
Jednym z najpopularniejszych problemów w chemicznej codzienności jest przeliczanie ilości masy 
z jednostek, którymi posługujemy się w codziennym działaniu (najczęściej odważamy substancje 
w ilościach gramowych) na jednostki, którymi „posługuje się chemia”, czyli na ilość cząsteczek za-
wartych w danej masie.
Jeżeli wiemy, że reakcja między tlenkiem fosforu(V) a wodą, w wyniku której otrzymujemy kwas 
fosforowy(V), przebiega według równania:

P4O10 + 6H2O –—→   4H3PO4

to wiemy, że do przeprowadzenia tej reakcji potrzebujemy sześć razy więcej CZĄSTECZEK wody, 
niż wzięliśmy cząsteczek tlenku fosforu, oraz wiemy, że w wyniku tej reakcji otrzymamy cztery 
razy więcej cząsteczek kwasu fosforowego, niż użytego tlenku fosforu. Nic jednak to równanie nie 
mówi o masach poszczególnych reagentów potrzebnych do reakcji i masie otrzymanych produktów. 
A w praktyce to masy będą nam potrzebne - cząsteczek przecież nie policzymy, substraty musimy 
odważyć.

Do rozwiązania tego problemu zdefiniowano pojęcie mola. Mol to jednostka liczności (tak, jak np. 
tuzin) i oznacza taką ilość elementów, która równa się ilości atomów węgla znajdujących się w 12 g 
izotopu węgla 12C w stanie elementarnym. Ilość elementów w jednym molu określa liczba Avoga-
dro, która wynosi w przybliżeniu  6,022·1023 elementów. 
W praktyce chemicznej jeden mol oznacza masę substancji (w gramach) równą liczbowo jej 
masie cząsteczkowej (lub atomowej bądź jonowej).

Tak  więc  mol  P4O10 to  4·31+10·16=284  g;  mol  H2O  to  2·1+16=18  g zaś  mol  H3PO4 to 
3·1+31+4·16=98 g. W 1 molu każdej substancji jest 6,022·1023 pojedynczych cząsteczek (bądź ato-
mów, jonów lub dowolnych innych zdefiniowanych indywiduów). Tak więc jeden mol jest prak-
tycznym odzwierciedleniem (wielokrotnością) jednej cząsteczki w zapisie równania reakcji. Skoro 
w reakcji otrzymywania kwasu fosforowego(V) musimy na każdą cząsteczkę P4O10 wziąć 6 cząste-
czek wody, to w skali makro oznacza to, że na każdy mol P4O10 musimy zużyć 6 moli wody. A po-
nieważ  1  mol  to  tyle  gramów  ile  wynosi  masa  cząsteczkowa  danej  substancji,  wiemy  zatem 
również, że na każde 284 gramów P4O10 potrzeba 6·18=108 gramów wody. W wyniku reakcji otrzy-
mamy 4·98=392 gramów kwasu fosforowego(V). Zauważ, że zostaje tu zachowana reguła stałości 
masy – wzięto  do reakcji  substratów: 284 g tlenku i  108 g wody (razem 392 g)  a  otrzymano 
produktu – kwasu fosforowego też 392 gramów. Oczywiście nie musimy brać akurat 1 mola P4O10 - 
ilość wzięta do reakcji jest dowolna, ale stosunek MAS tlenku i wody powinien zawsze wynosić jak 
284:108 = 71:27, bo wtedy stosunek ilości cząsteczek zawartych w tych masach będzie jak 1:6, 
czyli zgodny ze stechiometrią reakcji (równaniem reakcji).
Tak więc dzieląc masę substancji (wyrażoną w gramach!) przez jej masę molową (cząsteczkową, 
jonową, atomową …) obliczamy ilość moli zawartych w tej masie, a mnożąc ilość moli danej sub-
stancji przez jej masę cząsteczkową, obliczamy masę związku.
Przejdźmy zatem do zadań:

1. Ile gramów fosforu potrzeba do otrzymania 0,5 g siarczku fosforu P2S5

Oczywiście fosforu na początku reakcji (jako substratu) musi być tyle samo ile w produkcie, czyli  
w siarczku fosforu.
Obliczamy ile to moli, te 0,5 g siarczku fosforu.
Fosfor - 31
Siarka - 32

P2S5 -   31·2 + 32·5 = 62 + 160 = 222
1 mol P2S5 to 222 gramy, zatem 0,5 g to:

0,5/222=0,00225 mola



W cząsteczce  P2S5 są 2 atomy fosforu, zatem licząc w molach, w 0,00225 mola siarczku fosforu  
będzie moli atomów fosforu:

2·0,00225 = 0,0045 mola.
A ponieważ masa atomowa fosforu to 31, zatem 0,0045 mola atomów fosforu odpowiada:

0,0045·31= 0,14 g.
Licząc w analogiczny sposób ilość siarki w molu siarczku fosforu (dla sprawdzenia poprawności  
wyników) otrzymamy:

0,00225·5·32=0,36 g.
Razem mamy zatem 0,14+0,36=0,5 g, czyli zgodnie z danymi zadania.

2. Ile moli tlenu potrzeba do utlenienia 11,2 grama tlenku węgla(II) CO do CO2

Obliczamy ile to moli 11,2 g CO.
Masa molowa CO to 12+16=28, zatem 11,2 g to 11,2/28=0,4 mola.
Z równania reakcji wynika, że tlenu cząsteczkowego O2 potrzeba dwa razy mniej (licząc w molach)  
niż użytego CO:

2CO + O2 –—→   2CO2

Ponieważ CO mamy 0,4 mola, tlenu cząsteczkowego będziemy potrzebować 0,2 mola.

Ponieważ tlen odważyć nie jest łatwo (gaz), w praktyce będziemy raczej potrzebowali tę ilość tlenu 
wyrazić w objętości. Objętość 1 mola każdego gazu w warunkach normalnych (0°C; 1 atm) to war-
tość 22,4 dm3. Zatem 0,2 mola tlenu cząsteczkowego to 0,2·22,4 = 4,48 dm3. Jeśli warunki reakcji 
znacznie odbiegają od warunków normalnych, objętość w tych nowych warunkach możemy obli-
czyć, korzystając z równania Clapeyrona (patrz rozdział o gazach). Pamiętajmy zawsze, by w trak-
cie tych wyliczeń temperaturę wyrażać w skali temperatury bezwzględnej (K) a nie w stopniach 
Celsjusza!
Dość często się zdarza, że w praktyce utleniamy nie czystym tlenem (który jest stosunkowo drogi 
i trochę niebezpieczny w stosowaniu) lecz powietrzem. Zawartość tlenu w powietrzu przyjmujemy 
zazwyczaj jako 20%, co oznacza, że powietrza w reakcji musimy zużywać pięć razy więcej niż 
tlenu. W naszym zadaniu byłoby to 5·4,48=22,4 dm3.
Jeśli musimy w zadaniu podać masę powietrza, to przeliczamy z moli (lub objętości poprzez mole) 
na masę stosując „masę cząsteczkową” powietrza równą  29. Jest to średnia masa podstawowych 
składników powietrza azotu (80%) i tlenu (20%): 

0,8·28 + 0,2·32 = 22,4 + 6,4 = 28,8 g/mol.

3. W wyniku wyprażenia pewnej ilości węglanu wapnia otrzymano, w przeliczeniu na warunki 
normalne, 56 dm3 tlenku węgla(IV). Jaką ilość węglanu wyprażono i ile otrzymano tlenku 
wapnia?

Zapisujemy równanie reakcji zachodzącej podczas prażenia (silnego ogrzewania) węglanu wapnia:

CaCO3 –—→   CaO + CO2

Z równania wynika,  że z  jednej  cząsteczki  węglanu wapnia powstaje  w wyniku prażenia jedna  
cząsteczka tlenku wapnia oraz jedna cząsteczka tlenku węgla CO2 (gaz). W skali makro oznacza to,  
że z 1 mola węglanu wapnia powstaje 1 mol tlenku wapnia i 1 mol (22,4 dm3 w warunkach normal-
nych) gazowego tlenku węgla(IV).
Masa molowa węglanu wapnia: 40+12+3·16=100; 1 mol węglanu wapnia wynosi zatem 100 g
Masa molowa tlenku wapnia 40+16=56; 1 mol tlenku wapnia to 56 g.
Otrzymano w przeliczeniu na warunki normalne 56 dm3 tlenku węgla(IV), co oznacza:

56/22,4=2,5 mola tlenku węgla(IV)



Jak wynika z równania reakcji, tyle samo moli węglanu wapnia wzięto do reakcji i tyle samo moli  
tlenku wapnia powstało w wyniku prażenia.
2,5 mola węglanu wapnia o masie molowej 100 to 2,5·100=250 g.
2,5 mola tlenku wapnia o masie molowej 56 to 2,5·56=140 g.
Wyprażono 250 g węglanu wapnia, a w wyniku prażenia powstało 140 g tlenku wapnia (i 110 g 
tlenku węgla(IV) – 2,5·44=110 g).

Masy atomowe,  w odróżnieniu  od  liczb  masowych,  nie  są  liczbami  całkowitymi.  O ile  liczby 
masowe (A) określają ilość nukleonów w jądrze (nukleon to nazwa obejmująca zarówno neutrony 
jak i protony), masy atomowe określają realną masę danego atomu w jednostkach masy atomowej. 
Jednostką  masy atomowej  jest  1/12  masy atomu węgla  izotopu  12C.  Jednostkę  masy atomowej 
oznaczamy  jako  „unit”  [u]  lub  „dalton”  [Da].  1Da  =  1,66·10-24 g  (w  przybliżeniu).  Tak więc 
z definicji  masa  atomowa  12C  wynosi  dokładnie  12,  masy  innych  pierwiastków  są  najczęściej 
bliskie  liczbom całkowitym, lecz nieco się od nich różnią.  Te odchylenia od liczb całkowitych 
spowodowane są bądź naturą danego atomu, bądź składem izotopowym pierwiastka. W przypadku 
pierwiastków  występujących  w  postaci  naturalnych  izotopów,  masę  atomową  wyliczamy  jako 
średnią masę 1 mola atomów danego pierwiastka z uwzględnieniem składu izotopowego. W tabeli  
poniżej kilka przykładów takich obliczeń.

Pierwiastek Izotopy Obliczenia masy 1 mola atomów pierwiastka Średnia masa

Bor B
10B 18,70%

0,187·10 + 0,813·11 = 10,81 10,81
11B 81,30%

Węgiel C
12C 98,90%

0,989·12 + 0,0111·13 = 12,01 12,01
13C 1,11%

Magnez Mg

24Mg 78,60%

0,786·24 + 0,101·25 + 0,113·26 = 24,33 24,3125Mg 10,10%
26Mg 11,30%

Chlor Cl
35Cl 75,40%

0,754·35 + 0,246·37 = 35,49 35,45
37Cl 24,60%

Żelazo Fe

54Fe 5,84%

0,0584·54 + 0,9168·56 + 0,0217·57 = 55,73 55,8556Fe 91,68%
57Fe 2,17%

Miedź Cu
63Cu 69,09%

0,6909·63 + 0,3091·65 = 63,62 63,55
65Cu 30,91%

Cynk Zn

64Zn 48,90%

0,489·64 + 0,278·66 + 0,041·67 + 0,186·68 = 65,04 65,38
66Zn 27,80%
67Zn 4,10%
68Zn 18,60%

Srebro Ag
107Ag 51,35%

0,5135·107 + 0,4865·109 = 107,97 107,87
109Ag 48,65%

Drobne  różnice  między  wyliczoną  masą  atomową  a  rzeczywistą,  biorą  się  z  niedokładności 
obliczeń (zaokrąglanie) lub nieuwzględnienia izotopów o zawartości mniejszej niż 0,5%.


