказати в йоні гідроксонію той атом
Гідроґену, який до утворення цього йона був вільним катіоном H+? Однакова або різна
довжина трьох хімічних зв'язків O - H в іоні H3O+?
У чому Ви вбачаєте особливу роль води як найважливішої природної сполуки
Гідроґену на Землі?
Прослідкуйте за зміною валентних кутів в ряді CH4 - NH3 - H2O. Як можна пояснити
дану закономірність? Як особливості будови молекули води позначаються на її
властивостях і яких саме?
Чому властивості гідроґен оксиду різко відрізняються від таких для його аналогів халькогенідів?
Що таке важка вода і де її використовують в промисловості? Яка речовина - оксид
протію чи оксид дейтерію має нижчу температуру кипіння?
Які особливості хімічної будови молекули гідроґен пероксиду? Як вони впливають на
властивості цієї сполуки?
До якого класу реакцій відноситься реакція розкладання гідроґен пероксиду? Які
висновки можна зробити з цього?
Задачі для самостійного розв'язування
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Скільки молекул містить водень об'ємом 2 см3 (н.у.)?
Скільки атомів Гідрогену міститься у фосфіні (РНз) масою 170 г?
Розрахуйте масу: а) 2240 см3 водню; б) 400 дм3 чадного газу. Об'єми газів
вимірювались за нормальних умов.
Розрахуйте відносну густину карбон діоксиду за воднем.
Обчисліть кількість атомів Гідроґену, які містяться у 5,6 л метану (СН4), виміряного
за нормальних умов. (Відповідь: 6,02.1023)
Скільки атомів та молекул міститься в: а) 2 м3 хлору; б) 1 мл водню? (Відповідь: а)
5,375.1025 молекул, 1,075.1026 атомів; б) 2,68. 1019 молекул, 5,36.1019 атомів)
Обчисліть масу атомів Гідроґену, що містяться в 3,01.1024 молекулах бутану, формула
якого С4Н10. (Відповідь: 50 г)
Розрахуйте масу однієї молекули гідроґен пероксиду. (Відповідь: 5,65.10-23 г)
Визначте масу 10 л (н.у.) газової суміші, що містить 50% чадного газу та водень.
(Відповідь: 6,7 г)
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150 мл суміші водню та хлору привели до умов реакції. Після закінчення реакції
залишилось 50 мл хлору. Розрахуйте об'ємні частки (%) газів у вихідній суміші.
Відомо, що один об'єм водню взаємодіє з одним об'ємом хлору. (Відповідь: 66,7% Cl2,
33,3% H2)
Після вибуху 40 мл суміші водню з киснем залишилось 10 мл кисню. Об'єми газів, що
реагують, відносяться відповідно як 2:1. Обчисліть об'ємну частку водню у вихідній
суміші (%).(Відповідь: 50%)
Який об'єм (н.у.) займе суміш газів, яка містить 0,8 моль NН3, 40 г Н2 та 1,2 моль 02?
(Відповідь: 493 л)
Як повинні відноситись об'єми водню та карбон діоксиду, щоб після змішування
одержати газову суміш (н.у.) з густиною 0,26 г/л? (Відповідь: 10:1)
Посудину місткістю 120 л заповнили за нормальних умов 75 г суміші амоніаку та
водню. Який об'єм кожного газу міститься в посудині? (Відповідь: 96 л NH3, 24 л H2)
Обчисліть масу 200 л (н.у.) суміші, що містить водень, чадний газ та вуглекислий газ,
об'єми яких відносяться відповідно як 1:3:4. (Відповідь: 292,4 г)
Газова суміш містить Н2 та N2. Масові частки газів у цій суміші становлять відповідно
70% та 30%. Розрахуйте об'ємні частки газів у суміші (%) за нормальних умов.
(Відповідь: 97% Н2, 3% N2)
Деяка кількість води містить 3,01.1024 атомів Оксиґену та 6,02.1024 атомів Гідроґену.
Визначте масу цієї кількості води. (Відповідь: 90 г)
Деяка кількість амоніаку містить 3,01.1023 атомів Нітроґену та 9,03.1023 атомів
Гідроґену. Визначте об'єм (л) цієї кількості амоніаку, виміряний за нормальних умов.
(Відповідь: 11,2 л)
Скільки атомів Гідроґену міститься в суміші метану (СН4) та етену (С2Н4) об'ємом
2,24 л? (Відповідь: 2,408.1023)
До складу речовини входить Гідроґен, Фосфор та Оксиґен, масові частки яких
відповідно становлять 3,06%, 31,63% та 65,31%. Визначте формулу речовини.
(Відповідь: H3PO4)
Складна речовина невідомого складу масою 6,2 г містить 1,2 г С, 4,8 г О та Гідроґен.
Визначте хімічну формулу речовини. (Відповідь: H2CO3)
Масова частка Карбону в сполуці з Гідроґеном становить 92,31%. Відносна густина
цієї сполуки за воднем становить 13. Визначте молекулярну формулу сполуки.
(Відповідь: C2H2)
При спалюванні сполуки невідомого складу массою 0,29 г, що містить Карбон та
Гідроґен, одержали 448 мл карбон діоксиду (н.у.) та 0,45 г водяної пари. Відносна
густина парів сполуки за воднем становить 29. Визначте формулу сполуки.
(Відповідь: C4H10)
Для повного спалювання сполуки Карбону з Гідроґеном об'ємом 1 л використали 6 л
кисню. У результаті реакції утворилось 4 л вуглекислого газу та 4 л водяної пари. Усі
виміри проводились за однакових умов. Визначте формулу невідомого вуглеводню.
(Відповідь: C4H8)
Визначте молекулярну формулу сполуки, що містить Карбон, Оксиґен та Гідроґен і
має молярну масу 60 г/моль. Масові частки Карбону та Оксиґену в сполуці становлять
40% та 53,33%.(Відповідь: CH3COOH)
Визначте молекулярну формулу речовини, що містить Карбон, Нітроґен та Гідроґен.
Маса 1 л парів сполуки (н.у.) дорівнює 4,15 г. Масові частки Карбону та Нітроґену
відповідно становлять 77,4% та 15,1%.(Відповідь: C6H7N)
10 г речовини містить 0,25 г Гідроґену, 3,9 г Сульфуру та Оксиґен. Визначте формулу
речовини. (Відповідь: H2SO3)
Невідома речовини містить Карбон, Гідроґен та Оксиґен. Масові частки Карбону та
Гідроґену у сполуці відповідно становлять 39,97% та 6,73%. 300 см3 її парів за
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нормальних умов мають масу 2,41 г. Визначте молекулярну формулу речовини.
(Відповідь: C6H12O6)
Відносна густина парів речовини за воднем становить 45. Речовина містить Карбон,
Гідроґен та Оксиґен. Масові частки Карбону та Гідроґену в сполуці відповідно
становлять 0,2667 та 0,0224. Визначте молекулярну формулу речовини. (Відповідь:
C2H2O4)
Молярна маса сполуки Нітроґену з Гідроґеном становить 32 г/моль. Визначте
формулу цієї сполуки, якщо масова частка Нітроґену в ній становить 0,875.
(Відповідь: N2H4)
На спалювання 4 мл невідомої сполуки Гідроґену та Карбону витратили 18 мл кисню.
При цьому утворилось 12 мл вуглекислого газу та 12 мл водяної пари. Визначте
молекулярну формулу речовини. Усі виміри об'ємів проводились за однакових умов.
(Відповідь: C3H6)
При розкладі солі, що містить атоми Карбону, Купруму, Гідроґену та Оксиґену,
утворилось 4,8 г купрум (II) оксиду, 1,32 г карбон діоксиду та 0,54 г води. Визначте
молекулярну формулу речовини. (Відповідь: (CuOH)2CO3)
Густина парів невідомої речовини за воднем становить 44,5. Відомо, що при
спалюванні 10 г цієї речовини одержали 7,551 л С02 (н.у.) та 1,258 л N2 (н.у.), а також
7,083 г води. Визначте молекулярну формулу речовини. (Відповідь: C3H7NO2)
Органічна речовина містить Карбон та Гідроґен, масові частки яких відповідно
становлять 85,71% та 14,29%. Визначте молекулярну формулу речовини, якщо 42 г її
парів при 12°С і тиску 5 атм займають об'єм 3,51 л. (Відповідь: C4H8)
Визначте формулу речовини, що складається з Карбону, Гідроґену та Оксиґену, маси
яких відносяться відповідно як 6:1:8 . Відомо, що густина парів речовини за повітрям
становить 2,07. (Відповідь: C2H4O2)
Пари невідомої органічної речовини масою 2,7764 г при 220°С і тиску 747 мм рт. ст.
займають об'єм 840 мл. Речовина містить Карбон, Гідроґен та Оксиґен. Масові частки
Карбону та Гідроґену в сполуці відповідно становлять 70,7% та 5,88%. Визначте
молекулярну формулу речовини. (Відповідь: C8H8O2)
Визначте формулу сполуки Нітроґену з Гідроґеном, якщо при її спалюванні
утворюється азот та вода, маси яких відносяться відповідно як 7:9. Маса 320 мл парів
вихідної речовини при тиску 1 атм і температурі 117°С дорівнює 0,32 г. (Відповідь:
N2H4)
Маса 2 м3 газу, що є хімічною сполукою Силіцію з Гідроґеном, при температурі 27°С
і тиску 2 атм становить 5203 г. Визначте молекулярну формулу газу, назвіть його.
(Відповідь: SiH4)
При спалюванні 6,2 г речовини одержали 4,94 л карбон діоксиду, виміряного при 20°С
і тиску 740 мм рт. ст. Масові частки Нітроґену та Гідроґену в речовині становлять
відповідно 45,16% та 16,13%. Визначте молекулярну формулу речовини. (Відповідь:
CH3NH2)
Речовина певної маси містить 15,6 г металу, 19,2 г Оксиґену, 0,4 г Гідроґену та 12,8 г
Сульфуру. Визначте формулу цієї речовини. (Відповідь: KHSO3)
Речовина певної маси містить 30 г металу, 3 г Гідроґену, 46,5 г Фосфору та 96 г
Оксиґену. Визначте формулу цієї речовини. (Відповідь: Ca(H2PO4)2)
Речовина масою 70 г містить 1 г Гідроґену, 12 г Карбону, 48 г Оксиґену, решта невідомий метал. Визначте формулу цієї речовини. (Відповідь: Al(HCO3)3)
Сіль містить елемент X, Гідроґен, Сульфур і Оксиґен, маси яких відносяться
відповідно як 12:1:32:64. Визначте формулу цієї солі. (Відповідь: Mg(HSO4)2)
Відомо, що 7 г невідомого металу заміщує 0,215 г Гідроґену з кислоти. Визначте
метал. (Відповідь: Цинк)
Невідомий метал масою 18 г замістив 1,5 г Гідроґену з кислоти. Розрахуйте значення
молярної маси еквівалентів металу. (Відповідь: 12г/моль)
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Скільки електронів та протонів містять такі молекули: Н2, РН3, С02?
Елемент утворює з Гідрогеном газоподібну сполуку, масова частка Гідрогену в якій
12,5%. Назвіть невідомий елемент, якщо відомо, що його вищий солетворний оксид
має формулу Е02.(Відповідь: Силіцій)
Елемент, вищий оксид якого відповідає формулі Е205, утворює з Гідроґеном
ковалентну сполуку, масова частка Гідроґену в якій становить 3,85%. Визначте цей
елемент. (Відповідь: Арсен)
Елемент утворює оксид, масова частка Оксиґену в якому становить 30,5%. Сполука
даного елемента Е з Гідроґеном має склад ЕН4. Визначте невідомий елемент Е,
складіть формулу його гідроксиду, вкажіть його характер. (Відповідь: Германій)
При взаємодії невідомого металу масою 2 г з водою виділилось 1,12 л (н.у.) водню.
Метал належить до II групи періодичної системи хімічних елементів. Напишіть
рівняння реакції взаємодії оксиду цього металу з ортоарсенатною кислотою.
Виший оксид невідомого елемента має формулу Е205. Масова частка Гідроґену в
сполуці цього елемента з Гідроґеном становить 17,65%. Складіть формули сполук
елемента з Магнієм та Силіцієм та назвіть їх. Чи реагують вони з водою? Відповідь
обгрунтуйте написанням рівнянь реакцій. (Відповідь: Mg3N2, SiN4)
Елементи А та В належать до одного періоду і утворюють сполуку А2В3. Елемент А
утворює сполуку з Оксиґеном, в якій масова частка Оксиґену 47%. Масова частка
Гідроґену в сполуці з елементом В становить 5,9%. Визначте ці елементи. (Відповідь:
A-Алюміній, В-Сульфур)
Який об'єм водню (н.у.) виділиться при повному розчиненні 10,8 г алюмінію в
розбавленій сульфатній кислоті? (Відповідь: 13,4 л)
Яку кількість речовини водню потрібно використати на відновлення 60,8 г хром (III)
оксиду до хрому? (Відповідь: 1,2 моль)
Який об'єм водню виділиться (н.у.), якщо 5,75 г натрію прореагує з водою? (Відповідь:
2,8 л)
Який об'єм водню (н.у.) витратиться на відновлення купрум (II) оксиду масою 60 г?
(Відповідь: 16,8 л)
Який об'єм хлороводню (н.у.) можна добути із хлору об'ємом 18 м3 (н.у.) в результаті
реакції з воднем? (Відповідь: 36 м3)
На спалювання певного об'єму водню витратили 0,56 л кисню (н.у.). Який об'єм водню
(н.у.) згорів? (Відповідь: 1,12 л)
Магній масою 18 г розчинили у хлоридній кислоті. Який об'єм водню (н.у.) при цьому
виділився? (Відповідь: 16,8 л)
Який об'єм водню (н.у.) згорів у кисні, якщо утворилась вода масою 72 г? (Відповідь:
89,6 л)
Який об'єм водню (н.у.) утвориться, якщо цинк кількістю речовини 0,44 моль
прореагує із хлоридною кислотою? (Відповідь: 9,856 л)
Який об'єм водню (н.у.) витратили на відновлення ферум (III) оксиду, якщо маса
одержаного заліза дорівнює 240,8 г? (Відповідь: 144,5 л)
Який об'єм хлороводню (н.у.) утвориться, якщо хлор кількістю речовини 0,6 моль
прореагує з воднем? (Відповідь: 26,88 л)
Яку масу хром (III) оксиду можна відновити воднем кількістю речовини 0,42 моль?
(Відповідь: 21,28 г)
Який об'єм водню (н.у.) утвориться, якщо алюміній кількістю речовини 1,24 моль
прореагує із хлороводневою кислотою? (Відповідь: 41,66 л)
Який об'єм водню (н.у.) утвориться, якщо магній кількістю речовини 0,44 моль
прореагує із хлороводневою кислотою? (Відповідь: 9,856 л)
Який об'єм водню (н.у) виділиться, якщо залізо масою 41,16 г, масова частка домішок
міді в якому становить 5%, прореагує із хлоридною кислотою? (Відповідь: 15,64 л)
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Цинкову пластину масою 1,485 г помістили в надлишок сульфатної кислоти.
Виділився водень об'ємом 504 мл (н.у.). Визначте масову частку цинку в пластині
(домішки із сульфатною кислотою не реагують). (Відповідь: 98,48%)
Який об'єм водню (н.у.) виділиться, якщо технічний алюміній масою 39 г помістити в
надлишок концентрованого розчину калій гідроксиду? Масова частка домішок
алюміній оксиду в технічному алюмінії 10%.(Відповідь: 43,68 л)
Який об'єм водню (н.у.) виділиться при взаємодії алюмінію массою 5,4 г з розчином,
в якому міститься 43,8 г хлороводню? (Відповідь: 6,72 л)
Який об'єм водню (н.у.) виділиться, якщо кальцій масою 3,61 г помістити у склянку з
40 мл води? (Відповідь: 2,02 л)
Суміш, що містить 12 г водню та 160 г кисню, привели до умов реакції. Визначте: а)
яка з вихідних речовин в надлишку; б) масу речовини, що не вступила в реакцію; в)
кількість речовини води, що утворилась; г) масу води, що утворилась. (Відповідь: а)
кисень; б) 64 г О2; в) 6 моль; г)108 г)
Обчисліть об'єм водню (н.у.), який виділиться, якщо натрій масою 4,6 г помістити у
воду об'ємом 60 мл. (Відповідь: 2,24 л)
З водню об'ємом 134,4 л (н.у.) і надлишку азоту синтезували амоніак кількістю
речовини 1,2 моль. Визначте вихід амоніаку. (Відповідь: 30%)
Який об'єм водню (н.у.) витратиться на добування амоніаку масою 200 кг, якщо його
вихід за оптимальних умов синтезу дорівнює 94%?(Відповідь: 420,5 м3)
Які об'єми (н.у.) водню та кисню можна одержати при повному електролізі води
масою 9 г? (Відповідь: 11,2 л Н2; 5,6 л О2)
Яку масу цинку потрібно розчинити у хлоридній кислоті, щоб одержаного водню
вистачило на відновлення хром (III) оксиду масою 45,6 кг? (Відповідь: 58,5 кг)
Водень, одержаний при взаємодії 2,7 г алюмінію з хлоридною кислотою, де містилось
0,36 моль НCl, використали на відновлення купрум (II) оксиду масою 5 г. Обчисліть
масу одержаної міді, якщо вихід ЇЇ становить 90%.(Відповідь: 3,6 г)
При повному розчиненні 1,11 г сплаву алюмінію та силіцію в розчині калій гідроксиду
добули водень кількостю речовини, яка необхідна для повного відновлення 6,00 г
купрум (ІІ) оксиду. Розрахуйте масові частки (%) компонентів у суміші. (Відповідь:
24,3% Al, 75,7% Si)
Обчисліть густину за воднем газової суміші, що містить за об'ємом 20% метану, 40%
карбон діоксиду, решта — чадний газ. (Відповідь: 16)
Газова суміш складається з 20 л карбон діоксиду, 40 л кисню та 60 л водню.
Розрахуйте відносну густину суміші за амоніаком. (Відповідь: 1,12)
Обчисліть густину за воднем газової суміші, що містить 0,4 моль вуглекислого газу,
0,2 моль азоту та 1,4 моль кисню. (Відповідь: 17)
Обчисліть густину за воднем газової суміші, що містить 100 мл азоту, 300 мл кисню
та 400 мл карбон діоксиду. Виміри об'ємів проводились за однакових умов.
(Відповідь: 18,75)
Обчисліть густину за амоніаком суміші, що містить карбон монооксид, карбон
діоксид та водень, об'єми яких відносяться відповідно як 1:4:5. (Відповідь: 1,26)
Густина за воднем суміші кисню та азоту становить 15,5. Обчисліть масові частки
газів (%) у суміші. (Відповідь: 77,4% О2; 22,6% N2)
Розрахуйте густину за воднем газової суміші (н.у.), що утвориться при термічному
розкладі алюміній нітрату. (Відповідь: 21,6)
Розрахуйте об'єм повітря необхідний для спалювання 20,0 л суміші чадного газу та
водню (н.у.). Густина за амоніаком цієї суміші становить 1,2. (Відповідь: 47,6 л)
Обчисліть густину за воднем суміші пропану та метану, якщо відомо, що суміш
містить 40% метану за об'ємом. Який об'єм кисню піде на спалювання 20 л (н.у.) цієї
суміші? (Відповідь: 16,4; 76 л)

Густина за воднем суміші метану та чадного газу 10. Обчисліть об'єм кисню (н.у.),
який витратиться на спалювання 5 моль вихідної суміші. (Відповідь: 168 л)
90. При термічному розкладі суміші амоній карбонату та амоній гідроґенкарбонату
масою 120 г з масовою часткою амоній карбонату 30% утворилась двохкомпонентна
газова суміш, яку привели до нормальних умов. Розрахуйте густину цієї суміші за
воднем. (Відповідь: 14,5)
91. Обчисліть густину за воднем газоподібної суміші, яка утвориться при термічному
розкладі сульфур триоксиду, якщо в момент встановлення хімічної рівноваги
розкладеться 4% вихідної речовини. (Відповідь: 39,2)
92. Густина за воднем суміші, що складається з водню, ацетилену та етену, дорівнює 12.
Для спалювання 89,6 дм3 цієї суміші використали 224 л кисню. Обчисліть об'ємний
склад вихідної суміші (%). Усі виміри проводились за однакових умов. (Відповідь:
12,5% Н2, 37,5% С2Н2)
93. Густина за воднем суміші, що містить метан, водень та карбон діоксид, становить 8,0.
На спалювання 200 мл вихідної суміші витратили 500 мл повітря. Обчисліть об'ємний
склад вихідної суміші (%). Усі виміри об'ємів проводились за однакових умов.
Об'ємна частка кисню в повітрі становила 20%.(Відповідь: 10% СН4, 60% Н2, 30%
СО2)
94. Суміш метану, етану та ацетилену має густину за воднем 11,8. До 0,4 л вихідної суміші
додали 1 л водню і пропустили одержану суміш над нагрітим каталізатором. При
цьому об'єм її зменшився до 1,24 л. Обчисліть об'ємні частки газів (%) у вихідній
суміші. Усі виміри об'ємів проводились за однакових умов. (Відповідь: 20% С2Н2, 40%
СН4, 40% С2Н6)
95. Обчисліть, який об'єм водню (н.у.) згорить у 2 л суміші озону і кисню з об'ємною
часткою озону 5%?(Відповідь: 4,1 л)
96. Який об'єм водню (н.у.) потрібно використати для перетворення у воду 2 л суміші
озону і кисню з об'ємною часткою озону 0,1? (Відповідь: 2,4 л)
97. Які об'єми водню та кисню прореагували, якщо в результаті реакції об'єм суміші після
приведення до попередніх умов зменшився на 120 см3? Врахуйте, що вода перебувала
в пароподібному стані. (Відповідь: 240 см3 Н2, 120 см3 О2)
98. Стехіометричну суміш азоту та водню об'ємом 1700 мл пропустили над нагрітим
каталізатором. Після реакції об'єм газів склав 1600 мл. Виміри проводились за
однакових умов. Обчисліть об'ємні (%) частки компонентів в утвореній суміші.
(Відповідь: 23,4% N2, 70,3% Н2, 6,3%NН3)
99. До 10 л суміші метану та ацетилену додали такий же об'єм водню. Після пропускання
суміші над нагрітим нікелевим каталізатором об'єм суміші став 16 л. Розрахуйте
об'ємну частку (%) ацетилену в суміші. Усі виміри проводились за однакових умов.
(Відповідь: 20%)
100. Суміш азоту і водню спалили у стехіометричній кількості речовини кисню. Після
закінчення реакції та приведення газової суміші до початкових умов (вода
сконденсувалась) встановили, що об'єм газової суміші зменшився на величину, яка
дорівнює об'єму вихідної суміші. Як відносились об'єми газів у вихідній суміші?
(Відповідь: 1:2)
101. До 500 мл суміші водню та карбон монооксиду додали 600 мл кисню і привели до
умов реакції. Об'єм утвореної газової суміші склав 700 мл. Усі виміри проводились за
нормальних умов. Визначте об'ємний склад вихідної суміші. (Відповідь: 150 мл Н2,
350 мл СО)
102. До 560 мл суміші етену та ацетилену додали водень до утворення 2 л суміші. Після
пропускання цієї суміші над нагрітим платиновим каталізатором її об'єм зменшився
на 33,6%. Обчисліть об'ємні частки компонентів (%) у вихідній суміші. (Відповідь:
20% С2Н2, 80% С2Н4)
89.

103. На суміш об'ємом 40 мл, що містить амоніак, азот та водень, подіяли електричним
струмом. Об'єм газів став 56 мл. Цю суміш пропустили над нагрітим купрум (II)
оксидом. Об'єм газу, що залишився, склав 9 мл. Усі виміри проводились за однакових
умов. Визначте об'ємний склад вихідної суміші. (Відповідь: 16 мл NH3, 1 мл N2, 23 мл
Н2)
104. До 600 мл суміші водню, карбон діоксиду та азоту добавили 45 мл кисню, необхідного
для повного спалювання суміші. Об'єм утвореної суміші склав 510 мл. Цю суміш
пропустили крізь надлишок розчину калій гідроксиду. Об'єм суміші зменшився до 310
мл. Визначте об'ємний склад вихідної суміші. Усі виміри проводились за нормальних
умов. (Відповідь: 90 мл Н2; 200 мл СО2, 310 мл N2)
105. До 100 мл суміші водню, азоту та кисню (н.у.) добавили такий же об'єм кисню. Суміш
підпалили. Після закінчення реакції і приведення суміші до початкових умов об'єм
газів склав 110 мл. Об'ємна частка кисню в утвореній суміші дорівнює 72,73%.
Розрахуйте об'ємні частки: а) компонентів вихідної суміші (%); б) речовин, що
містились в утвореній суміші (%).(Відповідь: а) 60% Н2, 30% N2, 10% О2; б) 27,3% N2,
72,7% О2)
106. Який об'єм водню, виміряний при температурі 210С і тиску 765 мм рт. Ст, необхідно
використати для відновлення купрум (II) оксиду масою 16 г? (Відповідь: 4,8 л)
107. Який об'єм при температурі 27°С і тиску 1,2 атм буде займати водень, одержаний при
розчиненні 3 г цинку в надлишку хлоридної кислоти? (Відповідь: 0,95 л)
108. Який об'єм кисню (н.у.) виділиться при повному розкладанні гідроґен пероксиду, що
міститься в 300 г його розчину з масовою часткою речовини 5%?(Відповідь: 4,9 л)
109. Який об'єм водню (н.у.) можна одержати при розчиненні 8,1 г алюмінію в хлоридній
кислоті? Чи вистачить одержаного газу для відновлення 0,3 моль хром (ІІІ) оксиду?
(Відповідь: 10,08 л; ні)
110. Піддали повному термічному розкладу 39,5 г калій перманганату. Який об'єм водню
(н.у.) можна окиснити одержаним киснем?(Відповідь: 5,6 л)
111. Водень, одержаний при розчиненні 6,5 г цинку в хлоридній кислоті, змішали з киснем,
що виділився при повному розкладі 0,2 моль гідроґен пероксиду. Яку масу води
можна добути з приготовленої газової суміші? (Відповідь: 1,8 г)
112. Який об'єм водню (н.у.) потрібно використати для відновлення купрум (II) оксиду,
одержаного при термічному розкладі купрум (II) гідроксиду масою 19,6 г? (Відповідь:
4,48 л)
113. На відновлення суміші ферум (ІІІ) оксиду та цинк оксиду масою 40,1 г витратили 0,7
моль водню. Визначте масовий склад вихідної суміші. (Відповідь: 32 г Fe2O3, 8,1 г
ZnO)
114. Який об'єм водню (н.у.) потрібно використати для відновлення металів із суміші їхніх
оксидів (Ni2O та СuО) масою 20,7 г? Відомо, що кількості речовин оксидів у вихідній
суміші відносились як 2:1. (Відповідь: 6,02 л)
115. До суміші аргону, чадного газу та водню об'ємом 600 мл (н.у.) добавили такий же
об'єм кисню. Після закінчення реакції та приведення суміші до початкових умов об'єм
її склав 900 мл. Після пропускання цієї суміші крізь надлишок баритової води об'єм
газової суміші зменшився на 150 мл. Обчисліть об'ємні частки газів у вихідній суміші
(%).(Відповідь: 25% СО, 25% Н2, 50% Ar)
116. До 240 мл суміші (н.у.) азоту, метану та водню добавили 450 мл кисню, виміряного за
нормальних умов. Суміш спалили. Утворену газову суміш привели до початкових
умов. Її об'єм склав 366 мл. Цю суміш газів пропустили крізь надлишок розчину лугу,
унаслідок чого об'єм зменшився до 258 мл (н.у.). Визначте об'ємний склад вихідної
суміші. (Відповідь: 60 мл N2, 108 мл СН4, 72 мл Н2)
117. На спалювання 90 л суміші метану та водню витратили 135 л кисню, що містив
домішки озону, об'ємна частка яких становила 10%. Розрахуйте об'ємний склад
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вихідної суміші. Усі виміри проводились за однакових умов. (Відповідь: 64,5 л СН4,
25,5 л Н2)
Чи вистачить 30 л водню (н.у.), щоб перетворити 40 г парів сірки на сірководень?
(Відповідь: вистачить)
У воді об'ємом 0,5 л розчинили 0,75 моль калію. Який об'єм (н.у.) водню при цьому
виділився? (Відповідь: 8,4 л)
У сполуці лужноземельного металу з Гідроґеном масова частка металу становить
95,24%. Визначте формулу сполуки. (Відповідь: СаН2)
На реакцію з водою використали 9,2 г натрію. Який об'єм водню (н.у.) виділився?
(Відповідь: 4,48 л)

