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1. Calculeu el volum d’àcid clorhídric d’1.14 g/cm3 de densitat i d’un
28% en pes de HCl que es necessita per neutralitzar una dissolució
que conté 125 g d’hidròxid de sodi.

La reacció és:

HCl(aq) + NaOH(aq)→ NaCl(aq) + H2O(l) (1)

Si partim de la quantitat coneguda i fent factors de conversió tenim:
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= 356.88 cm3 dissolució HCl (4)

2. Segons diversos autors és possible obtenir carbó amb el tractament
de diòxid de carboni en condicions extremes. Calculeu els kg de
carbó que es poden obtenir per cada 1000 kg de carbonat càlcic si
el rendement del procés és d’un 30%.

El carbonat càlcic, com tots els carbonats, a altes temperatures es des-
compon en:

CaCO3 → CO2 + O2 (5)

El procés pot continuar, i donaria:
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CO2 → C + O2 (6)

Per tal de calcular els grams de carboni necessitem calcular la massa
molecular del CaCO3

MCa C O3 = 1 · 40 + 1 · 12 + 3 · 16 = 100 g/mol (7)

Ara agafarem la dada de 1000 kg:
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���kg CaCO3 ·
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���g CaCO3

1���
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((mol CaCO3

100���
���g CaCO3
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1���
��mol CO2
· 12 g C

1����mol C
= 120000 g C (9)

és a dir 120 kg C

I si el rendiment de la reacció és del 30%, això vol dir que:

120
(((

((((
(((kg carboni teòrics · 30 kg carboni reals

100
((((

((((
((

kg carboni teòrics
= (10)

= 36 kg carboni per cada 1000 kg de CaCO3 (11)

3. Expliqueu detalladament com prepararíeu 500 ml d’una dissolució
0.25 mol/l de carbonat de potassi. Indiqueu la massa necessària i
l’instrumental de laboratori que empraríeu.

Sabem que la molaritat és el quocient del nombre de mols de solut
entre el volum de la dissolució, i així:

nombre de mols de solut = 0.25 M · 0.5 l = 0.125 mols (12)

com que la massa molecular del K2CO3 és:

MK2C O3 = 2 · 39 + 12 + 3 · 16 = 138 (13)

Per tant:

0.125 mols · 138 g/mol = 17.25 g (14)
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Amb una espàtula prenem el solut (sòlid blanc) del pot de K2CO3.
Pesem 17.25 g damunt un vidre de rellotge amb una balança.

Els passem (netegeu bé el vidre) a un vas de precipitats amb l’ajut del
flascó d’aigua destil·lada, hi afegim aigua destil·lada i dissolem el sòlid
amb un agitador (per exemple una vareta de vidre).

Transferim la solució (netegeu bé el vas i l’agitador) i l’agitador a un
matràs aforat de 500 ml amb un embut.

S’acaba d’omplir el matràs amb aigua destil·lada, primer amb el ma-
teix flascó i les darreres gotes amb el comptagotes perquè quedi ben
arrasat.

Es tapa (tap) el matràs i s’agita el contingut per homogeneïtzar la
solució. S’etiqueta (etiquetes) amb: data, nom del preparador, con-
centració i substància.

4. El carbonat de magnesi (sòlid) constitueix el mineral anomenat
magnesita. En escalfar-lo molt, es descompon en òxid de magnesi
(sòlid) i diòxid de carboni.

Calculeu la massa de magnesita, que conté un 90.0% de MgCO3,
que es necessita per obtenir 10.0 g d’òxid de magnesi, si el rendi-
ment de l’operació és del 80.0%

L’equació química corresponent al procés indicat és:

MgCO3(s) → CO2(g) + MgO2(s) (15)

Si el rendiment fos del 100% per cada 100 mols de MgCO3 descom-
post, n’obtindríem 100 mols de MgO. Però si el rendiment és del
80%, per cada 100 mols de MgCO3 obtindrem només 80 mols de
MgO. Per tant, la massa de MgCO3 (pur)necessària per obtenir els
10.0 g de MgC serà:

m (MgCO3) = 10.0���
��g MgO · 1���

���mol MgO
40.3���

��g MgO
· 100(((((

((mol MgCO3

80(((((
(((textmolMgO
· (16)

·84.3 g MgCO3

1(((((
((mol MgCO3

= 26.1 g MgCO3 (pur) (17)

Però es disposa d’una magnetita d’un 90% de riquesa, la qual cosa
vol dir que de cada 100 g només 90.0 g són MgCO3. Per tant, la
massa de nagnesita necessària serà:
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m (magnesita) = 26.1���
���g MgCO3 ·

100.0 g magnesita
90.0���

���g MgCO3
= (18)

= 29 g de magnesita (19)

5. Calculeu quina és la massa, expressada en grams, d’una molècula
de glucosa, C6H12O6

Si M (C6H12O6) = 180 g/mol, un mol de molècules de glucosa té
una massa de 180 g i conté 6.022 · 1023 molècules de glucosa.

Per tant:

Massa molècula de glucosa =
180 g C6H12O6

6.022 · 1023 molècules C6H12O6
=

(20)

= 2.99 · 1023 g/molècula
(21)

6. Calculeu quants àtoms de carboni i hidrogen formen les molècules
existents en 10 g de butà, C4H10

Primer, hem de calcular la quantitat de butà (nombre de mols) que
hi ha en els 10 g d’aquest gas.

n (C4H10) = 10���
��g C4H10 ·

1 mol C4H10

58 C4H10
(22)
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