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VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH VÀO 

GIẢI TOÁN HÓA HỌC 

 

 

 

A. Đặt vấn đề: 
 

- Tham khảo các đề thi đại học những năm gần đây, tôi thấy đa số những dạng bài tập 
tính toán  đều áp dụng các phương pháp giải nhanh để phù hợp với thời lượng của đề 
thi trắc nghiệm. Một trong những phương pháp giải nhanh khá phổ biến là phương 
pháp bảo toàn điện tích. 

- Đây là phương pháp giúp học sinh tiết kiệm thời gian rất nhiều  trong làm bài, nếu 
hiểu kỹ sẽ vận dụng rất nhanh, đôi khi chỉ cần một hai phép tính đã giải ra trong khi 
nếu giải theo cách thường thì đến 7,8 phép tính mới giải ra. 

- Bài viết này tôi đã phân dạng cụ thể . Rất mong ý kiến đóng góp của các thầy cô va 
các em học sinh                                                                                                                                                                                             

 

 

                                                                         Giáo viên soạn: Phạm Ngọc Huyền Trang 
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B NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP 
I/Cơ sở lý thuyết: 
Trong phân tử các chất trung hòa về điện   ∑ điện tích (+) = ∑ điện tích (-)  
Trong dung dịch các chất điện li trung hòa về điện  
   ∑đt(+) các cation = ∑ đt (-) các anion 
 Hay ∑ đt(+)  +   ∑ đt(-)   = 0 
 ∑n(+)     =   ∑ n(-)   ( n là số mol) 
Với nđiện tích = số mol ion × số đơn vị điện tích của ion đó 
II/ Nguyên tắc giải  

- Với phân tử : cần xem xét có những ion nào và số lượng mỗi loại ion. 
- Với dung dịch chất điện li : cần xem xét trong dung dịch có những chất điện li nào,số 

cation và anion trong dung dịch 
- Thiết lập phương trình ∑ điện tích (+) = ∑ điện tích (-) 
- Trong phản ứng hóa học có sự biết đổi từ chất này sang chất khác. Nếu giữa chất đầu 

và chất cuối có phần chung, có nghĩa là có sự thay thế  ion này bằng ion khác. Dù thay 
thế thế nào ( lượng chất không đổi) thì luôn bảo toàn về điện tích 

VD :  O2- ↔2Cl-     hay 2Cl-  ↔ SO4
2-     2Na+  ↔ Cu2+ 

 III/ Một số dạng bài tập 

 1/ Dạng chung     Trên nguyên tắc     ∑ điện tích (+) = ∑ điện tích (-) 

 Ví dụ 1 Dung dịch X có 0,2(mol) Na+, 0,15(mol) Mg2+, 0,2(mol) Cl- và x (mol) SO4
2-

 Giá trị của x là: 

A. 0,1  B. 0,15  C. 0,05  D. 0,2 

∑ điện tích (+){Na+, Mg2+} = ∑ điện tích (-){Cl-, SO4
2-} 

0,2. 1 + 0,15.2 = 0,2.1 + 2.x 

 x = 0,15  

Ví dụ 2  Dung dịch A có chứa các ion sau Mg2+, Ba2+, Ca2+ , 0,1(mol)Cl- và 0,2(mol) 
NO3

-. Thêm dần V(l) dung dịch K2CO3 1M vào A đến khi thu được lượng kết tủa lớn 
nhất. V có giá trị là :  

A. 300(ml) B. 200(ml)  C. 250(ml)  D.  150(ml) 
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   Mg2+                                                                                    MgCO3↓ 
   Ba2+               + K2CO3                                                   BaCO3  ↓ 
                                                                    CaCO3 ↓  
   Ca2+                                                                       dd        K+ 
 Cl-                                                                                          Cl- 
      NO3

-                                                       NO3
- 

 
 
Dung dịch còn lại là dung dịch chứa K+, Cl-,NO3

- 

∑ điện tích (+) = ∑ điện tích (-) 

1 × nK+    =   0,2  + 0,1 ×1 
→ nK+

   =  0,3   →   nK2CO3 = 0,15 (mol) 
Vậy  thể tích K2CO3 cần dung là :  V = 0,15/1 = 0,15(l)  = 150(ml) 

 Ví dụ 3  (Đề TSDH – khối A 2010) 

 Dung dịch chứa 0,07 (mol) Na+, 0,02(mol) SO4
2- và x mol OH-- . Dung dịch Y chứa  

 ClO4
 - , NO3

- và y mol H+. Tổng số mol ClO4
- và NO3

- là 0,04 mol. Trộn X và Y được 
 100(ml) dung dịch Z có pH ( bỏ qua sự điện li của nước) là : 

A. 1   B. 2    C. 12  D.13 

                      Na+  0,07 mol                                   ClO4
-        

X gồm           SO4
2- 0,02 (mol)  +   dd Y gồm        NO3

-          0,04 mol   → dd   Z 

                      OH-  x mol                                        H+ 

 
Phản ứng xảy ra : H+  + OH-   →  H2O  (1) 
Trong dung dịch X      ∑n(+)     =   ∑ n(-)    

                               0,07 =  0,02 × 2  + x  → x = 0,03(mol) = nOH- 
Trong dung dịch Y      ∑n(+)     =   ∑ n(-)    

    y  = 1× 0,04  = nH+ 

  

 Nhìn (1)  → nH+ dư = 0,04 – 0,03 = 0,01 (mol) 

    [ H+] = 0,01 / 0,1 = 0,1 (M) = 10-1(M) 

    → pH = 1 

 2/ Dạng : Có sự thay thế ion mXn-  = nYm+ 
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 Ví dụ 4  (Khối A – 2008) 

 Để hòa tan hoàn toàn 2,32(g) hổn hợp gồm FeO, Fe3O4 và Fe2O3 ( trong đó số mol 

 FeO bằng số mol Fe2O3) cần dung V(l) dung dịch HCl 1M. Giá trị V là: 

A. 0,16   B. 0,18  C. 0,08  D. 0,23 

Do nFeO  = nFe2O3 nên có thể xem hổn hợp 3 oxit tương đương 2,32(g) khối 
lượng Fe3O4 

  nFe3O4 = 0,01 (mol) 

  Fe3O4   →    4O2-   O2-  ↔  2Cl-  ↔ 2HCl 

  0,01              0,04   0,04     0,08       0,08 

  VHCl  = 0,08/1  = 0,08(l) 

Ví dụ 5  Chia hổn hợp 2 kim loại A, B thành 2 phân bằng nhau: 

+ Phần 1 : Tan hết trong dung dịch HCl tạo ra 1,792(l) H2(đktc) 

+ Phần 2: Nung nóng trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 2,84(g) 
chất rắn. Khối lượng hổn hợp 2 kim loại trong hổn hợp đầu là: 

A. 2,4(g)  B. 3,12(g)  C. 2,2(g)  D. 1,8(g) 

 Theo quy tắc : H2 → 2HCl → 2Cl- ↔ O2- 

    0,08   0,16      0,16      0,08 

  Trong 1 phần    mKL = moxit  - mO  = 2,84  - 0,08 ×16 = 1,56(g) 

  Vậy khối lượng hổn hợp đầu của 2 kim loại là: m = 2 × 1,56 = 3,12(g) 

 Dạng 3  Bảo toàn điện tích có sự kết hợp định luật bảo toàn khối lượng 

 Ví dụ 6 ( Khối A – 2007) 

 Một dung dịch chứa 0,02(mol) Cu2+, 0,03 (mol) K+, x(mol) Cl- và y (mol) SO4
2-.  

 Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435(g). Giá trị của x và y  

 lần lượt là 

A. 0,03 và 0,02    C. 0,01 và 0,03 
B. 0,05 và 0,01    D. 0,02 và 0,05 

Bảo toàn điện tích có : 0,02× 2 + 0,03×1 = x + 2y 
BT khối lượng có  ∑m muối = ∑m kim loại + ∑ m anion 
          = 0,02×64 + 0,03× 39 +35,5 x + 96y = 5,435(g) 
x = 0,03 và y = 0,02  
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 Ví dụ 7  Hòa tan hoàn toàn 2,81(g) hổn hợp Fe2O3, MgO, ZnO trong 500(ml) dung 
 dịch H2SO4 0,1M (vừa đủ). Sau khi cô cạn dung dịch thu được số gam muối khan  

 là: 

A. 6,81(g)  B. 4,81(g)  C. 3,81(g)  D. 5,81(g) 

 Có nhiều cách giải trong bài này. Nếu áp dụng bảo toàn điện tích và bảo toàn khối 

 lượng thì 

  nO2-  = nSO4
2- = nH2SO4 = 0,05 (mol) 

  ∑m muối = ∑m kim loại + ∑ m anion  = ( m 0xit – mO) + mSO4
2- 

          = ( 2,81 – 0,05.16) + 0,05×96 = 6,81(g) 

 4/ Bảo toàn điện tích có sự kết hợp bảo toàn nguyên tố 

 Ví dụ 8   (khối A – 2007) 

  

 Hòa tan hoàn toàn  hổn hợp gồm 0,12(mol) FeS2 và a (mol) Cu2S vào  axit HNO3  

 (vừa đủ), thu được dung dịch X ( chỉ chứa 2 muối sunfat) và khí duy nhất NO. Giá  

 trị của a là : 

A. 0,04   B. 0,075 C. 0,12  D. 0,06 
 
FeS2                                          Fe2(SO4)3 
Cu2S                ddX    CuSO4        hay      (Fe3+, Cu2+, SO4

2-)   
Dựa vào bảo toàn nguyên tố ta có : 
nFe3+ = nFeS2 = 0,12 (mol) 
nCu2+  = 2nCu2S = 2a (mol) 
nSO4

2- = nS = 2nFeS2 + nCu2S  = 0,12×2 + a = 0,24 + a 
Dựa vào bảo toàn điện tích    ∑n(+)     =   ∑ n(-)    

                                        0,12×3 + 2a×2  = (0,24   + a)×2 
    0,36 + 4a  = 0,48  + 2a 
     2a = 0,12  → a = 0,06 (mol) 
 

 

                                     ------------------------Hết-------------------------- 


