8 клас
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 
З ТЕМИ «ГАЗОВІ ЗАКОНИ»

Параметри нормальних  умов:
	t = 0°C;
	тиск Р = 1,01325·105 Па = 101,325 кПа = 1 атм = 760 мм рт. cт.

Параметри стандартних  умов:
	t = 25°C (20°C);
	тиск Р = 1,01325·105 Па.

Показники сталих величин:
	R – універсальна газова стала = 8,314 Дж/ (К·моль) = 0,082 л·атм/(К·моль) = 62360 мл·мм рт. ст./моль·К;

Т = t°C + 273°К;
RT = 2,4789  (кДж/моль)  (за 298°К).
Одиниці вимірювання в системі одиниць СІ:
	тиск Р вимірюється в Па,  об’єм V в ‒ м3 (кПа ‒ л);

1 Па = 1Н/м2 = 1 Дж/м3;
1 моль/л = 1 кмоль /м3 = 103 моль /м3.
ІІ. Газуваті речовини підпорядковуються газовим законам
№ з/п
Закони
Формули
1.
Закон об’ємних відношень. За однакових умов об’єми газів, що беруть участь у хімічній реакції, співвідносяться між собою як невеликі цілі числа, що дорівнюють відповідним коефіцієнтам у рівнянні реакції.
N2 + 3H2 = 2NH3
V(N2):V(H2):V(NH3) = 1: 3: 2
2.
Закон Авогадро. У рівних об’ємах різних газів за однакових умов міститься однакове число молекул.
Наслідки: 
1. Молярний об’ємгазу за н.у.  = 22,4 л.
2. Співвідношення густин двох газів за нормальних умов дорівнює співвідношенню їх відносних молекулярних мас.
V1 : V2 = n1 : n2
NA= 6,02∙1023част/моль

Vm = 22,4 моль/л
ρ1 : ρ2 = М1 : М2
3.
Об’єднаний газовий закон
PV/T = P0V0/T0
P,V,T – тиск, об'єм, температура за певних умов
P0,V0,T0 – тиск, об'єм, температура за нормальних певних умов
4.
Закон Менделеєва-Клапейрона
PV = nRT = mRT/M
P – тиск, Па
V – об'єм, м3
T – абсолютна температура, К
M – молярна маса газу (г/моль, кг/кмоль)
m – маса газу (г, кг) 
n – кількість речовини газу (моль)
R – універсальна газова стала
5.
Закон Дальтона. Загальний тиск газової суміші дорівнює сумі парціальних тисків усіх газів суміші.
Pзаг = Р1 + Р2 + Рn

ІІІ. Розв’язування розрахункових задач на газові закони
1.Закон об’ємних відношень
1.1. Обчисліть об’єм водню (н.у.), який згорить у 2 л суміші озону й кисню з об’ємною часткою озону 5%?
1.2. Який об’єм чадного газу згорить у 2 л (н.у.) суміші озону і кисню з об’ємною часткою озону 8%?

2.Закон Авогадро
2.1. Маса 1 л суміші, що містить карбон монооксид та карбон діоксид (н.у.) дорівнює 1,43 г. Визначте об’ємні частки газів у суміші у %.
2.2. Суміш об’ємом 12 л (н.у.), що містить CO i NH3, має масу 14,02 г. Який об’єм кожного газу міститься в цій суміші?

3. Об’єднаний газовий закон
3.1. Суміш карбон   монооксиду та метану об’ємом 5,28 л при температурі 27°C і тиску 3,75 атм має масу 19,4 г. Обчисліть об’єм повітря (н.у.), що витратиться на спалювання даної суміші.
3.2. У закритій посудині об’ємом 500 мл міститься 0,32 г суміші карбон монооксиду та водню при температурі 22 °C і тиску 101,3 кПа. Обчисліть молярні частки компонентів (%) вихідної суміші. Який об’єм повітря (н.у.) витратиться на спалювання вихідної суміші?

4.Закон Менделеєва-Клапейрона
4.1. На суміш ошурків міді та цинку масою 2 г подіяли надлишком хлоридної кислоти. Одержали водень об’ємом 720 см3, виміряного за температури 27 °C і тиску 740 мм рт ст. Обчисліть масові частки  (%) металів у вихідній суміші.
4.2. При дії на 10 г суміші міді та алюмінію надлишком хлоридної кислоти виділився газ об’ємом 5,44 л при температурі 20 °C і тиску 168 кПа. Обчисліть масову частку міді у % у вихідній суміші.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СКЛАДОВА З НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
ЯКІСНИЙ АНАЛІЗ РЕЧОВИН 

Завдання № 1. Лабораторний хімічний посуд та обладнання 
Перегляньте на відео обладнання та хімічний посуд, що найчастіше використовується в лабораторіях.  Дайте йому назву. 
	Запропонуйте напрям застосування хімічного обладнання та посуду.
Назва хімічного обладнання та посуду
Напрям застосування
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Завдання № 2. «Ідентифікація неорганічних речовин»
Використовуючи виданий Вам хімічний посуд та обладнання виконайте практичну роботу по розпізнаванню неорганічних речовин. 
У п’ятьох пронумерованих пробірках містяться розчини: сульфатної кислоти, натрій гідроксиду, натрій карбонату, барій хлориду та фенолфталеїну. Визначте вміст кожної пробірки, не використовуючи інших реактивів. 
Розв’язок 
Виконайте уявний експеримент заповнивши таблицю за такою формою:
Реагенти
Ознаки реакцій (↓– утворення осаду, ↑– виділення газу тощо)

Н2SO4
NaOH
Na2CO3
BaCl2
фенол-фталеїн
Висновки
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2. Виконайте реальний експеримент заповнивши таблицю за такою формою:
Номери пробірок
Ознаки реакцій (↓– утворення осаду, ↑– виділення газу тощо)
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3. Запишіть відповідні рівняння реакцій в молекулярній формі:








Завдання № 3. «Уявний експеримент»
Уявіть собі, що перед вами 5 склянок з розбавленими безбарвними розчинами: натрій гідроксиду, натрій сульфіду, калій йодиду, калій нітрату, хлоридної кислоти.
	Запропонуйте один реактив, за допомогою якого, можна визначити кожну речовину.

Укажіть ознаки реакцій, що відбудуться після їх завершення.
Напишіть рівняння відповідних реакцій. 
Розв’язок 









Завдання № 4. Відеодослід
Переглянувши запропоновані відеодосліди, складіть генетичний ланцюг перетворення, що їх об’єднував би, та запишіть відповідні рівняння реакцій. 
Розв’язок





