
Exercicis equilibri químic 
 
1. La reacció de descomposició del metanol (g) a hidrogen i monòxid de carboni té una Kc= 0, 
215 a 20 ºC. En un matràs d’un litre es mesclen 1,6 mols d’hidrogen , 1,6 mols de monòxid de 
carboni i 9,8 mols de metanol.  
 
a) Es troba el sistema en equilibri? 
b) En cas negatiu, en quina direcció es produirà la reacció? 
 
 
R. No. La reacció té lloc cap a la formació de productes. 
 
 
2.  La constant d’equilibri Kp per la reacció 
 
NOBr  (g)       NO  (g) +     ½ Br2 (g) 
 
A 350 K és 0,15. 
 
a) Calculeu la Kc a aquesta temperatura. 
b) Si es mesclen els tres gasos a concentracions de 0,50, 0,20 i 0,10 M, el sistema està en 
equilibri? En cas negatiu, com es modificarà la mescla per assolir l’equilibri? 
 
3. En la reacció en estat gasos entre el brom (g)  i el iode (g) per donar bromur de iode (g) a 
150 ºC, la Kc 120. 
Calculeu la composició en l’equilibri si s’introdueixen 0,001 mols de iode i 0,001 mols de brom 
en un recipient de 5 L a 150ºC.  
  
R.3x10-5M, 3,4x10-4M 
 
4. Quan s’escalfa clorur de nitrosil (gas) en un recipient tancat, es descompon en clor i monòxid 
de nitrogen.  
 
   NOCl (g)      ½ Cl2(g)    +    NO(g) 
 
Un recipient de 2 litres, a 25 º C, conté inicialment 0,0429 mol de NOCl i 0,0100 mols de Cl2. En 
escalfar-ho fins a una temperatura t, el sistema evoluciona fins assolir l’equilibri, moment en 
que es troba que la que hi han 0,0312 mols de NOCl(g). Calculeu: 
 

a) Els mols de clor i monòxid de nitrogen en l’equilibri 
b) La constant d’equilibri Kc per la reacció.  

 
R. 0,321, 0,0159, 0,0117; Kc=0,0334 
 
 
5. El tetraòxid de dinitrogen és un gas incolor que es descompon  en diòxid de nitrogen de color 
vermellós. Sabent que a 25ºC la Kc=0,125, calculeu el % de tetraòxid de nitrogen que es 
dissocia si en un recipient de 1 L s’introdueixen 0,03 mols d’aquest gas.  
 
 
R. 62,5% 
 
6. El bromur d’hidrogen a 1273 K es dissocia en brom i hidrogen segons la reacció:  
 
    2HI(g)   I2(g)   +H2(g)    

 
La constant d’equilibri  a aquesta temperatura és de 1,3x10-7. Calculeu el grau de dissociació 
del bromur d’hidrogen. 
 
R. 7,8x10-4 



 
7. Calculeu la Kc a 400ºC de la reacció: 
 
    I2 (g) +H2 (g)   2HI (g) 

 
Sabent que en l’equilibri la mescla gasosa conté 0,0031 de iode  , 0,0031 mols d’hidrogen i 
0,0239 mols de iodur d’hidrogen per litre,  
quina és la pressió total i les pressions parcials de cada component? 
quin és el valor de la Kp? 
 
 
R. 59,4; 1,66 atm; 0,17 atm, 0,17 atm; 1,32 atm; 59,4 
 
8. Un recipient tancat d’1 dm3, en el qual s’ha fet prèviament el buit, conté 1,988g de iode 
(sòlid). Seguidament, s’escalfa fins arribar a la temperatura de 1473 K. La pressió a l’interior del 
recipient és de 135,0 kPa. En aquestes condicions, tot el iode es troba en estat gasós i 
parcialment dissociat en àtoms segons: 
 
 I2(g)   2I(g) 

 
a) Calculeu el grau de dissociació del iode molecular. 
b) Calculeu les constants d’equilibri Kc i Kp per a la reacció a 1473 K 

 
R. α= 0,407,Kc= 8,752x10-3 
 
9. En un recipient de 200 cm3 de capacitat, es col·loquen a baixa temperatura 0,4 g de tetraòxid 
de dinitrogen líquid. Es tanca el recipient i s’esclafa a 45 ºC: el tetraóxid de dinitrogen es 
vaporitza i es dissocia en un 41,6% en diòxid de nitrogen. Calculeu les constants Kc i Kp per a 
la dissociació del tetraòxid de dinitrogen a 45ºC. 
 
R. 2,61*10-2; 0,68 
 
 
10. La constant d’equilibri per a la reacció  
 
 
  ½ N2(g)      +   ½O2(g)          NO (g)  
 
Té un valor de 6,87*10-4. Un matràs de 2 dm3 s’omple, en c.n. de monòxid de nitrogen. Es 
tanca i s’escalfa fins aconseguir una temperatura de 1273K. En aquestes condicions s’estableix 
l’equilibri.  
Calculeu la composició de la mescla gasosa en l’equilibri, el grau de dissociació del NO a 1273 
K i la pressió en l’interior del recipient.  
 
R. [N2] =[O2]= 0,045; α≈1; P= 4,72*105Pa 
 
 
11. La constant d’equilibri Kp per a la reacció: 
 
 
   CaCO3(S)                CaO (S)  +  CO2(g) 
 
És igual a 2,2 x 104 Pa a 1273 K    
 
En un recipient de 100 dm3 s’introdueixen 0,30 mols de CaCO3, es tanca, es fa el buit i 
s’escalfa fins aconseguir una temperatura constant de 1273 K . Calculeu: 
 

a) La quantitat de cada espècie química una vegada aconseguit l’equilibri. 
b) La Kc a 1273 K pel procés indicat 

 R. 0,21 mol  CO2; 0,09 mol CaCO3, Kc= 2,1x 10-3 



 
 
12. Al introduir en un recipient tancat 2 mols de PCl5(g) a la temperatura de 573 K el sistema 
evoluciona i arriba a l’equilibri, moment en que la pressió total és de 5 atm. La constant 
d’equilibri per a la reacció  
 
   PCl5 (g)        Cl2 (g) + PCl3 (g)  
 
a aquesta temperatura és de 11,5 atm. Calculeu la pressió de cada component.  
 
R. 0,45 atm. 2,25 atm; 2,45 atm  
 
 
13. Donada la reacció  
 
 
 Iodur propílic (g)     propè (g)   +    Iodur d’hidrogen (g) 
 
 
Amb ∆H = 105 kcal/mol, com afectarà a l’equilibri cada una de les següents modificacions: 
 

a) Un augment de la pressió 
b) Addició d’un catalitzador 
c) Addició de propè 
d) Augment de la temperatura 
e) Eliminació de iodur d’hidrogen amb una solució d’hidròxid de sodi 

 
14. Donada la següent reacció química indiqueu com varia la constant d’equilibri amb la 
temperatura. 
 
  2NH3 (g)       N2 (g)     +  3 H2O(g)     ∆H> 0 
 
15. Donat l’equilibri 2A(g) +   3B(s)     2C(s)  +   D(g)    ∆H >0, expliqueu com afectarà 
l’equilibri cadascuna de les següents variacions: 
 

a) Augment de la temperatura 
b) Eliminació de la substància B 
c) Reducció del volum  
d) La presència d’un gas inert 

 
16. En la reacció 
 
   SO2  + O2     2SO3      ∆H= -2,27x10-4 cal/mol  
 
expliqueu breument que succeeix quan: 
 
 a) S’afegeix oxigen 
 b) Es disminueix el volum del sistema per augmentar la pressió 
 c) S’introdueix nitrogen gasos per augmentar la pressió sense modificar el volum 
 d) S’augmenta la temperatura a pressió constant 
 
17. Predigueu l’efecte de les següents modificacions externes sobre l’equilibri de la reacció:  
 
        2AgN3(s)      2Ag(s)    +   3N2(g)        ∆H=- 621 KJ 
 

a)  Augment del volum del reactor 
b) Augment de la temperatura dels reactor 
c) Addició d’un catalitzador 
d) Introducció d’una moneda de plata al reactor 

 


