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ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT TÁC DỤNG ĐƢƠNG LƢỢNG TÌM MỐI QUAN 

HỆ VỀ SỐ MOL CỦA CÁC CHẤT THAM GIA PHẢN ỨNG HÓA HỌC  

 

ThS. NGÔ VÕ THẠNH 

 Trường CĐSP Gia Lai 

 

Tóm tắt: Bài viết này giúp người dạy và người học tìm mối quan hệ của 

các chất trong phản ứng không dựa vào hệ số tỷ lượng của phương trình phản ứng 

hóa học mà dựa vào quy tắc “tích số mol và hóa trị của các chất tham gia phản 

ứng là bằng nhau” nhằm giảm tải cho chương trình hóa học phổ thông, đồng thời 

nâng cao tư duy cho người học. Quy tắc này được xây dựng trên cơ sở: định luật 

tác dụng đương lượng, hóa trị của các nguyên tố, nguyên tử, nhóm nguyên tử và 

lượng chất (mol). 

 

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Trong tình hình thực tế hiện nay, việc dạy học, kiểm tra đánh giá trong nhà 

trường phổ thông và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của môn hóa học yêu cầu 

cho người dạy và người học phải giải nhanh các bài toán hóa học. Các phương 

pháp tính được giới thiệu trong sách giáo khoa và sách giáo viên trong chương 

trình hóa học ở bậc phổ thông hiện nay đều dựa vào phương trình phản ứng hóa 

học để xác định mối quan hệ về số mol của các chất trong phản ứng. Việc giải bài 

toán theo định luật hợp thức (phương pháp truyền thống vẫn được dạy trong nhà 

trường phổ thông) đòi hỏi cần phải cân bằng phản ứng và nhiều trường hợp cần 

tìm tọa độ cực đại của phản ứng. Đây là việc làm gây tốn nhiều thời gian.  

Để tìm mối quan hệ về lượng chất của các chất trong phản ứng mà không 

dùng hệ số tỷ lượng của phương trình hóa học, ta cần áp dụng nội dung định luật 

tác dụng đương lượng vào việc dạy và học một cách hợp lí trong chương trình hóa 

học phổ thông trên cơ sở học sinh đã biết các khái niệm hóa trị và mol chất.  

II. NỘI DUNG 

1. Đƣơng lƣợng 

Đương lượng hay Equivalent (Eq hay eq) là đơn vị đo lường thường dùng 

trong hoá học và sinh học. Nó đo lường khả năng một chất kết hợp với các chất 

khác. Nó thường được dùng khi nói về nồng độ chuẩn. 

Đương lượng của 1 nguyên tố là số phần khối lượng của nguyên tố đó kết 

hợp với 1,008 phần khối lượng của Hidro hoặc 8 phần khối lượng của Oxi hoặc 

thay thế những lượng đó trong hợp chất. 

Ví dụ: đương lượng của H là 1,008, của O là 8,0, của C là 3,0, của N là 4,6, 

của Al là 9,0, của Na là 23,0... 

Đương lượng được định nghĩa chính thức là khối lượng tính bằng gam của 

một chất sẽ phản ứng với 6,022.10
23

 electron. (Đây là số Avogadro, nghĩa là số hạt 

trong một mol chất). 

Thực nghiệm cho thấy rằng khối lượng nguyên tử của nguyên tố luôn luôn 

là một số nguyên lần của đương lượng của nguyên tố đó. Số nguyên đó cũng chính 

là hóa trị của nguyên tố. Vì vậy khối lượng đương lượng của một chất cho trước 

về thực tế bằng với lượng chất tính theo mol chia cho hoá trị của chất đó. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C6%A1n_v%E1%BB%8B_%C4%91o_l%C6%B0%E1%BB%9Dng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A1_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Sinh_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BB%A3p_ch%E1%BA%A5t_ho%C3%A1_h%E1%BB%8Dc&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%E1%BB%93ng_%C4%91%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%E1%BB%91i_l%C6%B0%E1%BB%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gam
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%91_Avogadro
http://vi.wikipedia.org/wiki/Mol
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A1_tr%E1%BB%8B
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Đương lượng có ưu điểm so với các phép đo nồng độ khác (như mol) trong 

phân tích định lượng phản ứng. Đặc điểm nổi trội của việc dùng đương lượng là 

không cần nghiên cứu nhiều về bản chất của phản ứng, nghĩa là không cần phân 

tích và cân bằng phương trình hoá học.  

2. Quy tắc tính đƣơng lƣợng của một số chất trong phản ứng trao đổi  

Đương lượng của 1 hợp chất là số phần khối lượng của hợp chất đó phản 

ứng không thừa không thiếu với 1 đương lượng của hợp chất khác.  

Đương lượng của một oxit kim loại bằng khối lượng phân tử của oxit đó 

chia cho tổng hóa trị của kim loại trong oxit đó. 

Ví dụ: Đương lượng của Al2O3 là: 
2 3Al O

E 102:(3*2) = 17 

Đương lượng của một axit bằng khối lượng phân tử của axit đó chia cho số 

nguyên tử H được thay thế trong phân tử axit. 

Ví dụ: Đương lượng của H2SO4 khi 2 nguyên tử H được thay thế là 98:2=49 

và khi 1 nguyên tử H được thay thế là 98. 

Đương lượng của một bazơ bằng khối lượng phân tử của bazơ chia cho hóa 

trị của nguyên tử kim loại trong phân tử. 

Ví dụ: Đương lượng của NaOH là 40:1 = 40. 

Đương lượng của một muối bằng khối lượng phân tử của muối chia cho 

tổng hóa trị của các nguyên tử kim loại trong phân tử. 

Ví dụ: Đương lượng của Al2(SO4)3 là 342:(3*2) = 57. 

Trong tính toán hóa học người ta rất hay dùng đại lượng đương lượng gam 

giống như đại lượng nguyên tử gam và phân tử gam mà ngày nay được thay bằng 

mol.  

Đương lượng gam của một đơn chất hay hợp chất là lượng chất đó được 

tính bằng gam và có giá trị bằng đương lượng của nó. 

Ví dụ: Đương lượng gam của hydro là 1,008. Đương lượng gam của 

Ca3(PO4)2 là 51,7. 

3. Định luật tác dụng đƣơng lƣợng 

Trong phản ứng hóa học "các nguyên tố kết hợp với nhau hoặc thay thế nhau 

theo các khối lượng tỉ lệ với đương lượng của chúng". Đó là định luật đương lượng 

do nhà vật lý và hóa học người Anh John Dalton (1766-1844) đề ra năm 1792. Định 

luật này cho phép tính 1 cách đơn giản đương lượng của 1 nguyên tố khi biết đương 

lượng của nguyên tố khác tác dụng với nó. 

Đương lượng các chất tham gia phản ứng là bằng nhau để sinh ra cùng một 

đương lượng sản phẩm.  

4. Tính theo định luật hợp thức và định luật tác dụng đƣơng lƣợng của phản 

ứng trao đổi 

4.1. Tính theo định luật hợp thức 

Cho phản ứng A + B → C + D với các hệ số hợp thức tương ứng 
i
f . Ta có 

phương trình phản ứng:  

       A B C D

A    B

A+ B C+ D

  n  n

f f f f
            

Tọa độ cực đại của phản ứng là: 
ax min

( )i
m

i

n
q

f
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Từ đó suy ra 
A max A B max B

n = . , n = . .q f q f  

4.2. Tính theo định luật tác dụng đương lượng 

Cho phản ứng A + B → C + D với hóa trị của các chất tương ứng là 
i
k . 

Ta có đương lượng của các chất trong phản ứng là i
i

i

M
E

k
 

Suy ra ;   .A B
A B

A B

M M
E E

k k
 

Số đương lượng gam của các chất tham gia phản ứng với nhau là 

. .
i

i i i
E i i i

i i i

i

m m m
n k n k

E M M

k

 

Suy ra . .
A

A A A
E A A A

A A A

A

m m m
n k n k

E M M

k

;  

Và tọa độ cực đại phản của ứng 
ax minim E
q n  

Theo định luật tác dụng đương lượng, ta có lượng chất tham gia phản ứng 

( ) ( ) ( ) ( )
. . .

A BE pu E pu A pu A B pu B
n n n k n k  

Vậy, ta có thể áp dụng quy tắc đương lượng cho việc tìm mối quan hệ giữa 

các chất tham gia trong phản ứng trao đổi: “tích số mol và hóa trị của các chất 

tham gia phản ứng là bằng nhau”. 

 Khi áp dụng quy tắc “tích số mol và hóa trị của các chất tham gia phản 

ứng là bằng nhau” vào các bài toán đơn giản chỉ có hai chất phản ứng với nhau 

hay hỗn hợp nhiều chất cùng loại phản ứng với nhau, các bài toán phức tạp 

nhiều phản ứng không theo thứ tự ưu tiên, học sinh trung học cơ sở thường phải 

giải theo phương pháp ghép ẩn số thành bài toán đơn giản. 

5. Giải một số bài toán bằng quy tắc “tích số mol và hóa trị của các chất tham 

gia phản ứng bằng nhau” 

5.1. Bài toán CO2 phản ứng với dung dịch kiềm 

5.1.1. Cho CO2 phản ứng với dung dịch kiềm có hóa trị (I) MOH 

- Khi CO2 phản ứng với dung dịch kiềm tương đương với H2CO3 phản ứng với 

dung dịch kiềm. 

+ Nếu sản phẩm tạo -HCO3 thì CO2 đã có hóa trị I. 

+ Nếu sản phẩm tạo =CO3 thì CO2 đã có hóa trị II. 

- Tìm sản phẩm bằng cách so sánh tích hóa trị và số mol: 

+ Nếu 
2
.1 .1

CO MOH
n n  thì CO2 dư chỉ tạo một muối là MHCO3. 

+ Nếu 
2
.1 .1

CO MOH
n n  thì CO2 và MOH vừa đủ tạo một muối là MHCO3. 

+ Nếu 
2
.2 .1

CO MOH
n n  thì MOH dư chỉ tạo một muối là M2CO3. 

+ Nếu 
2
.2 .1

CO MOH
n n  thì MOH và CO2 vừa đủ tạo một muối là M2CO3. 

+ Nếu 
2 2
.1 .1 .2

CO MOH CO
n n n  thì tạo hỗn hợp muối MHCO3 và M2CO3. 

Lúc này ta có phương trình tích hóa trị và số mol của các chất tham gia phản ứng 

3 2 3
.1 .2 .1

MHCO M CO MOH
n n n . 
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5.1.2. Cho CO2 phản ứng với dung dịch kiềm có hóa trị (II) M(OH)2 

- Tìm sản phẩm bằng cách so sánh tích hóa trị và số mol: 

+ Nếu 
2 2( )
.1 .2

CO M OH
n n  thì CO2 dư chỉ tạo một muối là M(HCO3)2. 

+ Nếu 
2 2( )
.1 .2

CO M OH
n n  thì CO2 và M(OH)2 vừa đủ tạo một muối là M(HCO3)2. 

+ Nếu 
2 2( )
.2 .2

CO M OH
n n  thì M(OH)2 dư chỉ tạo một muối là MCO3. 

+ Nếu 
2 2( )
.2 .2

CO M OH
n n  thì M(OH)2 và CO2 vừa đủ tạo một muối là MCO3. 

+ Nếu 
2 2 2( )
.1 .2 .2

CO M OH CO
n n n  thì tạo hỗn hợp muối M(HCO3)2 và MCO3. 

Lúc này ta có phương trình tích hóa trị và số mol của các chất tham gia phản ứng  

3 2 3 2( ) ( )
.2.1 .2 .2

M HCO MCO M OH
n n n . 

5.1.3. Cho CO2 phản ứng với dung dịch hỗn hợp kiềm có hóa trị (I) MOH và hóa 

trị (II) M’(OH)2 

- Tìm sản phẩm bằng cách so sánh tích hóa trị và số mol: 

+ Nếu 
2 2'( )
.1 .1 .2

CO MOH M OH
n n n  thì CO2 dư chỉ tạo muối MHCO3 và M’(HCO3)2 

+ Nếu 
2 2'( )
.1 .1 .2

CO MOH M OH
n n n  thì CO2 và MOH, M’(OH)2 vừa đủ tạo muối 

MHCO3 và M’(HCO3)2 

+ Nếu 
2 2'( )
.2 .1 .2

CO MOH M OH
n n n  thì kiềm dư và muối tạo thành là =CO3; cần chú ý 

ưu tiên cho muối M’CO3 kết tủa trước nên trong dung dịch phải có chứa MOH dư. 

+ Nếu 
2 2'( )
.2 .1 .2

CO MOH M OH
n n n  thì MOH, M’(OH)2 và CO2 vừa đủ tạo một muối 

là M2CO3 và M’CO3. 

+ Nếu 
2 2 2'( )
.1 .1 .2 .2

CO MOH M OH CO
n n n n  thì tạo hỗn hợp muối -HCO3 và =CO3. 

- Lúc này ta có phương trình tích hóa trị và số mol của các chất tham gia phản ứng  

3 3 2'( )
.1 .2 .1 .2

HCO CO MOH M OH
n n n n  

- Phương trình bảo toàn nguyên tử C: 
3 3 2
.1 .1 .1

HCO CO CO
n n n  

Việc giải bài toán tìm kết tủa khi cho CO2 phản ứng với dung dịch hỗn hợp 

kiềm hóa trị (I) và hóa trị (II) của học sinh lớp 9 trở thành đơn giản hơn rất nhiều 

khi phải tính theo quy tắc hợp thức. 

Ví dụ: Tính khối lượng kết tủa thu được khi hấp thụ hoàn toàn 0,2 mol khí CO2 

vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,15mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2. 

- Ta có 
2 2 2( )
.1 0,2 .1 .2 0,35 .2 0,4

CO NaOH Ba OH CO
n n n n nên sau phản ứng thu 

được hai muối –HCO3 và =CO3. 

- Áp dụng quy tắc tích số mol và hóa trị 

→ 
3 3 2( )
.1 .2 .1 .2 0,35

HCO CO NaOH Ba OH
n n n n  

- Áp dụng bảo toàn nguyên tử cho C 

→ 
3 3 2
.1 .1 .1 0,2

HCO CO CO
n n n  

- Từ hai phương trình trên, ta suy ra được 
3 3

0,05 mol;  0,15 mol.
HCO CO
n n  

5.2. Bài toán dung dịch hỗn hợp axit phản ứng với dung dịch hỗn hợp kiềm 

Cho dung dịch hỗn hợp axit 
in

H A  phản ứng vừa đủ hỗn hợp bazơ 

( )
jm

M OH ta có phương trình biểu diễn mối quan hệ giữa tích số mol và hóa trị 
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( )
1 1

. .
n mi j

n n

i H A j M OH
i j

k n k n  

Ví dụ 1: Dung dịch X gồm HCl 0,1M và H2SO4 0,15 M. Dung dịch Y gồm NaOH 

0,12 M và Ba(OH)2 0,04M. Tính thể tích Y cần để trung hòa 100 ml X. 

Ta có 
2 4 2( )

.1 .2 .1 .2
HCl H SO NaOH Ba OH
n n n n  

→ 0,1.(0,1.1 0,15.2) V.(0,12.1+0,04.2) V = 0,2 lít 200 ml. 

Ví dụ 2: Có hai dung dịch; H2SO4 (dung dịch A), và NaOH (dung dịch B). Trộn 

0,2 lít A với 0,3 lít B được dung dịch C. Để trung hòa C cần dùng 100 ml dung 

dịch HCl 0,5M. Trộn 0,3 lít A với 0,2 lít B được dung dịch D. Để trung hòa D cần 

dùng 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M. Tính nồng độ mol/l của A và B. 

 - Dung dịch C có dư NaOH, nên lượng NaOH ban đầu phản ứng vừa đủ với 

H2SO4 và HCl 

  → 
2 4

.2 .1 .1
H SO HCl NaOH
n n n  

2 4
0,2.2. 0,1.0,5.1 0,3.1.

MH SO MNaOH
C C          (1) 

- Dung dịch D có H2SO4 dư, nên lượng H2SO4 ban đầu phản ứng vừa đủ với 

NaOH và Ba(OH)2. 

→ 
2 4 2( )

.2 .1 .2
H SO NaOH Ba OH
n n n  

→ 
2 4

0,3.2. 0,2.1. 0,2.0,5.2
MH SO MNaOH
C C     (2) 

Từ (1) và (2) → 
2 4

0,7 ;  1,1 .
MH SO MNaOH
C M C M  

III. KẾT LUẬN 

- Áp dụng quy tắc “tích số mol và hóa trị của các chất tham gia phản ứng là 

bằng nhau” để tính các bài toán hỗn hợp nhiều chất cùng loại phản ứng với nhau sẽ 

chuyển bài toán từ phức tạp nhiều phản ứng theo thứ tự ưu tiên thành bài toán đơn 

giản. 

- Có thể đưa nội dung của định luật tác dụng đương lượng vào giảng dạy 

cho sinh viên sư phạm ngành hóa học và học sinh phổ thông bằng cách kết hợp 

với quy tắc bảo hòa hóa trị. 
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