
1. S’ha sintetitzat la (2S,3R)-3-bromo-2-hidroxi-butanamida (compost I) amb activitat antivírica. També, s’han obtingut 
en el procés de síntesi dos compostos addicionals que són isòmers constitucionals del compost I i que mantenen la 
configuració i els substituents del carboni 3. El compost II dona positiu amb el reactiu de Fheling i el compost III és un 
α-aminoàcid. 
a) Formuleu en projecció de Fisher el compost I, un enantiòmer seu i un diastereoisòmer. Justifiqueu la resposta. 
b) Anomeneu i ormuleu en projecció de Fisher els compostos II i III, concretament els isòmers (2R, 3R). Justifiqueu la 
resposta. Analitzeu la relació de isomeria entre ells. 
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ELS COMPOSTOS I, II i III SON ISÒMERS CONSTITUCIONALS DE FUNCIÓ

ÀCID (2R,3R)-2-AMINO-3-BROMO-BUTANOIC(2R,3R)-2-AMINO-3-BROMO-2-HIDROXI-BUTANAL

a) 

b) 
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1. c) La deshidratació dels compostos I i II amb àcid sulfúric concentrat genera dos compostos A i B, respectivament, 
que presenten estereoisòmeria configuracional geomètrica obtenin-se l’isòmer E en ambdós casos. Formuleu i 
anomeneu els compostos A i B.  
d) La reacció del compost A amb HBr genera majoritàriament un compost C que no presenta activitat òptica. Formuleu 
i anomeneu el compost C,  justificant l’absència d’activitat òptica.  
e) La reacció del compost B amb HBr genera majoritàriament un compost D que presenta activitat òptica, 
concretament dos centres quirals. Formuleu i anomeneu el compost D, justificant la seva activitat òptica.  
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2.- S’han aïllat dos alquens que responen a la formula empírica C3H4O2, que són isòmers constitucionals però no de cadena i que presenten 
les següents característiques.  
a) El compost I presenta caràcter àcid en dissolució aquosa i no presenta isomeria geomètrica.  
b) El compost II no té activitat àcid-base en dissolució aquosa, dona positiu amb el reactiu de Fehling i presenta isomeria geomètrica, 
concretament l’isòmer Z.  
c) Els compostos I i II quan es sotmeten a l’addició de clor donen lloc a dos compostos, respectivament: el compost A derivat del compost I 
amb un sol centre quiral i el compost B derivat del compost II que té dos centres quirals.  
d) El compost I quan es sotmet a l’addició de iodur d’hidrogen dona lloc a dos compostos, el majoritari C amb activitat òptica i el minoritari 
D sense activitat òptica. 
e) El compost II quan es sotmet a l’addició de iodur d’hidrogen dona lloc a dos compostos E i F equimolars amb activitat òptica.  
Dades: Z(H) = 1; Z(C) = 6; Z(O) = 8; Z(I) = 127; Z(Cl)= 35,45  
 
Tenint en compte aquestes informacions es demana: 
1) formuleu i anomeneu els compostos I i II tot justificant les seves característiques físico-químiques. 
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c) Els compostos I i II quan es sotmeten a l’addició de clor donen lloc a dos compostos, respectivament: el compost A derivat del compost I 
amb un sol centre quiral i el compost B derivat del compost II que té dos centres quirals.  
2) plantegeu i justifiqueu el camí sintètic per obtenir els compostos A i B, formulant i anomenant tots els compostos. 
3) formuleu en projecció de falca l’isòmer S del compost A. 
4) formuleu en projecció de Fisher l’isòmer (2S,3S) del compost B. Formuleu també en projecció de Fisher un enantiòmer i en projecció de 
cavallet un epímer del compost B. 
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d) El compost I quan es sotmet a 
l’addició de iodur d’hidrogen dona lloc 
a dos compostos, el majoritari C amb 
activitat òptica i el minoritari D sense 
activitat òptica. 
e) El compost II quan es sotmet a 
l’addició de iodur d’hidrogen dona lloc 
a dos compostos E i F equimolars amb 
activitat òptica. 
 
5) plantegeu i justifiqueu el camí 
sintètic per obtenir els quatre 
compostos derivats de l’addició de 
iodur d’hidrogen als compostos I i II, 
formulant i anomenant tots els 
compostos. Justifiqueu la seva 
proporció i les seves activitats 
òptiques. 
6) esbrinar a partir de quin compost, 
B, E o F s’obté per deshidratació un 
compost sense isomeria geomètrica, 
formuleu-lo i anomeneu-lo.  
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3.- D’un bacteri s’han aïllat dues hexoses, I i II de la sèrie D, que estan formant un disacàrid. Per tal de poder-les identificar s’han realitzat 
una sèrie d’assajos amb els següents resultats: 
1) La reducció de l’hexosa I dona lloc a un polialcohol III que no presenta activitat òptica, mentre que en les mateixes condicions la hexosa 
II dona un compost IV que és un epímer de III en el carboni 3 de la hexosa. 
2) L’hexosa I es troba en forma piranosa tot i que pot formar també formes furanoses, mentre que la II solament pot formar formes 
furanoses. 
3) La unió entre les dues hexoses és mitjançant un enllaç O-glicosídic sensible a l’acció d’un enzim denominat (α1→ 4)-hidrolasa. 
Considerant totes aquestes informacions és demana: 
a) Formuleu amb projecció de Fisher l’hexosa I i la II; analitzant la seva relació d’isomeria. 
b) Formuleu amb projecció de Fisher el compost III i el IV. Justifiqueu l’absència d’activitat òptica del compost III. 
c) Formuleu en projecció de Haworth l’hexosa I i l’hexosa II. 
d) Proposeu una estructura pel disacàrid i anomeneu-la. Presenta caràcter reductor? Presenta mutarotació? Justifiqueu-ho. 
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Donarà positiu amb Fheling ja que la furanosa té l'hidroxil anomèric lliure i per tant
estarà amb equilibri amb la seva forma oberta que té un alfahidroxicetona reductora lliure.
També per la mateixa raó presentarà mutarrotació.

  

 

 

a) Les dos hexoses són isòmers constitucionals de funció (aldehíd i cetona) i també de posició (C1 i C2).
b) El polialcohol III no presenta activiat òptica tot i tenir centres quirals ja que es una forma meso donat q
la molècula presenta un pla de simetria. 



3.- Fisiològicament, el disacàrid està 
formant part d’un glicopèptid que no 
presenta caràcter reductor i que per 
hidròlisi total genera, a banda de les 
dues hexoses, 1 mol de serina (àcid 2-
amino-3-hidroxi-propanoic, pk1=2.21 i 
pk2=9.15), 1 mol de valina (àcid 2-
amino-3-metil-butanoic, pk1=2.32 i 
pk2=9.62), 1 mol de lisina (àcid 2,6-
diamino-hexanoic, pk1=2.18, pk2=8.95 
i pkR=10.53) i 1 mol d’alanina (àcid 2-
amino-propanoic, pK1=2,35, 
pK2=9,87). L’extrem N-terminal del 
tetrapèptid conté un aminoàcid polar 
sense càrrega i la hidròlisi parcial del 
tetrapèptid proporciona els dos 
dipèptids Ser-Ala i Val-Lys. 
Considerant totes aquestes 
informacions és demana: 
e) Formuleu i anomeneu el tetrapèptid, 
indiqueu els equilibris d’ionització i 
determineu el seu pI. 
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3.- Sabent que el tetrapèptid s’uneix al 
disacàrid mitjançant un enllaç N-
glicosídic format per una cadena lateral 
d’un aminoàcid, proposeu una possible 
estructura pel glicopèptid en estudi. 
Indiqueu la naturalesa de la unió entre 
el disacàrid i el pèptid. Quina càrrega 
presentarà el compost a pH fisiològic 
(7,4)? 
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pI = ( 2,18 + 9,15) / 2 = 5,66

A pH fisiologic predominarà la forma amb carrega global zero, PPH0.
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4.- En un extracte biològic s’ha aïllat una molècula que no dona reacció positiva amb el reactiu de Fehling. La seva hidròlisi parcial ha generat un 
tetrapèptid i un trisacàrid. 
La digestió del tetrapèptid informa que aquest està constituït per una molècula de fenilalanina (àcid 2-amino-3-fenilpropanoic, pK1 = 1.8, pK2 = 9.1), 
una molècula d’àcid aspàrtic (àcid 2-aminobutanodioic, pK1 = 2.1, pK2 = 9.8 i pKR = 3.9), una molècula de lisina (àcid 2,6-diaminohexanoic, pK1 = 2.2, 
pK2 = 9.0 i  pKR = 10.6) i una molècula de serina (àcid 2-amino-3-hidroxi-propanoic, pK1 = 2.3, pK2 = 9.2). Se sap, també, que l’aminoàcid àcid ocupa 
l’extrem C-terminal mentre que l’N-terminal l’ocupa un aminoàcid bàsic i la tercera posició l’ocupa un aminoàcid polar. Amb aquesta informació 
contesteu, raonadament, les següents preguntes: 
a) Formuleu i anomeneu el tetrapèptid. 
b) Calculeu el seu pI a partir dels diferents equilibris àcid-base del pèptid. 
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4.- El trisacàrid, que reacciona positivament amb el reactiu de Fehling, està format per tres monosacàrids; dues 
glucoses i una galactosa. La galactosa és un epímer de la glucosa en el carboni 4. Una glucosa i la galactosa es troben 
en forma piranosa mentre que l’altra glucosa es troba en forma furanosa. Sabent que el primer monosacàrid és una 
glucosa que està unida mitjançant un enllaç O-glicosídic (α1→5) i que el segon monosacàrid està unit al tercer per un 
enllaç O-glicosídic (α1→6), contesteu, raonadament, les següents preguntes: 
c) Formuleu i anomeneu el trisacàrid. 
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4.- Si el trisacàrid està unit mitjançant un enllaç a la cadena lateral de l’aminoàcid C-terminal del tetrapèptid,. 
d) Proposeu una estructura per la molècula inicial i calculeu quin serà el seu pI. 
e) Quin tipus d’enllaç s’ha produït? Es podria formar un enllaç glicosídic entre el tetrapèptid i el trisacàrid? Justifiqueu 
les respostes. 
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S’ha format un enllaç ester entre el grup àcid 
de la cadena lateral del aa C-terminal del 
pèptid i l’hidroxil anòmeric del trisacàrid. 
  
Es poden formar enllaços O-glicosídics entre 
hidroxil anomèric i l’hidroxil primari de la 
cadena lateral de la serina. També es poden 
formar enllaços N-glicosídics entre hidroxil 
anomèric i els grups amino lliures N-terminal o 
el de la cadena lateral de la lisina. 



5.- Dos treballadors d’una empresa farmacèutica han de preparar 500 mL de dues dissolucions 
amortidores de concentració 0,1 M i pH 5 i 8, respectivament.  
Per preparar la dissolució amortidora de pH 5 un dels treballadors escull l’aminoàcid àcid glutàmic 
(pKa1 = 2,19; pKa2 = 9,67; pKaR = 4,25), pesa 7,35 g de la forma isoelèctrica de l’aminoàcid (PM=147 
g), els dissol en 50 mL d’aigua destil·lada, hi afegeix  42,5 mL d’una dissolució 1 M de NaOH i porta el 
conjunt a un volum final de 500 mL.  
L’altre treballador prepara la dissolució amortidora de pH 8 a partir de l’aminoàcid lisina (pKa1 = 
2,18; pKa2 = 8,95; pKaR = 10,53). Per això, prepara una dissolució 0,2 M de la forma isoelèctrica de la 
lisina i una altra 0,4 M de la forma que presenta una càrrega positiva neta, mescla 25 mL de la 
primera dissolució amb 112,5 mL de la segona i  porta el conjunt a un volum final de 500.  
a) Indiqueu si les dues dissolucions amortidores estan ben preparades. Justifiqueu, en cada cas, la 
resposta a partir dels equilibris de dissociació dels dos aminoàcids i dels càlculs pertinents. 
b) Raoneu quina de les dues dissolucions presentarà una capacitat amortidora millor. 
c) Determineu la variació de pH de la dissolució amortidora de pH 5 després d’afegir 10 mL de HCl 
0,5 M a 100 mL de la dissolució. Indiqueu, raonant la resposta, si continuarem tenint una dissolució 
amortidora. 

No se puede mostrar la imagen en este momento.

      Àcid glutàmic (Glu)                              Lisina (Lys)  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Glutamins%C3%A4ure_-_Glutamic_acid.svg


a)  Per tal de veure si les dues dissolucions estan ben preparades caldrà escriure els equilibris de 
dissociació dels dos aminoàcids, escollir l’equilibri que intervé perquè el tampó compleixi les 
condicions especificades i, finalment, seguir els passos realitzats pels dos treballadors per 
comprovar si són correctes. 

 +H3N                     COO- 

         Glu0  

 COOH 

H2N                     COO- 

              Glu2- 

  COO- 

+H3N                     COOH     
         Glu+ 

  COOH    

Dissolució amortidora 0,1 M de pH 5 preparada amb àcid glutàmic: 
Per a la dissolució amortidora preparada amb àcid 
glutàmic, l’equilibri que s’haurà de considerar és 
l’assenyalat amb el requadre, ja que el pKa és el més 
proper al valor de pH del tampó 

+H3N                     COO- 

         Glu- 

 COO- 
 

pKa = 4,25 

Així que el tampó haurà de contenir Glu0 i Glu-. El 
treballador parteix de Glu0 i d’una base forta, de 
manera que el zwitterió ha de proporcionar la 
molaritat total: 

M 0,1  [Tampó]    M0,1
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dissolucióL0,5
Glug7,35

=⇒=0

00

Amb la base es genera GLu- a partir de Glu0, 

  Glumols0,05  L 0,5x  
 dissolució L 1

Glu mols 0,1  tampó L 0,5
0

0=⇒

  NaOHmols 0,0425  
 diss 1000Lm

NaOH mol 1x  NaOH diss mL 42,5 =

Els 0,0425 mols de NaOH proporcionen 0,0425 mols 
de OH- que s’utilitzen per transformar 0,0425 mols 
de Glu0 en 0,0425 mols de Glu-. Així, després de la 
mescla tindrem: 



0,0425 mols de Glu- en 500 mL de tampó     ⇒ [Glu-] = 0,085 M 
0,05-0,0425 = 0,0075 mols de Glu0 en 500 mL de tampó       ⇒ [Glu0] = 0,015 M 
De manera que aplicant l’equació de Hendersson-Hasselbach, el pH valdrà: 

[ ]
[ ] ]Glu[

]Glu[log)Glu(pK
febleàcid

conjugadabaselogpKpH carboxilRa 0

−

− +=+=

5,0 5,003
0,015
0,085log4,25pH ≅=+=

El tampó és correcte ja que [Tampó] = 0,1 M i pH = 5,0  



+H3N                     COOH     
          Lys2+ 

 +NH3  

+H3N                     COO- 

           Lys+ 

 +NH3 

pKaα-carboxil=2,18  

 H2N                     COO- 

            Lys0 

 +NH3 

pKaα-amino=8,95 

H2N                     COO- 

           Lys- 

 NH2 

pKaε-amino=10,53  

Dissolució amortidora 0,1 M de 
pH 8 preparada amb lisina  

Per a la dissolució amortidora preparada amb 
lisina, l’equilibri que s’haurà de considerar 
per la dissolució amortidora és l’assenyalat 
amb el requadre ja que el pKa és el més 
proper al pH 8 del tampó:  

Així que el tampó haurà de contenir Lys+ i 
Lys0. El treballador parteix directament de 
Lys+ i Lys0, de manera que calculant la 
concentració que afegeix de cadascuna de 
les espècies es pot calcular la concentració 
global del tampó i el pH: 

M 0,01  
L 0,5

1 x 
L 1

Lys mols 0,2 x L 0,025  ][Lys  
0

tampó
0 ==

M 0,09  
L 0,5

1 x 
L 1

Lys mols 0,4 x L 0,1125  ][Lys  tampó ==
+

+

M 0,1  0,09  0,01  ][Lys  ][Lys[Tampó]  tampótampó =+=+= +0

I, aplicant l’equació de Hendersson-Hasselbach, el pH valdrà: 
[ ]

[ ] ]Lys[
]Lys[log)Lys(pK

febleàcid
conjugadabaselogpKpH ominaa +− +=+=

0

α

8,0 
0,09
0,01log8,95pH =+=

El tampó és correcte ja que [Tampó] = 0,1 M i pH = 8,0  



b) La capacitat amortidora depèn de la concentració total del tampó i de la relació entre les 
 concentracions de les dues espècies del tampó. 

 La concentració global és la mateixa pels dos tampons, de manera que per determinar quina 
 presenta millor capacitat amortidora ens haurem de fixar tan sols en la relació entre les 
 concentracions de les dues espècies del tampó. En aquest sentit la capacitat amortidora és 
 màxima quan pH=pK, i per tant:  

[ ]
[ ] ][][1

][
]; −=⇒=⇒=+= AHA

HA
pKpH

--

a

[A
HA
AlogpKpH

Per la dissolució amortidora de pH 5: 

[Glu-] = 0,085 M 
[Glu0] = 0,015 M ][Glu5,7][Glu5,67

0,015
0,085

][Glu
][Glu -

0

-
0≈⇒==

Per la dissolució amortidora a pH 8: 

[Lys0] = 0,01 M 
[Lys+] = 0,0896 M 

][Lys9][Lys0,11
0,0896

0,01
][Lys
][Lys 0

0

≈⇒== +
+

Així dons, com per la dissolució de pH 8, la relació entre les concentracions de 
les dues espècies s’allunya més de 1, aquesta dissolució presentarà una 
capacitat amortidora pitjor.  



c)  En addicionar 10 mL de HCl 0,5 M a 100 mL de la dissolució, s’afegeixen els següents 
mols de protons: 

+== Hmols 0,005 HClmols 0,005  
 diss L 1000

HCl mols 0,5x  HCl diss mL 10

(aq)H        Glu             OH        Glu  3
-

2
0 ++↓↔+↑ O

           0,0015 mols                             0,0085 mols 
                                                                                                        + 0,005 mols H+  
Nou Equilibri   0,0015+0,005=0,0065 mols    0,0085-0,005=0,0035 mols 

Així, per 100 mL de dissolució amortidora: 
 mols Glu- inicials = 0,085 mols/L x 0,1 L = 0,0085 mols  
 mols Glu0 inicials = 0,015 mols/L x 0,1 L = 0,0015 mols  
 mols H+ addicionats = 0,005 mols 
 mols Glu- després de la reacció = 0,0085 - 0,005 = 0,0035 mols 
 mols Glu0 després de la reacció = 0,0015 + 0,005 = 0,0065 mols 

[ ] M 0,0318
L0,110

mols 0,0035Glu- == [ ] M 0,059
L0,110

mols 0,0065Glu ==0

3,980,2684,25
0,059

0,0318log4,25pH =+=+=
El pH haurà variat en 1,02 (5,0-3,98) unitats i 
continuarem tenint una dissolució amortidora 
ja que pK-pH= 4,25-3,98 = 0,27 unitats (<1) i, a 
més, la capacitat amortidora serà millor que la 
inicial ja que [Glu0] = 1,85 [Glu-]:  ][Glu1,85][Glu0,54

0,059
0,0318

][Glu
][Glu 0

0

-
−≈⇒==



 6.- Es vol preparar una dissolució amortidora de pH proper a 4,5 per tal d’estudiar el creixement d’uns 
microorganismes actius en medi àcid. Per això es dissolen 994 mg d’àcid carbònic  (Ka1 = 1,5x10-4, Ka2 = 
4,7x10-11) i 6,75 g de carbonat monosòdic en 400 mL d’aigua. Indiqueu: 
 a) El pH exacte de la dissolució obtinguda i la concentració de la dissolució amortidora. 
 b) La variació de pH en afegir a la dissolució anterior: 
  b.1) 40 mL d’aigua 
  b.2) 40 mL d’HCl 0,1 M 
  b.3) 40 mL d’NaOH 0,1 M 
 c) Com prepararíeu 500 mL de dissolució amortidora del mateix pH i de la mateixa concentració si 
 disposéssiu, tan sols, d’una dissolució d’àcid carbònic 0,4 M i d’una de NaOH 0,8 M. 
 d) La quantitat de Na2CO3 sòlid i el volum d’una dissolució de HCl 0,8 M necessaris per  preparar els 
500 mL de la mateixa dissolució amortidora. 

a) El pH d’una dissolució tampó formada per un àcid feble i la seva base conjugada es calcula a 
partir de l’equació de Hendersson-Hasselbalch 

[ ]
[ ]febleàcid

conjugadabaselogpKpH a +=

L’àcid carbònic és un àcid dipròtic i s’hauran de considerar dos equilibris de dissociació:  
41051 −+ =+↔+ x,Ka         (aq)OH  (aq)HCO O H  (aq)COH 13

-
3232

111074 −+ =+↔+ x,Ka         (aq)OH  (aq)CO O H  (aq)HCO 23
-2

32
-

3

de manera que, donat que: 3,82,5x10logpKa1 =−= −41

10,33,7x10logpKa2 =−= −114

per la preparació d’una dissolució amortidora 
de pH proper a 4,5 haurem de considerar 
l’equilibri corresponent a la primera 
dissociació de l’àcid carbònic 



[ ] [ ] M0,04
COHg62,03

COHmol1x
aiguaL0,4

OHHCg0,994COHfeble àcid
32

32257
32 ===

[ ] [ ] [ ] M0,2
aHCONg84,02

aHCONmol1x
aiguaL0,4
aHCONg6,75NaHCOsalconjugadabase

3

33
3 ====

4,5180,6983,82
0,04
0,2log3,82pH =+=+=

[ ] [ ] [ ] 0,24M0,20,04HCOCOHamortidora dissolució -
332 =+=+=

4,518pH =

[ ] M0,24 amortidora  dissolució =

b.1) En afegir 40,00 mL d’aigua, la concentració d’àcid feble i de base conjugada varien en la 
següent magnitud:  

[ ] M0,036
mL440 
mL400x

aiguaL
mols0,04feble àcid ==

[ ] M0,018
mL440 
mL400x

aiguaL
mols0,2conjugadabase ==

però el pH de la dissolució no varia, donat que: 

4,5180,6983,82
0,036
0,18log3,82pH =+=+= 4,518pH =



b.2) En addicionar HCl a la dissolució tampó s’afegeixen protons, de manera que l’equilibri de 
dissociació de l’àcid es desplaçarà: 

41051 −+ =+↔+ x,Ka         (aq)OH  (aq)HCO O H  (aq)COH 13
-

3232

(aq)OH (aq)Cl O  H   HCl(aq) 3
-

2
++→+
+ 

Així: mols H2CO3 inicials = 0,04 mols/L x 0,4 L = 0,016 mols  
mols HCO3- inicials = 0,2 mols/L x 0,4 L = 0,08 mols  
mols H+ addicionats = Nº mols HCl addicionats = 40 x 10-3 L x 0,1 mols/L = 0,004 mols 
mols H2CO3 després de l’addició = 0,016 + 0,004 = 0,02 mols 
mols HCO3- després de l’addició = 0,08 – 0,004 = 0,076 mols  

[ ] 0,045M
L0,440

mols 0,02COH 32 ==

[ ] M 0,173
L0,440

mols 0,076HCO3 ==−
4,400,5853,82

0,045
0,173log3,82pH =+=+= 4,405pH =

b.3) En addicionar NaOH a la dissolució s’afegeixen anions hidròxid que consumeixen protons, de 
manera que l’equilibri de dissociació de l’àcid també es desplaçarà: 

41051 −+ =+↔+ x,Ka         (aq)OH  (aq)HCO O H  (aq)COH 13
-

3232
+ 

(aq)OH  (aq)Na    NaOH(aq) −+ +↔+

Així: mols H2CO3 inicials = 0,04 mols/L x 0,4 L = 0,016 mols  
mols HCO3- inicials = 0,2 mols/L x 0,4 L = 0,08 mols  
mols OH- addicionats = Nº mols NaOH add = 40 x 10-3 L x 0,1 mols/L = 0,004 mols  
mols H2CO3 després de la reacció = 0,016 - 0,004 = 0,012 mols 
mols HCO3- després de la reacció = 0,08 + 0,004 = 0,084 mols 

[ ] 0,0273M
L0,440

mols 0,012COH 32 ==

[ ] M 0,191
L0,440

mols0,084 HCO3 ==−

4,6650,8453,82
0,0273
0,191log3,82pH =+=+= 4,665pH =



c) La molaritat del tampó preparat en l’apartat a) ve donada per la suma de les concentracions de les 
dues espècies del tampó. Així: 

[ ] M0,04COH 32 =

[ ] M0,2HCO3 =−

[ ] [ ] [ ] 0,24M0,20,04HCOCOHamortidora  dissolució -
332 =+=+=

El tampó es prepara amb una de les espècies, el carbònic, i amb l’addició de NaOH es generarà la base 
conjugada. Així, l’àcid carbònic haurà de proporcionar la molaritat total del tampó:  

500 mL de tampó hauran de contenir: 
32

32 COH 0,02mols
tampóL 1

COHmols0,04 x  tampó L0,5 =

−
−

= 3
3 HCOmols0,1

tampóL 1
HCOmols 0,2x  tampó L0,5 

Donat que tots els mols de les dues espècies del tampó han de provenir de la quantitat inicial de 
H2CO3, haurem de partir de 0,12 mols de H2CO3 (0,02 + 0,1) 

0,3L
COHmols 0,4

COHdisL 1x  COH mols 0,12
32

32
32 =

i el HCO3
-  es formarà a partir d’una quantitat equivalent de OH-, així: 

0,125L
NaOHmols 0,8

NaOHdisL 1x  NaOH mols 0,1 =

mols OH- necessaris = mols NaOH = mols 
HCO3

- que s’han de formar = 0,1 mols 

Mesclaríem 300 mL de dissolució de H2CO3 0,4 M i 125 mL de dissolució de NaOH 0,8 M i completaríem 
el volum amb H2O fins a 500 mL 

(aq)OH  (aq)HCO O H  (aq)COH 3
-

3232
++↔+

  0,12 mols 
                                                          + 0,1 mols OH- 

 
0,12 – 0,1 = 0,02 mols     0,1 mols      

OH  (aq)HCO  OH  (aq)COH 2

-

3
-

32 +→+

41051 −+ =+↔+ x,Ka         (aq)OH  (aq)HCO O H  (aq)COH 13
-

3232

OH  (aq)HCO  OH  (aq)COH 2

-

3
-

32 +→+

41051 −+ =+↔+ x,Ka         (aq)OH  (aq)HCO O H  (aq)COH 13
-

3232



d) Com en el cas anterior: 

[ ] M0,04COH 32 =

[ ] M0,2HCO3 =−

[ ] [ ] [ ] 0,24M0,20,04HCOCOHamortidora   dissolució -
332 =+=+=

donat que el tampó es prepara amb una de les espècies del tampó i HCl, el carbonat de sodi haurà de 
proporcionar la molaritat total i la [H+] afegida haurà de proporcionar la quantitat d’àcid carbònic 
necessària. Així:  

500 mL de tampó hauran de contenir: 
32

32 COH 0,02mols
tampóL 1

COHmols0,04 x  tampó L0,5 =

−
−

= 3
3 HCOmols0,1

tampóL 1
HCOmols 0,2x  tampó L0,5 

Donat que tots els mols de les dues espècies del tampó han de provenir de la quantitat inicial de 
Na2CO3, haurem de partir de 0,12 mols de Na2CO3 (0,02 + 0,1) 

i el H2CO3 es formarà a partir de l'addició de protons, però en aquests cas primer haurem de 
transformar tot el CO3

2- en  HCO3
- i després haurem de transformar 0,02 mols de HCO3

- en  H2CO3, 
així: 

mols H+ necessaris = mols HCl 
 0,12 mols HCl per tansformar els 0,12 mols de CO3

2- en  0,12 mols de HCO3
- 

 0,02 mols HCl per tansformar 0,02 mols de HCO3
- en  0,02 mols de H2CO3  

 0,14 mols HCl 

g12,72
CONamol 1

CONag 106,01x  CONa mols 0,12
32

32
32 =

L0,175 
HClmols 0,8

HCldisL 1x  HCl mols0,14 =



         0,12 mols 

 

                                (aq)CO  (aq)HCO   (aq)COH

                (aq)OH O         H           (aq)OHO         H                    
-2

3
-

332

3232

→−−−−−←→−−−−−←

++

                                                                                                    + 0,1 mols H3O+ 
                                               0,12 mols                       0 mols 

                                                              + 0,02 mols H3O+ 
 
                      0,02 mols                 0,12 - 0,2 =  0,1 mols                            

Pesaríem 12,72 g de Na2CO3 i els dissoldríem amb una mica d’aigua, afegiríem 175 mL de dissolució 
de HCl 0,8 M i completaríem el volum amb H2O fins a 500 mL 



7.- Per a la reacció:  
                                              A  +  B       ↔       C  +  D  +  calor 
es mesclen, en condicions estàndard, 1,28 mols d’A amb 2,64 mols de B en un recipient de 2,5 litres, 
permetent que s’assoleixi l’equilibri. El valor de la constant d’equilibri, Kc, en aquestes condicions és 
1,0x10-4. 

Calculeu: 
 a)  La concentració de cadascuna de les substàncies en l’equilibri. 
 b) La contant d’equilibri a 100ºC, sabent que el calor de formació a pressió constant, en 
 condicions estàndard, dels compostos A, B, C i D és, respectivament,  - 24, -12, -52 i -17 
 Kcal/mol. 
 c) La variació d’energia lliure a 25ºC i indiqueu si la reacció és espontània. 

Indiqueu en quin sentit es desplaçarà l’equilibri si: 
 d) S’augmenta la temperatura 
 e) S’afegeixen 0,2 mols de D 
 f) Es disminueix la pressió total 
 g) S’afegeixen 0,4 mols de B  

Justifiqueu: 
 h) L’espontaneïtat del procés a 25ºC considerant el valor de la variació d’energia lliure i el 
 caràcter exotèrmic o endotèrmic del  procés. 
 i) En quin sentit evolucionarà l’equilibri si en el recipient de 2,5 litres es mesclen 0,7 mols 
 d’A, 0,4 mols de B, 0,2 mols de C i 0,3 mols de D?. 



A      +      B       ↔       C      +      D      +       calor 

a) 

Con. Inicials 

Con. Equilibri 
 

2,5
x            

2,5
x             

2,5
x-2,64       

2,5
x-1,28

 0                0                 
2,5

2,64           
2,5

1,28

[ ][ ]
[ ][ ]                          

x)-2,64(·x)-(1,28
x

2,5
x-2,64·

2,5
x-1,28

2,5
x·

2,5
x

BA
DC10·1Kc

2
4 ==== −  0,182 x =

[ ] M 0,505  
2,5
0,0182-1,28  

2,5
x-1,28A ===

[ ] M 1,049  
2,5
0,0182-2,64  

2,5
x-2,64B ===

[ ] M 10·7,28  
2,5

0,0182  
2,5
xC 3-===

[ ] M 10·7,28  
2,5

0,0182  
2,5
xD 3-===

     [A] = 0,505 M   [C] = 7,28 · 10-3 M 
 
     [B] =1,049 M                               [C] = 7,28 · 10-3 M 
       



b) Per tal de calcular la constant d’equilibri a una temperatura determinada, coneixent la constant a 
una altra temperatura, utilitzarem l’equació de Vant’Hoff:  

per la qual cosa necessitem la variació d’entalpia estàndard de la reacció que podem calcular, d’acord 
amb la Llei de Hess, a partir de les entalpies estàndard de formació dels reactius i dels productes: 

∆H0
reacció = Σn ∆H0

formació (productes) - Σn ∆H0
formació (reactius) 

∆H0
reacció = [∆H0

f(C) + ∆H0
f(D)] – [∆H0

f (A) + ∆H0
f (B)] = [(-52) + (-17)] - [(-24) + (-12)] = -33 Kcal 







 −

−
=

× −−− 373K
1

298K
1

mol · K · Kcal1,987·10
33Kcal

101
Kln

1134-
2

9
2 2 101,25K   20,5lnK −×=⇒−=

Si K1 (1 ·10-4) és la constant a 25ºC (T1) i K2 (?) és la constant a 100ºC (T2) 

c) La variació d’energia lliura estàndard la calcularem a partir de la constant d’equilibri a 25ºC, 
d’acord amb l’equació:  

lnKRTΔG0 −= calmolcal 545310·1ln·298KKΔG -41-10 +=−= − ·)··987,1(

     ΔG0 = +5453 cal > 0 i per tant a 25ºC el procés no serà espontani 



d) En ser la reacció exotèrmica, un augment de temperatura provocarà, d’acord amb el Principi de 
Le Châtelier, un desplaçament de la reacció en el sentit de formació de reactius (esquerra, ←)  

e) En afegir 0,2 mols de D, que és un dels productes de la reacció, d’acord amb el Principi de Le 
Châtelier es produirà un desplaçament de la reacció en el sentit de formació de reactius (esquerra, 
←)  

f) En disminuir la pressió total no hi haurà cap efecte sobre el sistema, tant si es tracta d’un procés 
en solució com en estat gas, ja que d’una banda un canvi de pressió total no modifica l’estat 
d’equilibri si no intervenen gasos i si la reacció tingues lloc entre gasos l’equilibri tampoc es 
modificaria perquè els mols de gasos que actuen com a reactius coincidiria amb els que es formen. 

g) En afegir 0,4 mols de B, que és un dels reactius de la reacció, d’acord amb el Principi de Le 
Châtelier es produirà un desplaçament de la reacció en el sentit de formació de productes (dreta, →)  

h) Tot i tractar-se d’una reacció exotèrmica el procés no és espontani a 25ºC perquè ΔG0 > 0. El fet 
que una reacció sigui exotèrmica  no és suficient per predir l'espontaneïtat d’un procés ja que depèn 
també de la temperatura i de la variació d’entropia. 

[ ][ ]
[ ][ ]                        0,214

2,5
0,4·

2,5
0,7

2,5
0,3·

2,5
0,2

BA
DCQ ===

i) Per tal de saber en quin sentit evolucionarà l’equilibri, calcularem el quocient de reacció i el 
compararem amb la constant d’equilibri: 

A      +      B       ↔       C      +      D      +       calor 

 
2,5
0,3              

2,5
0,2                     

2,5
0,4                

2,5
0,7

A 25ºC Q (0,214) > K (1 · 10-4) i , per tant, l’equilibri evolucionarà cap a l’esquerra (←) 

A 100ºC Q (0,214) > K (1,25 · 10-9) i , per tant, l’equilibri evolucionarà cap a l’esquerra (←) 



8.- a) Igualeu, pel mètode ió-electró, la reacció entre el clorat de sodi i el clorur de ferro (II) en medi 
àcid (suposeu HCl) si l’anió clorat es redueix a clorur mentre que el ferro (II) s’oxida a ferro(III). 
b) Quina f.e.m. té una pila formada per elèctrodes de Ni i Ag si: Еº(Ni2+/Ni) = - 0,23 V i Еº(Ag+/Ag) = + 
0,80 V? Indiqueu les reaccions que tindran lloc en cada elèctrode, la reacció global igualada i la 
notació sistemàtica de la pila. 
c) Calculeu el valor de ∆Gº de la pila. 
Dades: F = 96500 C/mol. 

a)  Primer cal igualar de manera independent les semireaccions d’oxidació i de reducció, multiplicar 
les dues semireaccions pels números adequats per tal que els electrons guanyats en el procés de 
reducció coincideixen amb els perduts en el procés de reducció, obtenir la reacció iònica global 
igualada i a partir d’aquesta la molecular:  

ClO3-  +  6 H+  +  6 e-  →  Cl-  +  3 H2O      Semireacció de reducció de l’oxidant. 
 6 · ( Fe+2  -  1 e-  →  Fe3+)     Semireacció d’oxidació del reductor  

Reacció iònica total igualada :  ClO3-  +  6 H+  +  6 Fe+2  →  Cl-  +  3 H2O  +  6 Fe+3 

Reacció molecular total igualada :  NaClO3  +  6 HCl  +  6 FeCl2  →  NaCl  +  3 H2O  +  6 FeCl3  



b) En proporcionar-nos en l’enunciat els potencials estàndard de reducció dels dos parells redox, haurem 
de considerar el funcionament espontani de la pila en condicions estàndard. Donat que, per tal que una 
pila funcioni de manera espontània, s’ha de complir que  ∆Е>0 o ∆Е0>0, segons les condicions. Així, per 
tal que la pila funcioni espontàniament en condicions estàndard, haurà d’actuar com a càtode aquell 
parell redox que presenti un potencial estàndard de reducció més elevat 

Ànode (semireacció d’oxidació, pèrdua d’e-): Ni0  -  2 e-  →  Ni2+  Еº (red) = - 0,23V     
Càtode (semireacció de reducció, guany d’e-):            2 · (Ag+  +   e-  →  Ag0)  Еº (red) = + 0,80V  

Reacció global igualada:  Ni0  +  2 Ag+  →  Ni2+ + 2 Ag0   
   Еºpila = Еºcat - Еºano =  + 0,80 – (- 0,23) = + 0,80 + 0,23 = + 1,03V  

La notació sistemàtica de la pila possible és:  Ni0 | Ni2+(1M) || Ag+(1M) | Ag0 

c)  La ∆G0
pila la calcularem a partir del valor de ∆E0

pila  calculat en l’apartat anterior  

∆G0
pila = - n·F·∆E0

pila  = - 2 mols e- · 96500 C/mol · 1,03 V = - 198790 J 

∆G0
pila = - 198790 J = -198,79 kJ 



9.- De la reacció NO(g) + ½ O2(g) ↔ NO2(g) sabem: ∆Sºr = -73,15 J/K·mol, ∆Gºf (NO) = 86,57 kJ/mol i      
∆Gºf (NO2) = 51,3 kJ/mol. A partir d’aquests valors: 
a) Justifiqueu si l’oxidació del monòxid de nitrogen a diòxid de nitrogen serà una reacció exotèrmica i 
espontània en condicions estàndard. 
b) Calculeu els valors de Kc i Kp en condicions estàndard. 
c) Justifiqueu cap a on es desplaçarà l’equilibri si les concentracions de NO, O2 i de NO2 són 1, 1 i 10-5M, 
respectivament? 
d) Justifiqueu cap a on es desplaçarà l’equilibri si: 
 i) S’augmenta la pressió total. 
 ii) S’augmenta la pressió parcial de diòxid de nitrogen. 
 iii) S’augmenta la temperatura. 
e) Quin serà el valor de la Kp a 373 K? 
Dades: R= 8,314 J/K·mol = 0,082 atm·l/K·mol 

NO(g) + ½ O2(g) ↔ NO2(g) 
a) Per justificar si la reacció d’oxidació del monóxid de nitrógen és espontània i exotèrmica en condicions 
estàndard cal veure si ∆Gºreac i  ∆Hºreac són menors que 0. Calculem aquestes magnituds 
termodinàmiques a partir de les dades de l’enunciat.  

Càlcul ∆Gºreac com: ∆Gºreac = ∆Gºf (NO2) - ∆Gºf (NO) = 51,3 kJ/mol – 86,57 kJ/mol = -35,27 kJ/mol 

Càlcul ∆Hºreac  com:   ∆Gºreac = ∆Hºreac – T·∆Sºreac   
     ∆Hºreac = ∆Gºreac + T·∆Sºreac 
     ∆Hºreac = -35,27 kJ/mol + 298 K· (-73,15 · 10-3 kJ/K·mol) = - 57,07 kJ/mol. 

En condicions estàndard, la reacció d’oxidació del monóxido de nitrógeno a dióxido de nitrógeno 
és una reacció exotèrmica (∆Hºreac < 0) i espontània (∆Gºreac < 0). 



b)   En tractar-se d’una reacció en la que reactius i productes estan en estat gas, la ∆Gºreac permet 
calcular, directament, el valor de Kp. La Kc la podrem calcular, a continuació, tenint en consideració 
la relació que existeix entre Kp i Kc si es considera un comportament ideal pels gasos. 

Per calcular la Kp:  
 ∆Gºreac = - R·T· ln Kp 
   ln Kp = - ∆Gºreac/R·T = -(-35270 J/mol) / 8,31 J/K·mol · 298 K = 14,242 
 Kp = e14.242 = 1,53·106 (1528809,674)     Kp = 1,53·106  

Per calcular la Kc: 
 Kp = Kc · (RT)∆n 

 Kc = Kp / (RT)∆n = 1.53·106 / (0,082 atm·L/K·mol · 298 K)-0.5  
 Kc = 1.53·106 · 4,943 = 7,563 · 106     Kc = 7,563·106  

c) Per poder respondre a aquesta qüestió cal calcula el valor del quocient de reacció (Q) en les condicions 
indicades i comparar-lo amb el valor de Kc determinat en l’apartat b) 

en condició d’equilibri:  Kc = [NO2] / [O2]1/2 [NO] = 7,563 · 106 

en les condicions del problema:   Q = [NO2] / [O2]1/2 [NO] =10-5 / (1)1/2 · 1 = 10-5 

En ser Q < Kc, la reacció es desplaçarà en el sentit que determini un augment de la Q, per tal que 
s’arribi a assolir l’estat d’equilibri. O sia, haurà d’augmentar el numerador i disminuir el 
denominador, per tant, es desplaçarà cap a la formació del producte NO2 



d) Per respondre a aquesta qüestió haurem de considerar com afecta la pertorbació a l’estat d’equilibri i 
determinar com evolucionarà la reacció per tal que es torni a restablir l’estat d’equilibri, d’acord amb el 
principi de Le Chatelier:  

i) dreta: Si s’augmenta la pressió total, l’equilibri es desplaçarà cap on hi hagi menys mols de 
gasos, es a dir cap als productes. 

ii) esquerra: Si s’augmenta la pressió parcial de diòxid de nitrogen (producte), l’equilibri es 
desplaçarà cap als reactius per tal d’establir el valor de la K.  

iii) esquerra: Si s’augmenta la temperatura, com que és una reacció exotèrmica, la calor és com 
un producte de la reacció, l’equilibri es desplaçarà cap als reactius per tal de disminuir l’efecte 
del augment de temperatura, cap el sentit endotèrmic.  

e)  L’equació que relaciona els valors de la constant d’equilibri a dues temperatures diferents és 
l’equació de Van’t Hoff.  

Aplicant Van’t Hoff:  
 ln (K1/K2) = - (∆Hºreac /R) (1/T1 – 1/T2) 
 ln K1 – ln K2 = - (∆Hºreac /R)  (1/T1 – 1/T2) 

d’aquesta igualtat: 
 ln K2 = ln K1 + (∆Hºreac/ R) (1/T1 – 1/T2) 
 ln K2 = ln 1,53 ·106 + (- 57070 J/mol / 8,314 J/K· mol) (1/298 – 
1/373) 
 ln K2 =  14,242  - 4,626 = 9,616 
 K2 = 15002,918 

Kp = 15002,918 a 373 K 



10.- Donats els potencials de reducció següents: 
 Piruvat   +   2 H+   +   2 e-   →   lactat  E0 = - 0,190 V 
 NAD+    +   2 H+   +   2 e-   →   NADH   +   H+ E0 = - 0,320 V 
a) Escriviu la reacció espontània que es produirà indicant qui és l’agent oxidant i qui el reductor. 
b) Calculeu la FEM de la possible pila de l’apartat anterior. 
c) Calculeu ∆Gº. 
d) Calculeu la keq. 

a) En proporcionar-nos en l’enunciat els potencials estàndard de reducció dels dos parells redox, haurem 
de considerar el funcionament espontani de la pila en condicions estàndard. Donat que, per tal que una 
pila funcioni de manera espontània, s’ha de complir que  ∆Е>0 o ∆Е0>0, segons les condicions. Així, per 
tal que la pila funcioni espontàniament en condicions estàndard, haurà d’actuar com a càtode aquell 
parell redox que presenti un potencial estàndard de reducció més elevat. Per tant,  

la reacció espontània serà:  Piruvat   +   NADH   +   H+   →   lactat   +   NAD+ 

i per tant, el piruvat es redueix a lactat i és l’agent oxidant i el NADH s’oxida a NAD+ i és 
l’agent reductor   

ΔЕºpila = Еºcat - Еºano =  - 0,190 – (- 0, 320) = - 0,190 + 0, 320 = + 0,130V  

b) La FEM o potencial de la pila el trobarem restant al potencial estàndard de reducció del parell que 
actua com a càtode el potencial estàndard de reducció del parell que actua com a ànode. 



c)  La ∆G0
pila la calcularem a partir del valor de ∆E0

pila  calculat en l’apartat anterior  

∆G0
pila = - n·F·∆E0

pila  = - 2 mols e- · 96500 C/mol · 0,130 V = - 25090 J 

∆G0
pila = - 25090 J = -25,09 kJ 

d) la ∆Gºpila , trobada en l’apartat anterior, permet calcular, directament, el valor de Kc a partir de 
l’equació matemàtica que relaciona les dues magnituds  

Per calcular la Kc:  
 ∆Gºreac = - R·T· ln Kc 
   ln Kc = - ∆Gºreac/R·T = -(-25090 J/mol) / 8,314 J/K·mol · 298 K = 10,127 
 Kp = e10,127 = 25009,22     Kp = 2,5·104  
  
 o 
 
  ∆Gºreac = - R·T· ln Kc = - R·T· 2,303 log Kc  
   log Kc = - ∆Gºreac/2,303·R·T = -(-25090 J/mol) / 2,303 · 8,314 J/K·mol · 298 K = 4,397 
 Kp = 104,397 = 24945,94     Kp = 2,49·104  
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