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DISSOLUCIONS 
Introducció 
a) Calcula el pes/massa molecular del: clorur sòdic, sulfat amònic, oxígen (gas), sulfit manganós, 
àcid perclòric, hidrur platínic, peròxid d’hidrògen, ferro, clorit magnèsic i nitrit potàssic. 
b) Cerca la quantitat de solut (en mols i després en grams) que necessitam per preparar: 
 - 1 litre de una dissolució 1 M de clorur de bari 
 - 1   “    “    “        “           3 M de sulfit potàssic 
 - 2   “    “    “        “           1 M de Clorat cobaltós 
 - 2   “    “    “        “          0,5 M de hidròxid sòdic 
 - 0,5   “    “    “        “         1 M de sulfit potàssic 
 - 0,25 “    “    “        “       0,3 M de sulfit potàssic 
 - 10 ml   “    “        “           1 M de sulfit potàssic 
  

1. Es dissolen 10 g de sal en 40 g d’aigua. La densitat de la dissolució és de 1,025 g/cm3. Cerca 
la concentració en % en pes i en g/l. 
 
2. Quants grams de sucre hi ha en 100 cc d’una dissolució aquosa del 60% i densitat 1,4 g/cc. 
 
3. Es disposa de 100 g de nitrat de plata i amb aquests grams es vol preparar una dissolució 
0,2M. Calcula el volum que es podrà preparar. 
 
4. Quants grams de NaCl s’han de pesar per preparar 260 ml de dissolució 0,5M? 
 
5. Disposam d’una dissolució de clorur sòdic que conté 8 g/l i densitat 1,1 g/cc. Calcula: 
    a) Molaritat b) Molalitat c) Fracció molar de solut Cl: 35,5 Na: 23  H: 1 
 
6. Una dissolució de sulfur sòdic al 2% té una densitat de 1,06 g/c. Calcula:  
    a) Molalitat b) Molaritat c) Normalitat d) Fracció molar de solut S: 32 Na: 23 
 
7. Dissolem 20 g de sucre en 180 g d’aigua i la dissolució ocupa un volum de 193 cc. Calcula: 
a) La densitat de la dissolució b) % en pes c) g/l de dissolució 
 
8. Una beguda alcohòlica conté 50 g d’alcohol per litre de dissolució. La densitat de la beguda 
és 1,2 g/cc. Calcula el % en pes d’alcohol de la dissolució. 

 
1. La dissolució d’àcid sulfúric en aigua amb el 22,25% en pes té una densitat de 1,16 g/cc. 

Cercar la molaritat, normalitat, molalitat i les fraccions molars de dita dissolució. 
H: 1 O: 16 S: 32 

 
SOLUCIONARI 
1. 20%    205g/l 
2.84 g 
3. 2,94 l 
4. 7,6 g 
5. 0,14 mol/l  0,12 mol/kg 0,0023 
6. 0,26 mol/kg 0,27 mol/l 0,54 equiv/l 0,004 
7. 1,036 g/cc  10%  103 g/l 
8. 4,17% 
9. 2,63 M 5,27 N  2,92 m  X:0,05 i 0,95  
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REACCIONS, ESTEQUIOMETRIA 
 

1. Ajustar les reaccions següents: 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

2. El clorat potàssic es descompon mitjançant el calor i dóna clorur de potassi i 
oxígen. Calcula els g d’O2 que es podran obtenir amb 100g de clorat de potassi. 

3. El carbonat de calci reacciona amb l’àcid clorhídric i dóna clorur de calci, diòxid 
de carboni i aigua. Calcula els grams de clorhídric que faran falta per obtenir 10 
g de clorur de calci. 

4. El butà crema amb l’oxígen i dóna diòxid de carboni i vapor d’aigua. Calcula els 
litres d’oxígen en c.n. necessaris per cremar 100 g de butà. 

5. El nitrògen s’obté descomposant nitrit amònic amb calor donant nitrògen i aigua. 
Calcula els litres de gas nitrògen (diatòmic) mesurats a 750 mmHg i 18ºC que 
podrem obtenir amb 1 kg de nitrit amònic. 

6. El gas C2H2 crema segons la reacció 
Calcula els litres d’aire en c.n. que faran falta per cremar 1 m3 de C2H2 

      (En l’aire hi ha un 20% de volum d’oxígen) 
7.  Donada la reacció:                                                                  calcular: 
 
 a) La quantitat de clorur de calci que s’obtendrà si reaccionen 10 g de calci. 

b) La quantitat d`acid clorhídric que necessitam per obtenir 50 g de clorur de 
calci.                     

   c) Quin volum d’hidrògen en c.n. es desprendrà si reaccionen 10 g de Ca. 
  8. Ajusta la següent reacció: 
 

Quants grams d’amoniac obtendrem si fem reaccionar 500 g de N2. Quin volum         
ocuparà aquest amoniac a 900 mmHg i 30ºC?    

9. El carbonat de calci reacciona amb l’àcid clorhídric i dóna clorur de calci, aigua i 
diòxid de carboni.  
a) Escriu i ajusta la reacció. 
b) Quina quantitat de clorur de calci es formarà si reaccionen 20 g de carbonat? 
c) Quina quantitat de carbonat ha de reaccionar amb el clorhídric perquè es 
desprenguin 2 l de diòxid de carboni mesurats a 1 atm de pressió i 25ºC? 
C: 12 Ca: 40 H: 1 O: 16 Cl:35,5 
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10. Quan es crema la pirita té lloc la següent reacció: 
Sulfur de ferro (III) + oxígen   ----------------    Diòxid de sofre + òxid fèrric 

a) Escriu i ajusta la reacció 
b) Calcula la quantitat d’òxid fèrric que s’obté a partir de ½ tona de pirita d’una riquesa 

en sulfur de ferro del 54%. 
c) Amb les dades de l’apartat anterior, cerca quin volum de diòxid de sofre (IV) 

s’obtendrà mesurat a 900 mmHg i 30ºC. 
 
 
 
 
 
 
 
SOLUCIONARI 
2. 39,18 g 
3. 6,58 g 
4. 251 l 
5. 377,81 l 
6. 12500 l 
7. a) 27,75 g  b) 32,88 g c) 5,6 l 
8. b) 607,14 g c) 749,32 l 
9.b) 22,2 g  c) 8,2 g 
10) b) 207692,31 g c) 81705,1 l 
 
 

 


