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ПЕРЕДМОВА 
 

Програмою вивчення хімії студентами заочної форми навчання 

передбачено виконання контрольної роботи, а студентами денної 

форми – самостійної роботи. Варіант контрольної роботи 

визначається двома останніми цифрами номера залікової книжки. 

Питання по кожній з 8 тем контрольної роботи, що входять в той 

чи інший варіант, вказані в кінці методичних вказівок. 

Контрольну роботу необхідно виконати дотримуючись 

наступної послідовності: 

а) спочатку ознайомитись з тематичним змістом дисципліни та 

вибрати необхідну літературу; 

б) в процесі роботи з підручниками необхідно зробити короткий 

конспект основних положень теми, законів, їх математичних та 

графічних виразів, хімічних формул та рівнянь; 

в) після опрацювання теоретичного матеріалу кожного розділу 

потрібно виконати контрольну роботу, скориставшись методич-

ними вказівками; 

г) контрольну роботу потрібно оформити в учнівському зошиті, 

переписавши спочатку умови завдань. Розв’язок задач повинен 

бути записаний повністю, чітко і результати повинні бути вказані з 

відповідними розмірностями (див.приклади розв’язаних задач). 

Робота  повинна бути датована, підписана студентом на надана в 

НУВГП на кафедру хімії та фізики для рецензії; 

д) якщо контрольна робота має оцінку рецензента „не 

зараховано”, її необхідно виконати вдруге, відповідно до вказаних 

зауважень і надати для повторного рецензування разом з 

попередньою роботою. Виправлення слід виконувати в кінці 

зошита, а не в рецензованому тексті. 

Контрольна робота виконана не за власним варіантом, 

викладачем не рецензується і не зараховується. 

Завдання контрольної роботи можуть бути використані при 

перевірці знань студентів денної форми навчання під час захисту 

лабораторних робіт та самостійної роботи  при вивченні 

дисципліни „Фізико-хімічна геотехнологія”. 
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 1. ОСНОВНІ  ПОНЯТТЯ ТА МЕТОДИ ФІЗИКО – 

ХІМІЧНОЇ ГЕОТЕХНОЛОГІЇ 
 

Фізико-хімічна геотехнологія (ФХГ) – розділ гірничої науки, 

який вивчає методи безшахтного видобутку твердих корисних 

копалин, заснований на перетворенні їх в рухомий стан в надрах 

землі. 

Вивчаючи процеси та засоби безшахтного видобутку корисних 

копалин та впливаючи на їх параметри, геотехнологія застосовує 

дані та методи фізики, хімії, математики, мікробіології,геології, 

гірничої справи. Основні області досліджень, якими займається 

ФХГ: підземні процеси – розчинення солей, вилуговування  металів, 

газифікація каустобіолітів, витоплення сірки, бітуму, в’язкої нафти, 

свердловинного видобутку корисних копалин; вилученого 

глибинного тепла Землі. (Каустобіоліти – горючі корисні копалини 

органічного походження – торф, вугілля, горючі сланці, нафта, 

асфальт, тощо). 

Корисні копалини вилучаються у вигляді рідини, розплаву або 

газу – тим самим корисні копалини збагачуються безпосередньо в 

місці залягання. При вилученні руди геотехнологічними методами 

практично відсутнє переміщення до збагачувального підприємства 

величезних об’ємів, відбитих уламків гірських порід, яки містять 

лише малі частки корисного металу. 

Метою геотехнології,  як науки, є створення методів видобутку і 
оптимізація параметрів технології, вибір робочих регентів, способів 

їх доставки до рудного тіла,управління технологічним процесом, 

переміщення корисних копалин до поверхні та їх подальша 

переробка. 

Класифікація методів і технологічних процесів переведення 

корисних копалин в рухливий стан наведена в таблиці 1. 

Класифікація геотехнологічних методів видобування корисних 

копалин наведена в таблиці 2. 
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Таблиця 1 

 

Класифікація методів і технологічних процесів переведення 

корисних копалин в рухливий (міграційний) стан 

 
Стан 

продуктив-

ного флюїду, 

що видається 

на поверхню 

Метод переведення корисних копалин в рухливий стан 

фізичний хімічний фізико-хімічний бактеріально-

хімічний 

Рідкий Термічні  

процеси: 

плавлення, 

перегонка, 

конденсація 

Гідро-

металур-

гійні 

процеси 

вилуго-

вування  

та розчи-

нення 

Гідрометалургій

ні і електрохіміч-

ні процеси з 

накладенням 

фізичних полів: 

вилуговування, 

розчинення, 

гідрогенізація 

Бактеріально-

хімічне 

вилуговування 

Газопо-

дібний 

Термічні  

процеси: 

 сублімація 

(возгонка), 

перегонка і 

випарування 

Термічні 

процеси 

(окисненн

я, розкла-

дення), 

спалюван-

ня, випал, 

нагрів до 

сульфі-

дігазації 

Хімічні реакції з 

накладенням на 

об’єкт дії 

фізичних полів 

Мікроката-

літичний 

вплив 

Газопо-

дібний і 

рідкий 

 Часткове 

спалюван

ня (сірка, 

нафта) 

Перегонка, 

гідрогенізація, 

металургійна 

переробка 

розчинів і газів 

мантії 

Те ж 

Дисперго-

ваний 

(гідромаса, 

суспензія, 

пульпа) 

Гідромеха-

нічні проце-

си: свердло-

винне гідро- 

видобування 

корисної 

копалини 

(вугілля, 

торф та ін.) 

 Гідромеханічні і 

гідрометалургійн

і процеси: 

свердловинний 

гідровидобуток 

руд з 

одночасним 

вилуговуванням 

Гідромеха-

нічні; бакте-

ріально-хіміч-

ні процеси; 

свердловин-

ний гідровидо-

бутку з одно-

часним вилу-

говуванням 

руди 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблиця 2 

Класифікація геотехнологічних методів видобутку мінеральної сировини 
Характеристика родовища Одержу-

ваний 

продук-

тивний 

флюїд 

Найменування 

геотехнологічних методів 

видобутку 

Способи 

переведення 

корисних 

копалин в легко 

рухливий стан 

Можливий 

масштаб 

застосування 

методу 

характер 

мінера-

лізації 

геотехнологічні 

властивості 

корисних 

копалин 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

 

Суцільні 

корисні 

копалини 

Горючі (вугілля, 

торф та ін.), 

плавкий (сірка, 

бітуми та ін.) 

Газ Газифікація Хімічні Має загальне 

значення 

Розплав Підземна виплавка: 

теплоносієм; в електрик-

них полях; електрострум-

мом високої частоти 

Фізичні Широко ви- 

користовується 

в промислових 

масштабах 

Здатність до 

перегонки 

(сланці) 

Рідина, газ Підземна перегонка Те саме Те саме 

Здатні до 

диспергування  

(вугілля, торф 

тощо) 

Гідромаса Свердловинний 

гідровидобуток 

Те саме Має обмежене 

значення 

Розчинні водою 

(солі, бішофіт та 

ін.) 

Розчин Розчинення (вилугову-

вання): просте розчинен-

ня, з накладенням 

електричних і 

акустичних полів 

Хімічні та фізико-

хімічні 

Широко 

застосовується 

в промислових 

масштабах 

7
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Продовження таблиці 2 

 
1 2 3 4 5 6 

 

 

 

 

 

Розсіяні 

включення 

корисних 

копалин 

(вкраплені, 

прожилкові-

вкраплена 

руда) 

Здатні до 

окиснення при 

нагріванні 

(сульфіди та ін.) 

Газ, солі 

(сульфат і 

ін.) 

Підземні випалювання й 

нагрівання до 

сульфатізації (для 

отримання і 

вилуговування металів) 

Фізико-хімічні Застосову-

ється на 

колчеданних 

родовищах 

Сублімує 

(кіновар, 

реальгар та ін.) 

Газ Сублімація Фізичні Пошукові 

дослідження 

Розчинні 

реагентами і 

бактеріями 

(кольорові та 

рідкісні метали) 

Розчин Підземне 

вилуговування: хімічне, 

бактеріально-хімічне, те 

саме з накладенням 

фізичних полів 

Хімічні, 

бактеріальні, 

фізичні 

Має глобальне 

значення для 

видобутку 

металів 

Здатні до 

переходу в 

гідромасу, 

пульпу, 

суспензії (пухкі 

і напівскельні 

родовища та ін.) 

Гідромаси, 

пульпа, 

суспензія 

Свердловинний 

гідровидобуток з 

одночасним 

вилуговуванням з 

багатьох сучасних 

корисних копалин 

Фізико-хімічні Має обмежене 

значення 
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1.1. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
 

Що таке геотехнологія? 

 

Розв’язок 

Геотехнологія - це наука про свердловинні системи видобутку 

енергетичних і водних ресурсів з надр Землі. Вона вивчає фізико-

хімічні процеси видобування корисних копалин, способи для її 

здійснення і гірничо-геологічне середовище – геологічний устрій, 

гідрогеологічні умови, температуру, тиск, фізичні і хімічні 

властивості гірського масиву та насичуючих його розчинів. Мета 

геотехнології як науки – розвиток теоретичних основ ефективного 

впливу на корисні копалини і гідрогеологічну обстановку в робочій 

зоні під час видобутку кінцевого продукту геотехнологічними 

способами.  

У прикладній частині геотехнологія розробляє виробничі 

процеси на основі вивчення комплексу фізико-геологічних умов 

продуктивного пласта, технології та засобів її реалізації:подавання 

робочих агентів у технологічний пласт, їх циркуляція по покладу, 

дренажу та видачі продуктивних флюїдів на поверхню землі Отже, 

геотехнологія займається створенням і розвитком принципово 

нових способів і технологічних засобів видобування з надр 

корисних копалин, необхідних для корінного перетворення 

традиційної технології видобутку.. 

 

 

1.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

1.2.1. Які методи видобування корисних копалин називаються 

геотехнологічними? 

1.2.2. Поняття про геотехнологічні системи, технологічні   

(продуктивні)  пласти, робочий й продуктивний флюїди. 

1.2.3. Найбільш освоєні геотехнологічні методи видобутку 

корисних копалин. 

1.2.4. З яких процесів складається підготовка родовища до 

геотехнологічної розробки? Як виконується кожен с цих процесів? 

1.2.5. Які фактори зумовлюють вибір напрямку 

геотехнологічного відпрацювання родовища? 

9 
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1.2.6. Що називається об`ємною та питомою вагою гірських 

порід? 

1.2.7. Які дослідження повинні виконуватися для вирішення 

геотехнологічних завдань?  

1.2.8.  Способи переведення корисних копалин в рухомий стан. 

1.2.9. Сутність процесу підземного розчинення солей. 

1.2.10. Технологія підземної виплавки сірки. 

1.2.11. Підземна газифікація вугілля. 

1.2.12. Фізико-хімічні процеси при газифікації твердих горючих 

копалин. 

1.2.13. Сутність процесу видобування урану. 

14. Розчинники в процесах вилуговування корисних копалин. 

1.2.15. Щільносні властивості гірських порід. Коефіцієнт 

розпушення. 

1.2.16.  Способи видобування нафти. 

1.2.17. Видобуток важкої нафти і бітумів. 

1.2.18. Розробка морських газогідратних родовищ. 

1.2.19. Видобуток сланцевого газу. 

1.2.20. Використання глибинної теплоти Землі. 

  

 

2. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПЕРЕБІГУ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ 
 

Швидкістю гомогенної реакції називають кількість речовини, 
що вступила в реакцію або утворилася в результаті реакції за 

одиницю часу в одиниці об'єму системи:   

;/ τ∆∆= Vnгомv        ,/VnCM ∆=∆  тоді      ,/. τ∆∆= MCгомv  

n - кількість речовини; СМ - молярна концентрація; V - об'єм 

системи; ∆τ  - проміжок часу. 

Швидкістю гетерогенної реакції називають кількість речовини, 
що вступила в реакцію або утворилася в результаті реакції за 

одиницю часу на одиниці площі поверхні фази:      

τν ∆∆= Snгет /.  , 

де S - площа поверхні фази. 

До важливих чинників, які впливають на швидкість реакції, 

належать такі: природа реагуючих речовин, їх концентрація, 

температура, присутність каталізаторів. 
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Необхідною умовою хімічної взаємодії речовин є зіткнення 

частинок (молекул, йонів), тому швидкість пропорційна кількості 

співударів частинок реагуючих речовин.  

В 1867 році норвезькі вчені К.Гульдберг і П.Вааге відкрили 

закон діючих мас: при сталій температурі швидкість хімічної 
реакції пропорційна добутку концентрацій реагуючих речовин, 

піднесених до степенів, які дорівнюють їх стехіометричним 

коефіцієнтам. 

Наприклад,   2А + В = А2В - гомогенна реакція.  

Тоді   v = k[А]
2 . 

[В], 

де [А], [В] - молярні концентрації реагуючих речовин, k - константа 

швидкості реакції, яка залежить від природи реагуючих речовин, 

від температури і від присутності каталізаторів, але не залежить від 

концентрацій речовин. 

У випадку гетерогенних реакцій в рівняння закону діючих мас 

входять концентрації тільки тих речовин, які знаходяться в газовій 

фазі або в розчині. Концентрація речовини в твердій фазі - стала 

величина і тому не входить в константу швидкості. 

Наприклад,  2А(к) + В(г) ⇄  А2В(г) - гетерогенна реакція.  

Закон діючих мас запишеться так: ],[]['
BkBconstkv =⋅= де 

constkk ⋅= '
. 

Всі хімічні реакції можна поділити на дві групи: необоротні і 

оборотні. Необоротні реакції проходять до кінця, а оборотні - не до 

кінця, тому що вони можуть відбуватись як в прямому, так і в 

зворотному напрямку. Реакцію, яка відбувається зліва направо, 

називають прямою, а справа наліво - зворотною. 

Розглянемо на прикладі 2А + В ⇄ А2В - гомогенної реакції. 

Швидкість прямої і зворотної реакції виражається рівняннями: 

];[][ 2

11 BAkv ⋅⋅=        ].[ 222 BAkv ⋅=  

При рівновазі 21 vv = , звідки        

],[][][ 22

2

1 BAkBAk =⋅⋅  

K
BA

BA

k

k
==

]][[

][
2

2

2

1 , 
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де К - константа рівноваги (відношення констант швидкості прямої 

і зворотної реакцій), стала величина при сталій температурі. 

Рівняння константи рівноваги показує, що в умовах рівноваги 

концентрації всіх речовин, які беруть участь в реакції, зв’язані між 

собою. Зміна концентрації будь-якої з цих речовин спричиняє зміну 

концентрацій усіх інших речовин. В результаті встановлюються 

нові концентрації, але співвідношення між ними знову відповідає 

константі рівноваги.  

У випадку гетерогенних реакцій у вираз константи рівноваги 

входять концентрації тільки тих речовин, які знаходяться в газовій 

або рідкій фазі. 

Система знаходиться в стані рівноваги доти, доки умови 

залишаються сталими. Якщо змінити одну з умов, за яких 

встановилась рівновага (концентрацію, температуру або тиск), то 

відбувається зсув рівноваги в напрямку процесу, який протидіє цій 

зміні. Це положення має назву - принцип Ле Шательє. 
 

2.1. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
 

Для системи, яка знаходиться в рівновазі 

4HCl(г) + O2(г)  ⇄  2Cl2(г) + 2H2O(г); ∆H<0 
визначити як і в скільки разів зміниться швидкість прямої і 

зворотної реакцій при підвищенні концентрації всіх реагуючих 

речовин в 3 рази. 

Як зміститься хімічна рівновага в системі при: 

а) підвищенні температури; 

б) зниженні тиску системи. 

Написати математичний вираз константи хімічної рівноваги в 

даній системі. 

Розв’язок 

Дана система є гомогенною. Швидкість прямої реакції згідно 

закону діючих мас дорівнює: Vпр=k1·[HCl]
4
·[O2]. 

При збільшенні концентрації HCl і O2 в 3 рази, швидкість прямої 

реакції буде дорівнювати:  

V'ПР=k1·[3HCl]
4
·[3O2]= 243 k1·[HCl]

4
·[O2]; 

[ ] [ ]
[ ] [ ]

243
243

2

4

1

2

4

1

'

=
⋅

⋅
=

OHClk

OHClk

V

V

ПР

ПР . 
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Отже, швидкість прямої реакції зросте в 243 разів. 

Швидкість зворотної реакції дорівнює:   Vзв=k2·[ Cl2 ] 
2
· [H2O]

2
. 

При підвищенні концентрації Сl2 та H2O в 3 рази, швидкість 

зворотної реакції дорівнюватиме:  

V'зв=k2 · [ 3Cl2 ] 
2  

· [3O2]
2
 = 81 k2 ·[ CН4 ] · [H2]. 

Отже,              .81
][][

][][81
2

2

2

22

2

2

2

22

.

'

. =
⋅

⋅
=

OHClk

OHClk

V

V

ЗВ

ЗВ  

При збільшенні концентрації продуктів реакції, швидкість 

зворотної реакції зросте у 81 раз. 

При підвищенні температури, згідно принципу Ле Шательє, 

рівновага зміщується в сторону ендотермічної реакції, оскільки 

пряма реакція є екзотермічною (∆H<0), то хімічна рівновага 

зміщується вліво. При зменшенні тиску в системі хімічна рівновага 

зміщується в сторону більшого числа моль газів учасників реакції, 

отже, рівновага зміститься вліво. Математичний вираз константи 

рівноваги має вигляд: 

.
][][

][][

2

4

2

2

2

2

OHCl

OHCl
K

⋅

⋅
=  

 

2.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Дати відповідь на питання, поставлені в розв’язку типової 

задачі для системи, взятої з таблиці згідно вашого варіанту. 

В
ар
іа
н
т  

Система 

1 2 3 

1 CH4(г) + 2H2O(г) ⇄  CO2(г) +4H2(г): ∆H>0 

2 N2(г) + 3H2(г) ⇄  2NH3(г): ∆H<0 

3 4NH3 (г) + 3O2(г) ⇄  2N2 (г)+6Н2О(г): ∆H>0 

4 C2H4(г) + 3O2(г) ⇄  2CO2(г) +2H2O(г): ∆H<0 

5 FeO(к) + H2(г) ⇄  Fe(к) + H2O(р): ∆H>0 

6 2CO(г) + O2(г) ⇄  2CO2(г): ∆H<0 

7 Fe3O4(к) + 4H2(г) ⇄  3Fe(к) + 4H2O(г): ∆H>0 
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1 2 3 

8 2PH3(г) + 4O2(г) ⇄  P2O5(к) + 3H2O(р): ∆H<0 

9 2N2(г) + O2(г) ⇄  2N2O(г): ∆H>0 

10 2CO(г) +2Н2(г) ⇄  CН4(г) + СО2(г): ∆H<0 

11 SO3(г) + C(к) ⇄  SO2(г) + СО(г) : ∆H<0 

12 8NH3(г) + 3Br2(p) ⇄  6NH4Br(к) + N2(г): ∆H<0 

13 TiO2(к) + 4HCl(г) ⇄  TiCl2(г) + 2H2O (г): ∆H>0 

14 CO(г) + 2H2(г) ⇄  CH3OH(г): ∆H<0 

15 2H2S(г) + 3O2(г) ⇄  2SO2(к) + 2H2O(р): ∆H<0 

16 SiO2(к) + 4НF(г)⇄  SiF4(г) + 2H2O (г): ∆H>0 

17 2CH4(г) ⇄  C2H2(г) +3H2(г): ∆H>0 

18 Fe2O3(к) + CO(г) ⇄  2FeO(к) + CO2(г): ∆H>0 

19 2SO2(г) + O2(г) ⇄  2SO3(г) : ∆H<0 

20 NO(г) + NO2(г) ⇄  N2O3(к): ∆H<0 

 

 

3. СПОСОБИ ВИРАЖЕННЯ КОНЦЕНТРАЦІЇ 
РОЗЧИНЕНОЇ РЕЧОВИНИ 

 

Концентрація – величина, що вказує відносний вміст певного 

компоненту у розчині. 

Способи вираження вмісту розчиненої речовини: 

Масова частка – відношення маси розчиненої речовини до 

маси розчину; у разі її виразу в % кількісно дорівнює масі (у 

грамах) розчиненої речовини у 100 г розчину: 

НУР

PP

m

m

−

= ..ω [безрозм]   або %100.. ⋅=
−НУР

PP

m

m
ω [%]. 

Молярна концентрація (молярність) – відношення числа моль 

розчиненої речовини до об’єму розчину (в літрах): 

НУPPP

PP

M
VM

m
C

−⋅
=

..

..
[моль/л або М]. 

Молярна концентрація еквівалента (нормальність) – 

відношення числа еквівалентів розчиненої речовини до об’єму 

розчину (в літрах): 
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НУPPPE

PP

H
VM

m
C

−⋅
=

.).(

..
[моль-екв/л або н.]. 

Моляльна концентрація (моляльність) – відношення числа 

моль розчиненої речовини до маси розчинника (в кг): 

KAPPP

PP

mM

m
m

−⋅

⋅
=

..

.. 1000
[моль/кг]. 

Молярна частка: .
..

..

КАРPР

PP

nn

n
X

−+
= дорівнює відношенню 

кількості розчиненої речовини до загальної кількості речовини в 

розчині. 

 

 

3.1. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
 

3.1.1. Скільки кристалогідрату Na2SO4 
. 

 10Н2О і води треба 

взяти для приготування 700 г 10 %-го розчину натрій сульфату? 

 

Розв’язок 
З визначення терміну „масова частка” знаходимо масу натрій 

сульфату, що повинен бути в отриманому розчині (стільки ж його 

має бути в кристалогідраті): 

m(Na2SO4) = mР-НУ(Na2SO4) 
.
 ω  = 700 г 

. 
 0,1 = 70 г. 

Виходячи з молярних мас натрій сульфату та його 

кристалогідрату, визначаємо масу Na2SO4 
. 

 10Н2О, що містить 

необхідну кількість Na2SO4: 

М(Na2SO4) = 142 г/моль; М(Na2SO4 
. 
 10Н2О) = 322 г/моль; 

У 322 г кристалогідрату міститься 142 г Na2SO4 
 

У m1                       -                         70 г Na2SO4 

 

7,158
/142

/32270
)( =

⋅
==

мольг
мольгг

mm ДРАТУКРИСТАЛОГІ  г.  

 

Оскільки загальна маса розчину дорівнює 700 г, то решту 

повинна становити вода: 

m(H2O) = mР-НУ – m(Na2SO4 
. 
 10Н2О) = 700 г – 158,7 г = 541,3 г. 
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3.1.2. Який об'єм розчину з масовою часткою сульфатної 

кислоти 9,3 % (ρ = 1,05 г/мл) потрібно взяти, щоб приготувати 

0,35М розчин Н2SO4 об’ємом 40 мл? 

 

Розв’язок 

 Визначаємо кількість речовини Н2SO4, необхідну для 

приготування розчину 0,35М Н2SO4, об’ємом 40 мл. 

n = СМ 
.
 М = 0,35 моль/л 

.
 0,04 л = 0,014 (моль). 

Знаходимо масу розчиненої речовини: 

42SOHMnm ⋅=  =0,014 моль 
.
 98 г/моль= 1,372 (г). 

Визначаємо масу 9,3 % розчину сульфатної кислоти, в якому 

міститься 1,372 г Н2SO4: 

75,14
093,0

372,1

42

42 ===−

гm
m

SOH

SOH

НУP
ω

(г). 

Обчислюємо об’єм розчину: 05,14
/05,1

75,14
===

млг
гm

V
ρ

(мл). 

 

 

3.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

3.2.1. Яка масова частка розчину, отриманого розчиненням 10 г 

натрій гідроксиду в 120 г його 5 %-ного розчину? 

3.2.2. Який об’єм  амоніаку  (н.у.) треба розчинити в 200 г 10 %-

го розчину амоніаку (утворенням гідроксиду знехтувати), щоб 

отримати 15 %-й розчин. 

3.2.3. Який об’єм  води треба додати до 35 г FeCl3 
.
 6Н2О, щоб 

отримати 8 %-ий розчин ферум(ІІІ) хлориду. 

3.2.4. Визначити концентрацію розчину (масову частку), 

отриманого розчиненням 12 г Na2SO4 
. 

 10Н2О у 200 г 10 %-го 

розчину натрій сульфату. 

3.2.5. Знайти концентрацію (масову частку) розчину, 

отриманого розчиненням 12,5 г мідного купоросу в 250 г води. 

3.2.6. У 100 мл води розчинено 224 мл (н.у.) сірководню. Яка 

масова частка отриманого розчину. 

3.2.7. Який об’єм мл Н2S (н.у.) можна отримати при повному 

виділенні його з 200 г 0,5 %-ного розчину? 
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3.2.8. Яка маса натрій нітрату міститься в 300 г його насиченого 

при 20
0 
С розчину, якщо розчинність цієї солі при даній 

температурі становить 88 г/100 г води? 

3.2.9. Визначити молярну концентрацію 47,7 %-го розчину 

фосфатної кислоти, густина розчину 1,315 г/мл. 

3.2.10. Який об’єм розчину натрій гідроксиду з масовою 

часткою NaOH 20 % і густиною 1,22 г/мл потрібний для 

приготування 500 мл 0,6М розчину. 

3.2.11. В одному об’ємі води розчиняється 700 об’ємів амоніаку 

(н.у.). Знайдіть масову частку та молярну концентрацію амоніаку в 

отриманому розчині, густина якого 0,88 г/мл. 

3.2.12. Визначити, який об’єм 96 %-го розчину сульфатної 

кислоти (густина розчину 1,836 г/мл) необхідно взяти для того, 

щоб приготувати 0,2М розчин. 

3.2.13. Визначте об’ємну і масову частки етилового спирту у 

водному розчині 11М С2Н5ОН, густина якого становить 0,9 г/мл. 

Густина етилового спирту дорівнює 0,79 г/мл, води – 1 г/мл. 

3.2.14. До 80 мл 3,5М розчину амоній хлориду (густина розчину 

1,05 г/мл) долили 40 мл води. Визначити масову частку солі в 

добутому розчині. 

3.2.15. Для нейтралізації 20 мл 0,1 н. розчину кислоти витрачено 

8 мл розчину NaOH. Яка маса NaOH міститься 1 л цього розчину? 

3.2.16. Розрахуйте нормальність концентрованої хлоридної 

кислоти (густина 1,18 г/мл), яка містить 36,5 % (мас.) НС1. 

3.2.17. Який об’єм концентрованої хлоридної кислоти (ρ = 1,19 

г/мл),  яка  містить 38 % (мас.) НС1, треба взяти для приготування 

2 н. розчину? 

3.2.18. До 100 мл 96 %-ної H2SO4 (ρ = 1,84 г/мл) додали 400 мл 

води. Одержали розчин густиною 1,220 г/мл. Розрахувати його 

нормальність та масову частку H2SO4. 

3.2.19. Яку масу кристалогідрату Na2SO4 
.
 10H2О можна добути з 

розчину об’ємом 200 мл з масовою часткою натрій сульфату 15 %, 

густина якого становить 1,14 г/мл? 

3.2.20. Яку   масу  розчину з масовою часткою натрій хлориду 

20 % слід добавити до 40 мл води для того, щоб добути розчин з 

масовою часткою солі 6 %. 
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4. ЙОННИЙ ДОБУТОК ВОДИ. ВОДНЕВИЙ ПОКАЗНИК 

(рН) РОЗЧИНІВ 

 
Вода - слабкий електроліт. Ступінь дисоціації води при 22

0 
С 

OH2
α = 1,8 

.
 10

-9
. Це означає, що у воді об’ємом 1л при цій 

температурі тільки 10
-7

 моль дисоціюють на йони: 

Н2О ⇄ Н+
 + ОН-

. 

Внаслідок цього утворюється 10
-7

 моль [H
+
] і 10

-7
 моль [ОН-

]. 

Добуток концентрацій гідроген- і гідроксид-йонів називають 

йонним добутком води ( OHK
2

) і при 22
0 
С становить: 

][][
2

−+ ⋅= OHHK OH = 10
-7

 
.  
10

-7
 = 10

-14
 (моль/л)

2
. 

Речовини, в яких концентрації гідроген- і гідроксид-йонів 

однакові і дорівнюють 10
-7

 моль/л, називають нейтральними. 

Речовини, в яких концентрація [H
+
] перевищує концентрацію  

[ОН-
] називають кислими. 

Речовини, де концентрація [H
+
] менша ніж [ОН-

] є лужними. 

Кислотність розчину виражають через концентрацію Н+
. Для 

зручності замість концентрації гідроген-йонів використовують 

водневий показник рН. 

Водневий показник рН – це від’ємний десятковий логарифм 

концентрації гідроген-йонів. 

 

рН = -lg[H
+
], a pOH = -lg[OH

-
], pH + pOH = 14. 

 

В нейтральних розчинах рН = 7 , в кислих – рН  < 7, а в лужних 

– рН > 7. 

В розчинах сильних одноосновних кислот рН визначається за 

формулою: 

рН = -lgСМ(кислоти). 

 

В розчинах слабких одноосновних кислот рН = 1/2pK(кисл.) – 

1/2lgСМ(кисл.), де рК – показник константи дисоціації кислоти. 

 

4.1. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
 

4.1.1. Визначити рН 0,001М розчину хлоридної кислоти. 
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Розв’язок 
Для розчинів сильних одноосновних кислот рН визначається рН 

= -lgСМ(к-ти), оскільки СМ(НС1) = 0,001М тоді рН = -lg0,001 = 3. 

Отже, рН 0,001М хлоридної кислоти дорівнює 3. 

 

4.1.2. Визначити pН 0,1М розчину NН4ОН. 

 

Розв`язок 

Амоній гідроксид - слабкий електроліт, тому  

pОН=
д мк с⋅  = 1.8 0,1⋅  = 2,88. Отже ,  pН= 14-2,88=11,12. 

 

 

4.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

4.2.1. Визначити водневий та гідроксильний показники розчину 

в 500 мл якого розчинено 2,0 г натрій гідроксиду. 

4.2.2. Водневий показник розчину натрій гідроксиду дорівнює 

12. Визначити молярність цього розчину та масу натрій гідроксиду, 

що міститься в 1 л цього розчину. 

4.2.3. В 2 л розчину міститься 7,3 г НСl. Обчислити молярну 

концентрацію розчину, концентрацію йонів гідрогену та pН 

розчину. 

4.2.4. Концентрація гідроксид-йонів дорівнює 10
-5

 моль/л. 

Обчислити концентрацію йонів гідрогену, pН і pОН розчину. 

4.2.5. Визначити рН та рОН розчину калій гідроксиду, якщо в 

100 мл цього розчину міститься 5,6 г КОН. 

4.2.6. Визначити водневий показник розчину, в 1 л якого 

знаходиться 3,5 г амоній гідроксиду. 

4.2.7. В розчині НСl pН =3. Обчислити концентрацію йонів 

гідрогену, молярну концентрацію кислоти та массу НСl в 1 л 

розчину. 

4.2.8. Концентрація йонів гідрогену 2
.
10

-3 
моль/л. Обчислити 

концентрацію гідроксид-йонів, pН і pОН розчину. 

4.2.9. Визначити рН 0,01М розчину амоній гідроксиду.   

4.2.10. Визначити рН та рОН 0,01М розчину нітратної кислоти. 
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4.2.11. 0,1М розчин NаОН розбавили водою в 100 разів. 

Обчислити концентрацію гідроксид-йонів, pОН і pН розчину після 

розведення. 

4.2.12. В одному літрі розчину міститься 0, 40 г NаОН. 

Обчислити молярну концентрацію розчину, концентрацію 

гідроксид-йонів, pОН, і pН розчину. 

4.2.13. Визначити рН 0,5М розчину натрій ацетату в результаті 

гідролізу цієї солі. 

4.2.14. Концентрація йонів Н+
 в розчині нітратної кислоти 

дорівнює 1 
.
 10

-2
 моль/л. Визначити концентрацію гідроксид-йонів 

в цьому розчині, рН та рОН цього розчину. 

4.2.15. Визначити рН та рОН розчину калій гідроксиду, якщо 

концентрація йонів Н+
 в цьому розчині дорівнює 1 

.
 10

-12
 моль/л. 

4.2.16. Розчин,в якому pН = 12, розбавили водою в 10 разів. 

Обчислити концентрацію гідроксид-йонів до разведення; 

концентрацію гідроксид-йонів, pОН та pН розчину після 

розведення. 

4.2.17. В розчині калію гідроксиду pН = 11. Обчислити  pОН, 

концентрацію гідроксид-йонів та молярну концентрацію розчину. 

4.2.18. рН розчину амоній гідроксиду дорівнює 11,12. 

Визначити масу амоній гідроксиду, що міститься в 100 мл цього 

розчину. 

4.2.19. В одному літрі розчину міститься 3,65 г НСl. Обчислити 

молярну концентрацію розчину, концентрацію йонів гідрогену та 

pН розчину. 

4.2.20. Яку масу хлоридної кислоти потрібно взяти, щоб 

отримати 1л розчину, рН якого дорівнює 2. 

 

 

5. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ 
 

Реакції, під час яких змінюються ступені окиснення елементів, 

що входять до складу реагуючих речовин, називаються окисно-

відновними. 

Процес віддачі електронів – це окиснення, приєднання 

електронів - відновлення. 

Елементи, а також й речовини, які віддають електрони – 

відновники, які їх приєднують – окисники. 
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5.1. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
 

Підібрати коефіцієнти методом електронного балансу в ОВР і 

вказати окисник і відновник. Знайти Ме окисника та Ме 

відновника. 

KI + NaNO2 + H2SO4 → I2 + NO + Na2SO4 + K2SO4 + H2O. 

 

Розв’язок 
Визначаємо ступені окиснення елементів до реакції і після 

реакції: 

               +   -        +   +3  -2          +    6 -2             0        +2 -2       +       6  -2         +    6  -2         +    -2  

KI + NaNO2 + H2SO4 → I2 + NO + Na2SO4 + K2SO4 + H2O. 

 

Виписуємо електронні рівняння та складаємо електронний 

баланс: 

1       2І-
 + 2 e  → І2

0
 – окиснення, відновник 

    2 

2 N
+3

 + e  → N
+2

 – відновлення, окисник. 

 

Урівнюємо рівняння реакції на основі коефіцієнтів: 

2KI + 2NaNO2 + 2H2SO4 → I2 + 2NO + Na2SO4 + K2SO4 + 2H2O. 

В даній реакції КІ є відновник, а NaNO2 – окисник. 

6969
1

1
)(

1
)()( 22 =⋅=⋅== NaNOM

z
NaNOMOxM EE  г/моль-екв. 

166166
1

1
)(

1
)()(Re =⋅=⋅== KJM

z
KJMdM EE  г/моль-екв. 

 

 

5.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

Підібрати коефіцієнти в даних ОВР методом електронного 

балансу і вказати окисник та відновник. Дані приведені в таблиці. 
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В
ар
іа
н
т  

Реакція (А) 

 

Реакція (В) 

1 2 3 

1 Fe2O3 + KNO3 + KOH → 

→ K2FeO4 + KNO2 + H2O  

H2S + H2SO3 → 

→ S + H2O 

2 NaNO3 → NaNO2 + O2 MnO2 + NaBiO3 + HNO3 → 

→ HMnO4 + BiONO3 +  

+ NaNO3 + H2O 

3 Cu(NO3)2 →  

→ CuO + NO2 + O2 

H2S + HNO3 → 

→ H2SO4 + NO2 + H2O 

4 NH4NO2 → N2 + H2O MnO2 + O2 + KOH → 

→ K2MnO4 + H2O 

5 H2S + K2Cr2O7 + H2SO4 → 

→ S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 

+ H2O 

Fe2O3 + Al → 

→ Al2O3 + Fe 

6 KClO3 + S → KCl + SO2 NaI + NaIO3 + H2SO4 → 

→ I2 + Na2SO4 + H2O 

7 KNO2 + KClO3 → 

→ KCl + KNO3 

Mn2O3 + Si → 

→ SiO2 + Mn 

8 SO2 + HNO3 + H2O → 

→ H2SO4 + NO 

P2O5 + С → P + CO 

9 Na2S2O3 + Br2 + NaOH → 

→ NaBr + Na2SO4 + H2O 

Mg + HNO3 → 

→ Mg(NO3)2 + NH4NO3 + H2O 

10 Na2SO3 + KMnO4 + KOH → 

→ Na2SO4 + K2MnO4 + H2O 

S + KClO3 + H2O → 

→ Cl2 + K2SO4 + H2SO4 

11 CuS + HNO3 → 

→ Cu(NO3)2 + S + NO +  

+ H2O 

Cr2O3 + NaNO3 + KOH → 

→ K2CrO4 + NaNO2 + H2O 

12 Mn(NO3)2 + H2O2 + KOH → 

→ MnO2 + KNO3 + H2O 

Na2SO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 → 

→ Na2SO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + 

+ H2O 

13 Cr(NO3)3 + NaBiO3 +  

+ HNO3 →  H2Cr2O7 +  

+ Bi(NO3)3 + NaNO3 + H2O 

SnCl4 + FeCl2 → 

→ SnCl2 + FeCl3 

14 Zn + H2SO4 → 

→ ZnSO4 + S + H2O 

NaCl + Fe2(SO4)3 → 

→ FeSO4 + Cl2 + Na2SO4 
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1 2 3 

15 H2S + KMnO4 + H2SO4 → 

→ S + MnSO4 + K2SO4 +  

+ H2O 

NaNO2 + H2SO4 + KMnO4 → 

→ NaNO3 + MnSO4 + K2SO4 + 

 + H2O 

16 NaI + NaNO2 + H2SO4 + 

 + H2SO4 → I2 + NO +  

+ Na2SO4 + H2O 

FeCl2 + H2O2 + NaOH → 

→ Fe(OH)3 + NaCl 

17 KCrO2 + H2O2 + KOH → 

→ K2CrO4 + H2O 

FeSO4 + H2SO4 + KMnO4 → 

→ Fe2(SO4)3 + MnSO4 + K2SO4 + 

+ H2O 

18 Zn + H2SO4 → 

→ZnSO4 + H2S + H2O 

H2C2O4 + KMnO4 + H2SO4 → 

→ CO2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O 

19 FeSO4 + K2Cr2O7 +  

+ H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 

+ Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O 

Fe(OH)2 + O2 + H2O → 

→ Fe(OH)3 

20 Cr(NO3)3 + Br2 + NaOH → 

→ Na2CrO4 + NaBr +  

+ H2O + NaNO3 

MnO2 + KClO3 + KOH → 

→ K2MnO4 + KCl + H2O 

 

 

 

6. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ МЕТОДИ ВИЛУЧЕННЯ 

МЕТАЛІВ З ПРОДУКТИВНИХ РОЗЧИНІВ 

 
Електрохiмiя - це галузь хiмiї, яка охоплює хiмiчнi процеси, що 

супроводжуються виникненням електричного струму або якi 

спричиненi дiєю електричного струму. 

Розглянемо процеси, якi вiдбуваються при зануреннi металу - 

провiдника першого роду - в розчин електролiту. Такий провiдник 

1-го роду, занурений в розчин електролiту в умовах проходження 

через нього струму, називають електродом. На межi електрод - 

розчин електролiта виникає стрибок електричного потенцiалу, який 

називають електродним потенцiалом. Це пояснюється таким 

чином. 

В металi встановлюється рухлива рiвновага:  

                              Me⇄ enMe
n ++

                                        (1) 
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Перехiд йонiв металу в розчин виражається рiвнянням : 

                               OmHMen

2++
⇄

+n

ГІДРMe .                           (2) 

Можна об'єднати рiвняння (1) i (2): 

                         OmHMe 2+ ⇄ enMe
n

ГІДР ++

.                         (3) 

Цей процес супроводжується втратою електронiв, тобто - це 

окиснення. Зворотний процес – відновлення. 

Електродний потенціал металу залежить від властивостей 

металу, концентрації, або точніше, від активності його йонів і 

температури. 

Ця залежність виражається формулою Нернста: 

                       ],ln[/
0

/

++= +
+

n
MeMe

MeMe
Me

nF

RT
n

n ϕϕ                        (4) 

де ][ +nMe  - концентрація йонів металу, моль/л; −+
MeMe

n /
0ϕ - 

електродний потенцiал при [Me
n+

] =1 моль/л; R - унiверсальна  

газова стала, яка дорiвнює 8,314 Дж/(моль 
.
К); Т - температура, К; n 

– число електронів, що беруть участь в процесі; F – стала Фарадея - 

96494 Кл/моль.   

Пiдставимо в формулу (4) числовi значення R i F i замiнимо 

натуральний логарифм десятковим, помноживши на 2,3, тодi 

одержимо для температури 25
0
 С: 

              ].lg[
059,0

/
0

/

++= +
+

n
MeMe

MeMe
Me

n
n

n ϕϕ                          (5) 

Електродний потенціал є сталою величиною при певній 

температурі, якщо плаcтинка металу занурена в розчин його солі з 

концентрацією (або активністю) йонів металу, що дорівнює 

одиниці. Такий потенціал називають стандартним електродним 

потенціалом.  

Якщо 1][ =+n
Me , з рівняння (5) одержимо:  

MeMe
MeMe

n
n /

0

/
+

+ = ϕϕ  . 

В окисно-відновних реакціях електрони безпосередньо 

переходять від відновника до окисника. Однак, якщо процеси 

окиснення і відновлення просторово розділити, а електрони 

направити по металічному провіднику, то така система буде являти 

собою гальванічний елемент. 
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Отже, гальванiчними елементами називають пристрої, в яких 

хiмiчна енергiя окисно-вiдновної реакцiї перетворюється в 

електричну.  

Гальванiчний елемент складається з двох електродiв, занурених 

в розчини (або розплави) електролiтiв. На межi кожного електрода з 

розчином електролiта iснує електродний потенцiал. Потенцiали 

електродiв неоднаковi, саме тому при з’єднаннi їх провiдником по 

ньому протiкає електричний струм.  

Електрод, на якому відбувається процес окиснення, називається 

анодом, а електрод, на якому відбувається процес відновлення – 

катодом. 

Анод – негативно заряджений електрод. Катод – позитивно 

заряджений електрод. 

Якщо концентрації йонів металів в розчинах солей стандартні, 

тобто дорівнюють 1 моль/л, то електрорушійна сила гальванічного 

елемента обчислюється за формулою: 

ВІДНОВНИКАОКИСНИКАE 00 ϕϕ −= , 

де Е – е.р.с. гальванічного елемента; ОКИСНИКА
0ϕ  і ВІДНОВНИКА

0ϕ  - 

стандартні електродні потенціали металів - окисника і відновника. 

Якщо умови нестандартні, то спочатку за формулою Нернста 

обчислюють електродні потенціали металів за заданими 

концентраціями солей, а потім знаходять їх різницю, віднімаючи 

від потенціалу окисника потенціал відновника. 

Електроліз – це окисно-відновний процес, який відбувається 

при пропусканні постійного електричного струму через розчин або 

розплав електроліту. При цьому електрична енергія перетворюється 

в хімічну. 

Електрод, на якому відбувається реакція відновлення, 

називається катодом. Він підключений до від’ємного полюсу 

зовнішнього джерела струму. 

Електрод, на якому відбувається реакція окиснення, називається 

анодом. Він підключений до додатного полюсу джерела струму. 

Кількісно процес електролізу вперше вивчав з 30-х роках ХІХ ст. 

англійський фізик Фарадей, який установив закони електролізу. 

1. Маса речовини, що утворюється під час електролізу, 
пропорційна кількості електрики, яка пройшла крізь розчин. 
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2. Однакові кількості електрики утворюють під час 

електролізу різних хімічних сполук еквівалентні кількості речовин. 

Математичний вираз обох законів електролізу: 

F

tIM
m E ⋅⋅

= , 

де m – маса речовини, відновленої на катоді або окисненої на аноді, 

або маса речовини, яка підлягає електролізу; МЕ   - молярна маса 

еквівалента речовини, г/моль 
. 
екв.; І – сила струму, А; t – час, с; F – 

стала Фарадея (96495 Кл/моль). 

При обчисленні об’ємів газів, що утворюються при електролізі, 

можна використати рівняння, що виражає закони Фарадея, в іншій 

формі: 

F

tIV
V E ⋅⋅

= , 

де V – об’єм газу, що виділився, л; VЕ  - молярний об’єм 

еквівалентів газу, л/моль
. 
екв. 

 

 

6.1. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
 

6.1.1. Визначити електрорушійну силу (ЕРС) гальванічного 

елемента, зображеного схемою: 

)()( 44 +− CuCuSOZnSOZn . 

а) при стандартних умовах: 

 

CM(Zn
2+

) = CM(Cu
2+

) = 1 моль/л; 

б) якщо СМ(Zn
2+

) = 0,01 моль/л, СМ(Cu
2+

) = 0,1 моль/л. 

 

Розв’язок 

Якщо умови стандартні, то ЕРС гальванічного елемента 

дорівнює різниці стандартних електродних потенціалів: від 

потенціалу окисника віднімають потенціал відновника. 

В запропонованому гальванічному елементі Zn є відновником, а 

йон Cu
2+

 - окисником. 

Отже, за стандартних умов е.р.с   буде дорівнювати: 

BBB
ZnZnCuCu

1,1)76,0(34,00

/

0

/ 22 =−−=− ++ ϕϕ . 
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За нестандартних умов необхідно спочатку за формулою 

Нернста обчислити електродні потенціали металів для заданих 

концентрацій солей, а потім знайти їх різницю. 

Формула Нернста має такий вигляд: 

]lg[
059,00

//

++= ++
n

MeMeMeMe
Me

n
nn ϕϕ . 

Визначимо 
ZnZn /2+ϕ  і 

CuCu /2+ϕ : 

819,0059,076,010lg
2

059,0
76,0 2

/2 −=−−=+−= −
+

ZnZn
ϕ (В). 

311,0029,034,010lg
2

059,0
34,0 1

/2 =−=++= −
+

CuCu
ϕ (В). 

.13,1)819,0(311,0
/2/2 BEPC
ZnZnCuCu

=−−=−= ++ ϕϕ  

 

6.1.2. При електролізі розчину CuSO4 на аноді виділилось 350мл 

кисню при температурі 0
0
 С та 101,3 кПа. Визначити скільки грамів 

міді виділилось на катоді. 

 

Розв’язок 

Моль еквівалентів кисню займає об’єм 5,6 л при температурі 0
0
 

С та тиску 101,3 кПа.  

Відповідно, 350мл кисню становлять .0625,0
6,5

35,0
мольnE ==  

Стільки ж моль еквівалентів міді виділиться на катоді.  

Звідси маса міді буде становити: 

.98,10625,0
2

54,63
)( гCum =⋅=  

 

6.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

6.2.1. Визначити ЕРС срібно-кадмієвого гальванічного елемента, 

в якому активність йона Ag
+
 та Cd

2+
 відповідно дорівнюють 0,1 та 

0,05. 

6.2.2. Потенціал марганцевого електрода, зануреного в розчин 

його солі, становить 1,1В. Визначити активність йона  Mn
2+

. 
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6.2.3. Визначити потенціал міді в розчині Cu(NO3)2 з активністю 

йону Cu
2+

 рівною 0,12. 

6.2.4. За якої активності Cu
2+

 потенціал мідного електрода буде 

дорівнювати стандартному потенціалу водневого електрода. 

6.2.5. Визначити потенціал срібного електрода, зануреного в 

насичений розчин AgI. За якої концентрації Ag
+
 потенціал 

електрода буде рівний 0? 

6.2.6. Визначити  ЕРС  гальванічних елементів, якщо елементи, 

що їх утворюють, занурені в розчини солей з однаковою 

активністю: 

а) (–)Mn/MnSO4║NiSO4/Ni(+); 

б) (–)Zn/Zn(NO3)2║Pb(NO3)2/Pb(+); 

в) (–)Fe/FeSO4║CuSO4/Cu(+). 

6.2.7. Визначити ЕРС срібно-цинкового гальванічного елемента 

за умови, що електроди занурені в розчини з активністю катіона 

0,01. 

6.2.8. Визначити силу струму при електролізі, якщо за 50 хвилин 

виділилась вся мідь з 120 мл 0,1н. розчину CuSO4. 

6.2.9. В ході електролізу розчину CuSO4 на аноді виділилось 350 

мл кисню при 0
0 
С та 101,3 кПа. Яка маса міді виділилось на 

катоді? 

6.2.10. Яка маса міді виділилось при електролізі CuSO4 протягом 

40 хвилин при силі струму 1,2А? 

6.2.11. Скільки хвилин необхідно пропускати струм силою 0,5А 

крізь розчин AgNO3 для того, щоб на катоді виділилось 0,27 г 

срібла? 

6.2.12. Для виділення 1,75 г деякого металу з розчину його солі 

потрібно пропустити струм силою 1,8А протягом 1,5 години. 

Визначити еквівалент металу. 

6.2.13. Скільки   хвилин   необхідно для виділення всієї міді з 40 

мл 0,25 н. розчину СuSO4? Сила струму становить 1,93А. 

6.2.14. Визначити силу струму необхідну для отримання 0,5 г Ni 

в ході електролізу розчину NiSO4 протягом 25 хвилин? 

6.2.15. За якої сили струму протягом 15 хвилин можна виділити 

всю мідь з 120 мл 0,2 н. розчину Cu(NO3)2? 

6.2.16. При використанні електричного осадження всього заліза 

з 200 мл розчину FeSO4 на аноді виділилось 2712 мл кисню. Кисень 
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був виміряний при - 3
0 
С і 103,4 кПа. Визначити молярність 

розчину FeSO4 . 

6.2.17. При електролізі водного розчину NiSO4 виділилось 3,8 л 

кисню, виміряного при 27
0 
С і 100 кПа. Яка маса Ni виділилось на 

катоді? 

6.2.18. Струм силою 2,5А виділив протягом 15 хвилин 0,72 г 

міді з розчину CuSO4. Визначити коефіцієнт корисної дії струму. 

6.2.19. Визначити потенціал срібного електрода, зануреного в 

насичений розчин Ag2S. У скільки разів необхідно змінити 

активність йона Ag
+
 (збільшити чи зменшити), щоб потенціал 

електрода став рівний 0. 

6.2.20. Визначити силу струму при електролізі, якщо за 15 

хвилин виділилась вся мідь з 20 мл 0,2 н. розчину CuSO4. 

 

 

7. ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД 
 

У геотехнології розгляд окремо взятих гірських порід і 

корисних копалин неможливий, необхідно досліджувати гірське 

середовище, що являє собою одну або декілька гетерогенних 

систем з різними компонентами, присутніми у твердий, рідкий або 

газоподібній фазах. Стан гірського масиву визначається ступенем 

заповнення пор, тріщин і порожнеч газами або рідиною. Значна 

кількість фізичних властивостей корисних копалин залежить від 

температури. Тому частина геотехнологічних методів заснована на 

використанні теплових властивостей корисних копалин для їх 

переведення в рухливий стан. Поряд зі структурою, текстурою 

корисних копалин особливе значення має вивчення їх пористості; 

особливо важливо знати ефективну, або відкриту, пористість, яка 

визначає можливість здійснення багатьох геотехнологічних 

методів. Бо дозволяє переміщатися в масиві робочим агентам і 

корисним копалинам під впливом градієнтів тиску. 

 

7.1. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
 

Дати характеристику гірського масиву за його пустотністю. 
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Розв’язок 
Оцінка гірського масиву, як колектора, робиться на підставі 

досліджень його порожнистості. Загальна пористість визначається 

відношенням об’єму порожнин і пор до об’єму гірської породи. 

Динамічна пористість характеризує обсяг тільки тих пор, за якими 

може фільтруватися рідина. Площа поверхні, що утворюється 

стінками порожнеч і пір, є однією з найважливіших 

геотехнологічних характеристик гірської породи. Отже, 

проникність залежить від ступеня відкритості каналів пор, форми 

та розміру частинок, складності шляхів течії. Фізичною 

характеристикою властивості гірських порід пропускати через себе 

рідини і гази є коефіцієнт проникності Кп (виражається в одиницях 

Дарсі) та коефіцієнт фільтрації Кф(м/добу, см/с), які пов’язані між 

собою співвідношенням Кф = Кп γ

µ
 , де γ - густина рідини, г/см

3
; µ- 

в’язкість рідини, сП. У спеціальній літературі описується багато 

способів визначення коефіцієнта фільтрації. В геотехнології 

проникність гірських порід слід визначати в натурних умовах 

шляхом дослідних нагнітань і відкачувань води в свердловинах. 

 

 

7.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

7.2.1. Абсолютна, ефективна і відносна проникність гірських 

порід. 

7.2.2.   Вологоємність, водовіддача, водостійкість, капілярність, 

змочуваність гірських порід. 

7.2.3. Адсорбція, адсорбційна здатність. Ізотерма адсорбції 

Ленгмюра. 

7.2.4.  Теплові властивості гірських порід. 

7.2.5.  Плавлення, випаровування, сублімація. 

7.2.6.  Кристалізація, конденсація.  

7.2.7.  Відгук гірських порід на електричне поле. 

7.2.8.  Магнітна сприйнятливість, залишкова намагніченість. 

7.2.9.  Природна радіоактивність гірських порід. 

7.2.10. Механічні властивості гірських порід. 

7.2.11. Яки фактори зумовлюють вибір напрямку 

геотехнологічного відпрацювання родовища? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31

7.2.12. Електропровідність, електрична міцність. Поляризація. 

7.2.13. Відгук гірських порід на магнітне поле. 

7.2.14.  Дайте визначення фільтраційним властивостям гірських 

порід. 

7.2.15. Що називається об`ємною та питомою вагою гірських 

порід? 

7.2.16. Яки дослідження повинні виконуватися для вирішення 

геотехнологічних завдань? 

7.2.17. Визначення об`ємної ваги методом гідростатичного 

зважування.  

7.2.18.   Визначення питомої ваги за допомогою пікнометра. 

7.2.19.  Охарактеризуйте щільносні властивості гірських порід. 

    7.2. 20. Яки розрізняють види пористості. 

 

 

8. ТОРФ. ТОРФОВІ РОДОВИЩА 
 

За ступенем заболоченості та  заторфованості територію 

України поділяють на такі райони: найзаболоченіше й 

найзаторфованішне Полісся (відповідно 6,3 і 4,3%), Мале Полісся 

(5.3 і 4,4%), Лісостеп (1,5 і 1,0%), Степ (до 0,1%), Карпати та 

Прикарпаття (0,46 і 0,38%). Хімічний склад та властивості торфу 

коливаються в широкому діапазоні в залежності від типу, виду, 

ступеня розкладу, кислотності, зольності тощо. 

Незважаючи на відкриття нових джерел енергії, триває і буде 

зростати ,на жаль, використання торфу як палива для енергетики та 

комунально-побутових потреб з метою поліпшення паливних 

проблем сьогодення. 

Високі адсорбційна та іонообмінна здатності компонентів 

торфу, вміст гумусу, біологічно активних речовин та Нітрогену 

визначають його цінність як сировини для виготовлення різних 

теплично – парникових та поживних грунтів, компостів та органо-

мінеральних добрів з різним вмістом поживних елементів. 

Велика увага надається створенню нових переробних 

безвідходних технологій (виробництва на основі вуглеводів, 

бітумів, гумінових речовин торфу), в яких відходи одного 

виробництва є сировиною для іншого. Так, відходи виробництва 

сирого торфового воску , які сягають 90% від вихідної сировини, 
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можна використовувати для виготовлення брикетів, активованого 

вугілля, торфолужних реагентів або наповнювачів пластмас в 

залежності від потреб споживача. 

Торфове родовище є важливою ланкою екологічної системи. 

Ефективним і науково обґрунтованим є повторне заболочення 

вироблених торфових родовищ. 

 

 

8.1. ПРИКЛАДИ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ТИПОВИХ ЗАДАЧ 
 

Колоїдні властивості торфу. 

 

Розв’язок 
Торф – полідисперсна система, дисперсійним середовищем якої 

є вода, в якій містяться частинки розчинених мінеральних та 

органічних речовин. Розміри яких не перевищують 1 нм. Крім того, 

у торфовій воді розподілені частинки дисперсної фази – речовини 

органічного та мінерального походження розміром від 1 до 400 нм 

(колоїдні частинки) та більші від 400 нм ( частинки 

грубодисперсної фази) 

     Колоїдні розчини представлені переважно гуміновими 

речовинами (ГР), яким відповідає молекулярна маса 80 – 300 тис. 

а.о.м. і розміри частинок в інтервалі 6 -14 нм. Гумінові речовини – 

це еластичні гелі, тобто речовини, що мають просторову структуру. 

При видаленні води вони стискаються, зберігаючи свою 

еластичність і здатність до поглинання води, яке супроводжується 

набуханням просторових структур. Але після висушування до 

певного нижнього значення (≤40%), ці гелі стискаються необоротно 

і втрачають здатність поглинати воду. 

    Колоїдні частинки ГР мають негативний заряд і здатність до 

обмінного поглинання катіонів. Ці властивості ГР зумовлені 

наявністю функціональних груп. Гідроген-йон  цих груп може 

заміщуватися іншими катіонами з утворенням відповідних солей – 

гуматів. Просторові структури макромолекул ГР (тривимірна 

матриця) з молекулярною масою від 12 тис. до 70 тис. а.о.м. 

складають агрегат колоїдної частинки, в об’єм якого вільно 

проникають молекули розчинника та йони. При зменшенні (або 

повній нейтралізації) заряду колоїдної частинки, наприклад, при 
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наявності великої кількості багатозарядних катіонів Са
2+

, гумат-

поліаніони «зшиваються», укрупнюються з утворенням грубо 

дисперсних систем, що супроводжується синерезисом – 

розшаруванням твердої та рідкої фаз. Процес укрупнення колоїдних 

частинок називається коагуляцією. Мінімальна концентрація 

електроліту, за якої відбувається коагуляція. Називається порогом 

коагуляції. Коагуляція зумовлює нагромадження в грунті колоїдів, 
запобігає  їх вимиванню спріяє створенню міцних структур. Перехід 

із стану гелів в стан золів носить назву пептизація. В процесі 

пептизації ГР відбувається руйнування просторових структур до 

макромолекул. Що призводить до посилення їх вимивання зо 

профілем грунту. Таким чином, стан колоїдних речовин визначає 

структурні, водні, іонообмінні, теплофізичні властивості торфу. 

 

 

8.2. КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
 

8.2.1. Геологічні запаси торфу в  світі і в областях України. 

8.2.2.  Використання торфу в народному господарстві. 

8.2.3. Торфове родовище як ланка екологічної системи. 

8.2.4.  Агрохімічні властивості торфу. 

8.2.5.  Хімічний склад золи нормально зольного торфу. 

8.2.6.  Середній вміст основних мікроелементів в торфі.  

8.2.7.  Вплив мінеральної частини торфу на його агрохімічні 

властивості. 

8.2.8.  Визначити вологість торфу, якщо маса наважки торфу до 

сушіння 2,35 г, після сушіння 1,98 г. 

8.2.9.  Визначення зольності торфу.  

8.2.10. Хімічний  склад органічної частини торфу. 

8.2.11. Вплив органічної частини торфу на його агрохімічні 

властивості. 

8.2.12. Вуглеводи торфу. 

8.2.13. Бітуми та їх вплив на властивості торфу. 

8.2.14. Лігнін, структура, застосування для структурування 

грунтів. 

8.2.15. Гумінові речовини та їх значення для підвищення 

врожайності рослин. 
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8.2.16. Грунтовий поглинальний комплекс (ГПК) торфу та його 

властивості. 

8.2.17. Визначення вмісту в торфі водорозчинних речовин та 

речовин, що легко гідролізуються. 

8.2.18.   Ємність поглинання торфу. 

8.2.19.  Кислотність торфу. 

8.2.20. Буферна здатність торфу. 
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