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1. CONCEPTES GENERALS. 

1.1. SUBSTÀNCIES PURES: SUBSTÀNCIES SIMPLES I COMPOSTOS. 

Les substàncies pures són constituïdes per una sola classe de matèria, aquestes substàncies te-
nen unes propietats que no depenen de la quantitat de substància i serveixen per a identificar-les: densitat, 
punt (o temperatura) de fusió, punt d’ebullició, punt de solidificació, entre d’altres. 

Aquestes propietats s’anomenen propietats característiques els valors de les quals són constants 
per a cada substància pura, sempre que es mesurin en les mateixes condicions de pressió i de temperatura. 
Així, per exemple, la densitat de l’aigua pura (destil·lada) és d’un gram per centímetre cúbic, mesurada a una 

temperatura de 20 C i a una atmosfera de pressió. Si intentem mesurar, per exemple, la densitat d’una mes-
cla, trobarem valors diferents d’aquesta propietat segons el percentatge dels components que la formen. 

Les substàncies simples són substàncies pures constituïdes per un únic tipus d’element i un ele-

ment és una substància pura constituïda per un mateix tipus d’àtom. Així, les substàncies simples són subs-
tàncies pures formades per un únic tipus d’àtom. L’oxigen, el nitrogen i l’argó, una vegada separats cada un 
de l’aire, són substàncies simples. També ho són el ferro, el sofre, el carboni, etc. 

Els compostos són substàncies pures constituïdes per elements diferents. L’aigua destil·lada, la sal 
comuna, el sucre, etc. són compostos. 

1.2. ELS ELEMENTS QUÍMICS. 

Al segle XVII, Robert Boyle es plantejava què era un element químic. Si els elements s’han de con-
siderar com les substàncies bàsiques de què està constituïda la matèria, un element no es podria descom-
pondre en substàncies més senzilles. L’experimentació s’obria pas per determinar quines substàncies eren 
elements. 

Els antics grecs coneixien alguns elements, encara que mai els hi havien considerat: l’or, l’argent, el 
coure, el ferro, l’estany, el plom, el mercuri, el carboni i el sofre. 

A l’edat mitjana havien estat descoberts l’arsènic, l’antimoni, el bismut i el zinc. 
Així que a l’època de Boyle ja es coneixien 13 elements. 
El segle XVIII es va caracteritzar pel descobriment d’elements metàl·lics i gasosos: el cobalt, el platí, 

el níquel, el manganès, el molibdè, el tel·luri, el tungstè, l’hidrogen, el nitrogen, l’oxigen, el clor, l’urani, el 
zirconi, el titani, l’itri, el beril·li i el crom. 

El segle XIX va ser el segle d’or del descobriment d’elements químics: una cinquantena en total. 
El segle actual s’ha caracteritzat pel descobriment de molts elements de dos grups anomenats lantà-

nids i actínids i per haver-ne obtingut d’altres artificialment. 
Ara per ara, es coneixen 109 elements químics, entre els naturals i els artificials. 

1.2.1. ELS SÍMBOLS DELS ELEMENTS. 

La simbologia actual dels elements va ser proposada al segle passat pel químic suec Jöns J. 
Berzelius i es basa en la utilització de les lletres de l’alfabet. 

 

“ L’àtom d’un element químic es representa per la lletra inicial majúscula del nom en llatí de 

l’element. Quant els noms de dos o més elements comencen per la mateixa lletra, el símbol és alesho-

res la primera lletra o bé la primera seguida d’una altra. La segona sempre s’escriu en minúscula ” 

 

Exemples: 

Nom de l’element Símbol Nom de l’element Símbol 

hidrogen H carboni C 

mercuri Hg calci Ca 

nitrogen N cobalt Co 

sodi Na clor Cl 

fòsfor P coure Cu 

 
L’element 104 va ser obtingut de forma simultània a l’URSS i als EUA. Uns el van anomenar kurtxa-

tovi (Ku) i els altres rutherfodi (Rf). Això va passar també amb l’element 105: hafni (Ha) per uns  i nielsbohri 
(Ns) per als altres. Per evitar conflictes es va proposar que els elements a partir del 104 s’anomenin de la 
forma següent: 

104  unnilquadi (Unq), “un” = 1, “nil” = 0 i “quadi” = 4. 

105  unnilpenti (Unp), “un” = 1, “nil” = 0 i “penti” = 5. 
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1.2.2. CONSTITUCIÓ DELS ELEMENTS. 

Les partícules més petites que constitueixen els elements són els àtoms. 

Actualment sabem que l’àtom té un nucli i una capa electrònica. El nucli és format per protons i 

neutrons. A la capa electrònica hi ha els electrons: 
                                              
 nucli: protons + neutrons 
  
 
 capa electrònica: electrons 
 
El que caracteritza els àtoms d’un element és el nombre de protons que té al nucli i que rep el nom 

de nombre atòmic, que es simbolitza amb la lletra Z. 

 

“ Un element químic és una substància pura que està formada per àtoms amb el mateix nom-

bre atòmic ” 
 

Hidrogen      1 protó          Z = 1 

Heli              2 protons       Z = 2 
 
Els nuclis dels àtoms d’un mateix element poden tenir diferent nombre de neutrons. Aquest àtoms 

s’anomenen isòtops de l’element. 

El nombre de protons més el de neutrons del nucli d’un àtom se l’anomena nombre de massa i es 

simbolitza per la lletra A. 
Per indicar el nombre de massa d’un isòtop d’un element s’escriu el nom de l’element i després el 

nombre de massa, separats per un guió: 
 
Carboni - 12 (àtom de carboni de nombre de massa 12). 
Carboni - 13 (àtom de carboni de nombre de massa 13). 
 
Quan fem servir el símbol de l’element el nombre de massa es col·loca a la part superior esquerra, i 

el nombre atòmic a la part inferior esquerra: 
 

 nombre de massa 

                                                                                             

17
35

17
37Cl                         Cl 

                                                                                             
 nombre atòmic 

 
Tots els àtoms de clor tenen 17 protons al nucli, però n’hi ha amb 18 neutrons i d’altres amb 20 neu-

trons. 
En un àtom neutre el nombre de protons del nucli coincideix amb el nombre d’electrons a la capa 

electrònica. 
 

“ Un àtom pot perdre o guanyar electrons, convertint-se en un àtom del mateix element, car-

regat elèctricament, anomenat ió ” 
 
 Quan un àtom perd un o més electrons, es converteixen en un ió amb càrrega elèctrica positiva, 

anomenat catió; en canvi, si en guanya es converteix en un ió amb càrrega negativa, anomenat anió. 

 

Exercicis 1, 2 i 3. 

Àtom 
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1.3. FÓRMULES QUÍMIQUES. 

1.3.1. QUÈ ÉS UN COMPOST QUÍMIC? 

 

“ Un compost químic és una substància pura formada per combinació de dos o més ele-

ments diferents ” 

 

Exemples: l’aigua, l’amoníac, el diòxid de carboni, l’àcid sulfúric, l’àcid clorhídric, etc.... 
La mínima “partícula” d’aigua que pot existir conté 2 àtoms d’hidrogen i 1 àtom d’oxigen. Aquesta uni-

tat estructural mínima s’anomena molècula d’aigua. 
 Hi ha molècules formades per centenars de milers d’àtoms: macromolècules. 

1.3.2. FÓRMULA MOLECULAR. 

Els compostos químics, constituïts per molècules, s’anomenen compostos moleculars i es re-
presenten per la fórmula molecular. 

 

“ La fórmula molecular s’escriu ajuntant els símbols dels elements que es troben combinats, 

amb subíndexs que indiquen quants àtoms de cada element són presents a la molècula. El subíndex 

1 se sobreentén i no s’escriu ” 
 

Compost Fórmula 

aigua H2O 

amoníac NH3 

àcid sulfúric H2SO4 

 
Els àtoms d’alguns elements es combinen entre si per a formar molècules: 
 H2, O2, N2 i Cl2. 

1.3.3. FÓRMULA EMPÍRICA. 

No tots els compostos químics estan formats per molècules separades les unes de les altres. 
 Molts compostos químics estan constituïts per ions positius i ions negatius i no es pot dir que formin 

molècules, com és, per exemple, el cas de la sal comuna. 
En un cristall de sal comuna hi ha alternativament un ió Na

+
 per cada ió Cl

-
 i no es formen molècules 

separades les unes de les altres. La fórmula de la sal comuna podria ser Na100Cl100, Na50Cl50, Na10Cl10,..... 

Però els químics han escollit com a fórmula de la sal comunica NaCl, és a dir, la que té com a subíndex 

nombres enters els més petits possibles. D’aquest tipus de fórmula se’n diu fórmula empírica. 

 

 “ La fórmula empírica d’un compost ens indica la classe d’àtoms que el formen i en quina 

proporció s’hi troben ” 

1.4. EL SISTEMA PERIÒDIC DELS ELEMENTS. 

Dimitri Mendeleiev va classificar els elements químics coneguts en aquell moment, per ordre crei-
xent de massa atòmica, en una taula anomenada sistema periòdic dels elements o taula periòdica. 

Els elements de l’actual taula estan ordenats per ordre creixent de nombre atòmic.. 
Files: períodes (1-7) 
Columnes: grups o famílies (I-VIII) 
Els elements d’una mateixa família tenen propietats semblants (Li, Na; Be, Mg; B, Al; C, Si; F, Cl). 

 

Elements representatius 
 

GRUP I H, Na, K, Rb, Cs, Fr Metalls alcalins 

GRUP II Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Metalls alcalinoterris 

GRUP III B, Al, Ga, In, Tl Família del bor 

GRUP IV C, Si, Ge, Sn, Pb Família del carboni 

GRUP V N, P, As, Sb, Bi Família del nitrogen 

GRUP VI O, S, Se, Te, Po Família dels calcògens 

GRUP VII F, Cl, Br, I, At Família dels halògens 

GRUP VIII He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn Gasos nobles 
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Metalls de transició: elements metàl·lics amb propietats que varien gradualment d’esquerra a dreta. 

Lantànids i actínids: s’inicien amb el lantà i l’actini. Els elements que formen cada família tenen en-
tre ells propietats molt semblants. 

La ratlla més gruixuda que esglaonadament va des del bor fins a l’àstat separa dos grans grups 

d’elements; els situats a la seva esquerra que són metalls i els de la seva dreta que són no–metalls. Els 
elements que freguen aquesta línia a banda i banda presenten propietats a vegades dels metalls i a vegades 

dels no–metalls, es consideren semimetalls. 
La situació de l’hidrogen al grup I és arbitrària; de fet les seves propietats no encaixen adequadament 

amb les de cap grup. 
 

Exercicis 4 i 5. 

1.5. UNIÓ ENTRE ÀTOMS: L’ENLLAÇ QUÍMIC. 

Els àtoms dels elements normalment no es troben aïllats, sinó que es combinen (s’uneixen), per 
formar estructures poliatòmiques: 

 

H, H  H2 

O, H, H  H2O 

Na, Cl  NaCl. 
 

Les unions entre els àtoms s’anomenen enllaços químics, i es deuen a les forces d’atracció elèctri-
ca entre àtoms. 

1.5.1. L’ENLLAÇ IÒNIC. 

Els compostos iònics estan formats per ions positius i ions negatius. En estat sòlid cada ió es tro-
ba envoltat per altres de signe oposat. 

Però com s’explica la formació d’un compost iònic, com per exemple, la sal comuna (clorur de sodi)? 
El procés de formació de la sal comuna és el següent: 

1.- Subministrem energia a un àtom de sodi neutre, que perd un electró i es converteix en un ió sodi, 
Na

+
.  

2.- Aquest electró es captat per un àtom de clor neutre, que es converteix en l’ió clorur, Cl
-
, i es des-

prèn energia. 
3.- Els ions Na

+
 i Cl

-
 s’atrauen intensament i s’uneixen per forces de tipus elèctric donant lloc a la sal 

comuna, NaCl. 
 

“ La unió deguda a la força d’atracció entre ions amb càrregues elèctriques oposades consti-

tueix l’enllaç iònic ” 

1.5.2. L’ENLLAÇ COVALENT. 

Una altra manera d’unir-se els àtoms és per compartició d’electrons. 

 Per exemple, dos àtoms d’hidrogen s’uneixen i donen una molècula d’hidrogen, H2. Els àtoms 
d’hidrogen comparteixen d’una manera igual els seus electrons. 

 

H· + H·   H:H     H  H       parell d’electrons 
 

“ La unió entre àtoms caracteritzada per la compartició d’electrons s’anomena enllaç covalent ” 
L’enllaç covalent dóna lloc a la formació de molècules: 
 
                                   O        H 

                                                                       

H  H    Cl  Cl    H           H     H  Cl    H  N  H 

1.5.3. VALÈNCIA. 

Per escriure la fórmula d’un compost s’ha de conèixer la classe i quantitat d’àtoms que es combi-
nen per formar la molècula. 

 

H2O  2 àtoms d’hidrogen i 1 d’oxigen. 

H2SO4  2 àtoms d’hidrogen, 4 d’oxigen i 1 de sofre. 
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Per formular compostos binaris, que són els constituïts per dos elements diferents (H2O), resulta molt 
útil el concepte de valència. 

Observeu: 
 
  HCl              H2O                   CH4                    H2 
 
                                                   H 
 

H  Cl        H           H          H  C  H            H  H 
 
                         O                       H 
 

“ La valència d’un element és el nombre d’àtoms d’hidrogen que es combinen amb un àtom 

d’aquest element ” 
 
Així, la valència del clor, Cl, en la molècula de HCl és I, perquè es combina amb un àtom d’hidrogen; 

la valència de l’oxigen en la molècula de H2O és II, ja que són dos els àtoms d’hidrogen que es combinen 
amb un àtom d’oxigen; la valència del carboni en la molècula de CH4 és IV, perquè el carboni està envoltat 
de quatre hidrògens i la valència de un qualsevol dels hidrògens de la molècula de H2 és I, perquè cada àtom 
d’hidrogen es combina amb un altre àtom d’hidrogen. 

Per a saber la valència d’un element en un compost binari no cal escriure la seva combinació amb 
l’hidrogen. Fins i tot pot ser que no s’hi combini. 

Podem conèixer la valència del silici, per exemple, perquè amb l’oxigen forma un compost de fórmula 
SiO2. Cada àtom de silici es combina amb dos d’oxigen, i com que cada àtom d’oxigen presenta valència II, 
el silici tindrà per tant valència quatre (IV). 

La fórmula d’un compost és correcta quan la valència de cada àtom és la que li pertoca i el nombre 
total de valències de cadascun dels elements que es combinen es el mateix. 

 Així quan es combinen el sodi, amb valència I, i l’oxigen, amb valència II, formen un compost de 
fórmula Na2O, perquè el nombre total de valències de dos àtoms de sodi es dos, igual a les dues valències 
apuntades per l’àtom d’oxigen. 

Si es combina l’alumini - valència III - amb l’oxigen es forma un compost de fórmula Al2O3, perquè 
dos àtoms d’alumini amb valència III aporten les mateixes valències (6) que tres àtoms d’oxigen amb valèn-
cia II. 

La majoria dels elements presenten més d’una valència. Per exemple, quan el sofre es combina amb 
l’hidrogen per formar el compost H2S, el sofre actua amb valència II. En canvi, en els compostos de fórmules 
SO2 i SO3, el sofre presenta, respectivament, valències IV i VI, ja que la valència de l’oxigen es II. 

 

Exercici 6. 

1.5.4. ELECTRONEGATIVITAT. NOMBRE D’OXIDACIÓ. 

Quan es tracta de formular compostos amb tres o més elements resulta més interessant el con-

cepte de nombre d’oxidació. 
Per a definir el nombre d’oxidació que presenta un element en una espècie química primer hem 

d’estudiar una important propietat atòmica: l’electronegativitat. 
Considerem la fórmula del clorur d’hidrogen HCl l’enllaç entre l’hidrogen i el clor és covalent perquè 

els dos elements comparteixen un parell d’electrons. 
Quan dos àtoms que s’uneixen amb enllaç covalent són de dos elements diferents, un d’ells atrau 

amb més força que l’altre els electrons compartits i aquests no pertanyen d’una manera igual als dos àtoms 
enllaçats. En el cas de la molècula de HCl, l’àtom de clor atrau intensament cap a ells els electrons compar-
tits. 

En conseqüència, una zona de la molècula queda amb excés de càrrega negativa i l’altra zona amb 

defecte de càrrega negativa; es diu que la molècula de clorur d’hidrogen (HCl) és polar (o també dipolar). 
Globalment, la molècula es neutra i la seva polaritat és deguda a una desigual distribució de la càrre-

ga elèctrica. 

 

“ L’electronegativitat d’un element és la tendència d’un àtom d’aquest element a atraure elec-

trons cap a ell quan es combina amb un altre àtom d’un altre element ” 
 

HCl  el clor és més electronegatiu que l’hidrogen, l’hidrogen és més electropositiu que el clor. 
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L’electronegativitat és una propietat atòmica que varia d’un element a un altre: 
 
 
 
  H 

  Li                                                              F 
  Na Cl 
  K Br 
  Rb I 
  Cs At 

  Fr 
 

El més electronegatiu: el fluor. 

El menys electronegatiu: el franci. 
El nombre d’oxidació d’un element sintetitza els conceptes de valència i d’electronegativitat i és molt 

útil a l’hora de formular compostos poliatòmics. 

El nombre d’oxidació d’un element en una espècie química és un nombre enter (positiu o negatiu) 
que es determina de la següent manera: 

a) En els ions monoatòmics. 

“ El nombre d’oxidació d’un element en un ió monoatòmic és igual a la seva càrrega ” 

Per exemple: 
 
*  En l’ió Na

+
, el nombre d’oxidació del sodi és I, perquè l’ió Na

+
 té una càrrega positiva. 

*  En l’ió Ca
2+

, el nombre d’oxidació del calci és II, perquè l’ió Ca
2+

 té dues càrregues positives. 
*  En l’ió Cl

-
, el nombre d’oxidació del clor és -I, perquè l’ió Cl

-
 té una càrrega negativa. 

*  En l’ió O
2-

, el nombre d’oxidació de l’oxigen és -II, perquè l’ió O
2-

 té dues càrregues negati-
ves. 

b) En els compostos covalents. 

“ Quan dos elements s’uneixen per enllaç covalent atribuïm els electrons de l’enllaç a 

l’element més electronegatiu. Aleshores, la càrrega fictícia que presenta cada element en el compost 

és el seu nombre d’oxidació ” 

 

Exemples: 
 
*  En la molècula de HCl, el parell d’electrons compartits s’assigna al clor perquè és més elec-

tronegatiu que l’hidrogen. En aquesta molècula el clor presenta nombre d’oxidació -I i l’hidrogen I. 
*  En la molècula de H2O, es comparteixen dos parells d’electrons, que s’assignen a l’oxigen 

perquè és més electronegatiu que l’hidrogen. L’oxigen, doncs, presenta nombre d’oxidació -II i l’hidrogen, 
més electropositiu, nombre d’oxidació I. 

*  En la molècula de NH3, el nitrogen presenta nombre d’oxidació -III i l’hidrogen I. 
*  En la molècula de CH4, el carboni presenta nombre d’oxidació -IV i l’hidrogen I. 
*  En cada una de les molècules de H2, O2, Cl2, Br2, N2, cap element atrau amb més força els 

electrons cap a ell (és el mateix element) i, en conseqüència, el nombre d’oxidació de cada element de cada 
una d’aquestes molècules és zero (0). 

1.5.5. REGLES PER A CALCULAR EL NOMBRE D’OXIDACIÓ. 

- El nombre d’oxidació d’un àtom d’un element lliure es zero. 
 - El nombre d’oxidació de qualsevol ió monoatòmic és igual a la seva càrrega elèctrica. 
 - El nombre d’oxidació del fluor és sempre -I. 
 - El nombre d’oxidació de l’oxigen és -II, excepte en els seus compostos amb el fluor que és II i 

en els peròxids que és -I. 
 - L’hidrogen presenta nombre d’oxidació I quan es combina amb els no-metalls. 
 - L’hidrogen presenta nombre d’oxidació -I quan es combina amb els metalls. 

 - Tots els metalls alcalins presenten sempre el mateix nombre d’oxidació, I, i els metalls alcalino-
terris sempre el nombre d’oxidació II. 

Augment de l’electronegativitat 

Augment de 
l’electronegativitat 



SEMINARI DE FÍSICA I QUÍMICA MATÈRIA: QUÍMICA 1 

NIVELL: BATXILLERAT. QUÍMICA CURS 2013-2014. FORMULACIÓ INORGÀNICA 
 

 9 

1.5.6. FÓRMULES I NOMBRE D’OXIDACIÓ. 

El nombre d’àtoms de cada classe que hi ha a la fórmula d’un compost es pot deduir dels nom-
bres d’oxidació que presenten els àtoms en aquest compost. 

Exemples:  

 
En la sal comuna, clorur de sodi, l’ió Na

+
 té nombre d’oxidació I i l’ió Cl

-
 té nombre d’oxidació -I.  

Atès que les substàncies químiques són elèctricament neutres, la fórmula del clorur de sodi ha de 
ser NaCl perquè la càrrega de l’ió Na

+
 ha de ser contrarestada per la de l’ió Cl

-
. 

La fórmula del fluorur de calci, format pels ions Ca
2+

 i F
-
, amb nombres d’oxidació II i -I, respectiva-

ment, ha de ser CaF2, per a que la càrrega total sigui nul·la: 
 

Nombres d’oxidació   II  -I 
       CaF2 

Càrrega total =  (nombre d’ions “X” multiplicat pel nombre d’oxidació de l’ió “X”) 

Càrrega total (CaF2) = 1 ió Ca
2+

 · nombre d’oxidació de l’ió Ca
2+

 + 2 ions F
-
 · nombre d’oxidació de l’ió F

-
 

Càrrega total (CaF2) = 1· II + 2·(-I) = 0 
 
Per escriure la fórmula d’un compost covalent se segueix el mateix raonament. Si assignem els elec-

trons compartits a l’àtom més electronegatiu procedim realment com si es tractés d’un compost iònic: 
 

Nombres d’oxidació   I  -II 
       H2O 

Càrrega total =  (nombre d’àtoms “X” multiplicat pel nombre d’oxidació de l’àtom “X”) 

Càrrega total (H2O) = 2 àtoms H · nombre d’oxidació de H + 1 àtom O · nombre d’oxidació de O 
Càrrega total (H2O) = 2· I + 1·(-II) = 0 
 

Nombres d’oxidació   I  -I 
       HCl 

Càrrega total =  (nombre d’àtoms “X” multiplicat pel nombre d’oxidació de l’àtom “X”) 

Càrrega total (HCl) = 1 àtom H · nombre d’oxidació de H + 1 àtom Cl · nombre d’oxidació de Cl 
Càrrega total (HCl) = 1· I + 1·(-I) = 0 
 

“ Sempre es compleix que la suma algebraica del productes del subíndex de cada element 

pels corresponents nombres d’oxidació és zero ” 

 

Exercicis 7 i 8. 
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2. FORMULACIÓ I NOMENCLATURA DE LES SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES. 

2.1. SUBSTÀNCIES SIMPLES. 

Són aquelles que estan constituïdes per àtoms d’un mateix element. 

2.1.1. COM ES FORMULEN LES SUBSTÀNCIES SIMPLES? 

Es formulen mitjançant el símbol de l’element acompanyat d’un subíndex que indica el nombre 
d’àtoms que formen la unitat estructural. 

Gasos nobles: àtoms individuals, separats uns dels altres. Els gasos nobles són monoatòmics i 

se’ls representa pel seu símbol. Exemple: He, Ne, Ar, Kr, Xe i Rn. 

Hi ha àtoms que s’uneixen de dos en dos formant molècules diatòmiques. Exemple: H2, N2, O2, F2, 
Cl2, Br2, I2. 

Hi ha substàncies simples en les quals s’uneixen un elevat nombre d’àtoms formant una gran xarxa 

cristal·lina. Això passa en els metalls (per exemple: Fe, Na, Cu, Ag, etc.) i en altres elements com el silici 

(Si), el germani (Ge) i el carboni (C). 

Hi ha elements que en un mateix estat físic es poden presentar de formes diferents. Se’n diuen for-

mes al·lotròpiques de l’element. Així, per exemple, el gas oxigen pot estar format per molècules diatòmi-
ques o per molècules triatòmiques (ozó); el carboni sòlid es pot presentar en forma de diamant o en forma 
de grafit: 

Formes al·lotròpiques de l’oxigen: O2 i O3             Formes al·lotròpiques del carboni: C(grafit) i C(diamant) 

2.1.2. COM S’ANOMENEN LES SUBSTÀNCIES SIMPLES? 

S’anomenen amb el nom de l’element posant-hi al davant el prefix numeral grec que corres-
pon al nombre d’àtoms presents a la molècula. 

 
Prefixos numerals grecs més usats 

 un ............................................................. mono 
 dos ............................................................ di 
 tres ........................................................... tri 
 quatre ....................................................... tetra 
 cinc ........................................................... penta 
 sis ............................................................. hexa 
 set ............................................................. hepta 
 vuit ............................................................ octa 
 
A la pràctica, aquest prefix es suprimeix quan es tracta de la forma més usual de l’element: 
 

H2  dihidrogen o, simplement, hidrogen 
O2  dioxigen o oxigen 
F2  difluor o fluor 
Cl2  diclor o clor 
Br2  dibrom o brom  
I2  diiode o iode 
N2  dinitrogen o nitrogen 
O3  trioxigen o ozó 
P4  tetrafòsfor 
S8  octasofre 

 

Excepcionalment, gasos com l’hidrogen, l’oxigen, el nitrogen i altres es poden representar en forma 
d’àtoms individuals separats els uns del altres. Els seus noms són: 

H: monohidrogen o hidrogen atòmic. 

O: monooxigen o oxigen atòmic. 

Cl: monoclor o clor atòmic. 

 

Exercicis 9 i 10. 
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2.2. CATIONS I ANIONS. 

Quan un àtom perd o guanya electrons, es converteix en un àtom del mateix element carregat 

elèctricament, anomenat ió. Quan un àtom perd electrons es converteix en un ió positiu o catió, en canvi, si 

en guanya es converteix en un ió negatiu o anió. 

Però també hi ha agrupacions d’àtoms amb càrrega elèctrica i, per tant, també son ions. 
 

Per exemple, els cations H3O
+
, Hg2

2+
, NH4

+
 i el anions OH

-
, NO3

-
, SO4

2-
, NO2

-
, ClO3

-
, etc. 

 

“ Un ió és un àtom o un grup d’àtoms amb càrrega elèctrica ” 

2.2.1. COM ES FORMULEN ELS CATIONS? 

La fórmula d’un catió monoatòmic és el símbol de l’element, i la d’un catió poliatòmic són els 
símbols dels àtoms que el constitueixen, escrivint a la part superior dreta la càrrega elèctrica que presenta. 

 

Exemples: H
+
, Ca

2+
, Al

3+
, H3O

+
.... 

2.2.2. COM S’ANOMENEN ELS CATIONS? 

Els cations monoatòmics s’anomenen amb a paraula ió seguida del nom de l’element. Si 
l’element pot formar més d’un catió, s’indica el nombre d’oxidació de l’element amb xifres romanes i entre 
parèntesis. 

Exemples: 
H

+
 : ió hidrogen Mg

2+
 : ió magnesi Fe

3+
 : ió ferro (III) 

K
+
 : ió potassi Fe

2+
 : ió ferro (II) I

+
 : catió

1
 iode (I) 

 
 
Els cations poliatòmics reben noms particulars. Cal saber, al vostre nivell dos: 
 

H3O
+
 : ió oxoni NH4

+
 : ió amoni 

2.2.3. COM ES FORMULEN ELS ANIONS? 

Ídem que el cations, però la càrrega ara és negativa. Ho veurem amb més detall més endavant. 

 

Exemple:  F
-
, Cl

-
, O

2-
, OH

-
, SO4

2-
, NO2

-
. 

2.2.4. COM S’ANOMENEN ELS ANIONS? 

Els anions monoatòmics H
-
, F

-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
, S

2-
, Se

2-
 i Te

2-
 s’anomenen amb la paraula ió seguida 

de l’arrel del nom de l’element acabat en -ur. 

Exemple: 
H

-
 : ió hidrur S

2-
 : ió sulfur 

Cl
-
 : ió clorur Te

2-
 : ió tel·luriür 

 

Si l’àtom que guanya electrons és l’oxigen, l’anió corresponent porta el sufix -id. Així, l’ió O
2-

 

s’anomena ió òxid. 
La majoria dels anions poliatòmics es poden considerar com a derivats dels oxoàcids i els estudia-

rem més endavant. 

Un anió, molt important, poliatòmic és l’ió OH
-
. S’anomena ió hidròxid. 

 

Exercicis 11, 12, 13 i 14. 

                                                      
1
 S’anomena catió perquè l’element que forma l’ió és un element no–metàl·lic. 
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2.3. COMPOSTOS BINARIS. 

Els compostos binaris són els que estan constituïts per combinació de dos elements químics dife-
rents. 

Exemples: HCl, NH3, CaH2, P2O5, CO2, Fe2O3, NaCl, CaF2, PCl3, As2S3. 

 

 

 

2.3.1. COM ES FORMULA UN COMPOST BINARI? 

Per formular un compost binari hem d’escriure junts els símbols dels àtoms dels dos elements 
que el formen. Però, en quin ordre els hem de col·locar? 

La norma donada per la IUPAC (Unió Internacional de Química Pura i Aplicada) és que s’ha 

d’escriure primer l’element que es troba més a l’esquerra de la següent llista: 
 

Metalls, B, Si, C, Sb, As, P, N, H, Te, Se, S, I, Br, Cl, O, F                             (1) 
 

 
 
 
Una vegada escrits els símbols dels dos elements amb l’ordre adient, hem d’esbrinar quants àtoms 

de cadascun hi ha a la molècula. Per això cal recordar que el nombre total de valències de cadascun dels 
dos elements que es combinen ha de ser el mateix. 

 

Exemple: molècula d’aigua (hidrogen i oxigen) 
1r. S’escriuen  els símbols del dos elements en l’ordre esmentat abans: HO. 

2n. Es recorda les valències amb què actuen: H  I; O  II. 
3r. Perquè el nombre de valències aportades sigui el mateix calen dos àtoms d’hidrogen per cada un 

d’oxigen; per això la fórmula de l’aigua es H2O. 
 
 I  II 

HaOb     I·a = II·b  
a

b


II

I
   a = II i b = I   H2O 

 
Normalment el que es fa és posar la valència de l’hidrogen com a subíndex de l’oxigen i la de l’oxigen 

com a subíndex de l’hidrogen, es diu que es bescanvien les valències: 
 
I      II 

H2    O1        H2O 
 
 
El subíndex 1 no s’escriu mai, ja que se suposa que hi és. 
En general, si els subíndexs de la fórmula es poden simplificar, es simplifiquen: 
 
 VI        II 

  S2       O6        S O2

2

6

2

  S O   SO1 3 3  

 
 
Els subíndexs dels elements que formen un compost binari també es poden trobar a partir dels nom-

bres d’oxidació que presenten aquest elements en el compost. Atès que la càrrega elèctrica total de la molè-
cula ha de ser zero, podem calcular quants àtoms calen de cada element perquè efectivament la càrrega 
total sigui nul·la. 

HIDRURS 
hidrogen + 

altres elements 

ÒXIDS 
oxigen + altres 

elements 

SALS 
metall + no–metall 

no-metall + no–metall 

elements dels grups VI i 

VII de la taula periòdica 

metalls i elements dels grups 

III, IV i V de la taula periòdica 
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Per exemple, si es tracta de formular un compost binari de calci (nombre d’oxidació II) i d’hidrogen 
(nombre d’oxidació -I) podem escriure: 

 
II    -I 

CaaHb       II·a + (-I)·b = 0 (càrrega elèctrica total nul·la)  II·a = I·b  
a

b


I

II
   a = I i b = II  

 CaH2 
 

2.3.2. HIDRURS. 

Les combinacions binàries de l’hidrogen amb un altre element s’anomenen hidrurs. L’element pot 
ser metàl·lic o no–metàl·lic. 

Existeixen tres tipus d’hidrurs ben diferenciats: 

a) Hidrurs de no–metalls de caràcter àcid. Són les combinacions de l’hidrogen amb els elements 
més electronegatius: fluor, clor, brom, iode, sofre, seleni i tel·luri. Se’n diuen de caràcter àcid perquè les so-
lucions aquoses d’aquest compostos tenen propietats àcides. 

b) Altres hidrurs de no–metalls. Són les combinacions de l’hidrogen amb un no–metall situat a 
l’esquerra amb la llista donada abans (1) per la IUPAC. 

c) Hidrurs dels metalls. Són combinacions de l’hidrogen amb un metall. 

2.3.2.1. HIDRURS DELS NO–METALLS DE CARÀCTER ÀCID. 

Els elements del grup VI, sofre, seleni i tel·luri es combinen amb l’hidrogen amb valència II 
(nombre d’oxidació -II) i els dels grups VII, fluor, clor, brom i iode amb valència I (nombre d’oxidació -I). 

Es formulen escrivint primerament el símbol de l’hidrogen i després el de l’element. A continuació es 
bescanvien les valències. 

Per anomenar els hidrurs dels no–metalls de caràcter àcid s’escriu l’arrel del nom del no metall 

afegint-li  la terminació -ur i a continuació d’hidrogen: 
 

HF fluorur d’hidrogen 
HCl clorur d’hidrogen 
HBr bromur d’hidrogen 
HI iodur d’hidrogen 
H2S sulfur d’hidrogen 
H2Se seleniür d’hidrogen 
H2Te tel·luriür d’hidrogen 

2.3.2.2. COMBINACIONS DE L’HIDROGEN AMB ALTRES NO–METALLS. 

Aquests compostos no presenten caràcter àcid en dissolució. 

Es formulen escrivint en primer lloc el símbol de l’element i després el de l’hidrogen. A continuació 
es bescanvien les valències. 

Les valències amb què actuen habitualment els no–metalls que formen aquests hidrurs són: 

Amb valència III: nitrogen, fòsfor, arsènic, antimoni, bismut i bar. 

Amb valència IV: carboni i silici. 

Tots aquests compostos tenen noms particulars admesos per la IUPAC i són els que habitualment 
fem servir: 

NH3 amoníac 
PH3 fosfina 
AsH3 arsina 
SbH3 estibina 
BiH3 bismutina 
CH4 metà 
SiH4 silà 
BH3 borà 
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2.3.2.3. HIDRURS DELS METALLS. 

En aquestes combinacions els metalls actuen com a elements electropositius i l’hidrogen com a 
element electronegatiu. 

Es formulen escrivint en primer lloc el símbol de l’element metàl·lic, a continuació el de l’hidrogen i 
es bescanvien les valències. 

S’anomenen amb la paraula hidrur seguida de la preposició de i del nom del metall en genitiu. Si 
el metall pot presentar més d’un nombre d’oxidació s’indica amb el qual actua en el compost amb xifres ro-
manes i entre parèntesi: 

Exemples: 
LiH hidrur de liti 
CaH2 hidrur de calci 
AlH3 hidrur d’alumini 
CrH2 hidrur de crom (II) 
CrH3 hidrur de crom (III) 

 

Exercicis: 15, 16 i 17. 

2.3.3. ÒXIDS. 

Els òxids són compostos binaris constituïts per oxigen i un element qualsevol, excepte el fluor. 
Excepte el fluor, l’oxigen és l’element més electronegatiu i es combina gairebé amb tots els elements 

formant uns compostos anomenats òxids. 
En els òxids, l’oxigen té nombre d’oxidació negatiu, -II (valència II). Quan es combina amb el fluor, 

l’oxigen té nombre d’oxidació positiu, II. 

Per formular un òxid s’escriu en primer lloc el símbol de l’element, a continuació el de l’oxigen i es 
bescanvien les valències. 

Exemples: 
 
 I    II 

NaaOb     I·a = II·b  
a

b


II

I
   a = II i b = I   Na2O 

 
III  II II    II 

AlaOb       Al2O3     CaaOb       Ca2O2    CaO 
 

Per formular un òxid també es poden deduir els subíndex dels elements a partir dels seus nombres 
d’oxidació en el compost. 

Exemple: 
 
II   -II 

FeaOb    II·a + (-II)·b = 0 (càrrega elèctrica total nul·la)  II·a = II·b  
a

b


II

II
   a = II i b = II  

 Fe2O2   Fe O   Fe O   FeO2

2

2

2

1 1   

 

Per anomenar els òxids dels metalls s’escriu la paraula òxid seguida de la proposició de i del nom 

de l’element, en genitiu. Si l’element té més d’una valència o nombre d’oxidació s’indica amb xifres roma-
nes i entre parèntesi. 

 

Exemples: 
Na2O òxid de sodi 
Al2O3 òxid d’alumini 
CaO òxid de calci 
FeO òxid de ferro (II) 
Fe2O3 òxid de ferro (III) 

 

Els òxids dels no–metalls s’anomenen indicant el nombre d’àtoms de cada element presents a la 
unitat estructural de l’òxid amb prefixos numerals grecs. 

En veritat, la IUPAC admet els dos tipus de nomenclatura per als dos tipus d’òxids: 
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Fórmula de l’òxid 

no–metàl·lic  

Nomenclatura sistemàtica o d’Stock Nomenclatura estequiomètrica 

Cl2O òxid de clor (I) monòxid de diclor 

Cl2O3 òxid de clor (III) triòxid de diclor 

Cl2O5 òxid de clor (V) pentaòxid de diclor 

Cl2O7 òxid de clor (VII) heptaòxid de diclor 

CO òxid de carboni (II) monòxid de carboni 

CO2 òxid de carboni (IV) diòxid de carboni 

NO2 òxid de nitrogen (IV) diòxid de nitrogen 

N2O4 òxid de nitrogen (IV) tetraòxid de dinitrogen 

   

Fórmula de l’òxid 

metàl·lic  

Nomenclatura sistemàtica o d’Stock Nomenclatura estequiomètrica 

FeO òxid de ferro (II) monòxid de ferro 

Fe2O3 òxid de ferro (III) triòxid de ferro 

Cu2O òxid de coure (I) òxid de dicoure 

CuO òxid de coure (II) monòxid de coure 

Cr2O3 òxid de crom (III) triòxid de dicrom 

 

El prefix mono pot ser omès si això no comporta cap confusió. 

 

Exercicis 18 i 19. 

2.3.4. SALS BINÀRIES. 

Es formulen com qualsevol compost binari. Primerament s’escriuen els símbols dels dos ele-
ments posant al davant el que es troba més a l’esquerra de la llista (1) i després es bescanvien les seves 
valències. 

Exemples: 
 
PCl3  (i no Cl3P, ja que en la llista, començant per l’esquerra, apareix en primer lloc P i després Cl) 
LiF    (i no FLi, pel mateix motiu que l’exemple anterior) 
 

Per anomenar les sals binàries s’escriu l’arrel del nom de l’element més electronegatiu afegint-li 

el sufix -ur, a continuació la preposició de i el nom de l’element més electropositiu. Per indicar el nombre 
d’àtoms present a la molècula s’utilitzen els prefixos numerals grecs (nomenclatura estequiomètrica) o la 
nomenclatura d’Stock. 

Exemple: 
 

Fórmula Nomenclatura estequiomètrica Nomenclatura d’Stock 

PCl3 triclorur de fòsfor clorur de fòsfor (III) 

PCl5 pentaclorur de fòsfor clorur de fòsfor (V) 

As2Se5 pentaseleniür de diarsènic seleniür d’arsènic (V) 

NCl3 triclorur de nitrogen clorur de nitrogen (III) 

CS2 disulfur de carboni  sulfur de carboni(IV) 

Cr2S3 trisulfur de dicrom sulfur de crom (III) 

CoCl monoclorur de cobalt clorur de cobalt (I) 

 

Exercicis 20, 21, 22 i 23. 
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2.4. HIDRÒXIDS. 

Els hidròxids són compostos formats per combinació d’un catió metàl·lic amb l’ió hidròxid, OH-. 
Els hidròxids reben també el nom de bases perquè reaccionen amb els àcids donant sals (reacció de 

neutralització). 
Com que els hidròxids es formen per atracció d’ions de càrrega elèctrica oposada, es formulen com 

si es tractés de compostos binaris. Per això es diu que són compostos pseudobinaris. 

Es formulen escrivint en primer lloc el catió i després l’ió o ions hidròxid. A la fórmula han de queden 
compensades les càrregues positives del catió metàl·lic amb les negatives de l’ió o ions hidròxid, OH-. Per 
tant, calen tants ions OH- com càrregues positives tingui el catió. 

S’anomenen amb la paraula hidròxid seguida de la preposició de i del nom del catió en genitiu. 

Exemples: 

                       Na
+
, OH

-
      NaOH hidròxid de sodi 

                      Mg
2+

, 2 OH
-
  Mg(OH)2 hidròxid de magnesi 

 
Si l’element metàl·lic té més d’una valència o nombre d’oxidació, s’indiquen amb xifres romanes i en-

tre parèntesis: 

Exemples: 

            Fe(OH)2  hidròxid de ferro (II) 

                       Fe(OH)3  hidròxid de ferro (III) 
 

Exercicis 24, 25, 26 i 27. 

2.5. HIDRÀCIDS, ANIONS I SALS DELS HIDRÀCIDS. 

Els àcids constitueixen un grup important de compostos químics perquè molts d’ells són emprats 
tant al laboratori com a la indústria. 

Exemples: 
HCl àcid clorhídric 
H2SO4 àcid sulfúric 
HNO3 àcid nítric 
H3PO4 àcid fosfòric 
  

El element comú en totes les molècules d’àcids és l’hidrogen.   

Quant aquestes substàncies es dissolen en aigua s’ionitzen, és a dir, donen ions: 
 

HCl (g) + H2O (l) Cl
-
 (aq.) + H3O

+
 (aq.) 

HNO3 (l) + H2O (l) NO3
-
 (aq.) + H3O

+
 (aq.) 

 

 H2SO4 (l) + H2O (l) HSO4
-
 (aq.) + H3O

+
 (aq.) 

+ HSO4
-
 (aq.) + H2O (l) SO4

2-
 (aq.) + H3O

+
 (aq.) 

 

H2SO4 (l) + HSO4
-
 (aq.) + 2H2O (l)  HSO4

-
 (aq.) + SO4

2-
 (aq.) + 2 H3O

+
 (aq.) 

 

 H2SO4 (l) + 2H2O (l)  SO4
2-

 (aq.) + 2 H3O
+
 (aq.) 

 
 

Un àcid és una substància que dóna ions oxoni, H3O
+
, en dissolució aquosa. 

Els àcids que no contenen oxigen a la seva molècula s’anomenen hidràcids; els altres s’anomenen 

oxoàcids. 
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2.5.1. HIDRÀCIDS. 

La majoria del hidrurs no–metàl·lics de caràcter àcid, en estat pur, són gasos a temperatura 
ambient i solubles en aigua. Quan s’hi dissolen, les solucions aquoses resultants tenen caràcter àcid i ales-

hores s’han d’anomenar com a àcids: son els hidràcids. 
La fórmula d l’hidràcid és la mateixa que la de l‘hidrur corresponent. 
Per distingir l’àcid del mateix compost en estat gasós, al primer se sol afegir el subíndex (sol. aq.) o 

simplement el subíndex (aq.), que vol dir aquós. 

S’anomenen amb la paraula àcid seguida de l’arrel del nom de l’element no–metàl·lic acabat en 

-hídric. 
HF fluorur d’hidrogen HF(aq.) àcid fluorhídric 
HCl clorur d’hidrogen HCl(aq.) àcid clorhídric 
HBr bromur d’hidrogen HBr(aq.) àcid bromhídric 
HI iodur d’hidrogen HI(aq.) àcid iodhídric 
H2S sulfur d’hidrogen H2S(aq.) àcid sulfhídric 
H2Se seleniür d’hidrogen H2Se(aq.) àcid selenhídric 
H2Te tel·luriür d’hidrogen H2Te(aq.) àcid tel·lurhídric 

2.5.2. ANIONS DELS HIDRÀCIDS. 

Quan una molècula d’un hidràcid perd un o més hidrògens en forma d’ions oxoni, H3O+, es con-
verteix en un anió amb una càrrega negativa igual al nombre d’hidrògens perduts. 

Per anomenar l’anió es substitueix la terminació -hídric de l’àcid per -ur. 
 

F
-
 ió fluorur 

Cl
-
 ió clorur 

Br
-
 ió bromur 

I
-
 ió iodur 

S
2-

 ió sulfur 
Se

2-
 ió seleniür 

Te
2-

 ió tel·luriür 
 
Es possible que els àcids H2S, H2Se i H2Te perdin només un hidrogen en forma de H3O

+
. Els anions 

formats són HS
-
, HSe

-
, HTe

-
. 

Per anomenar aquests anions es posa el prefix hidrogen- davant el nom de l’anió. 
 

HS
-
 ió hidrogensulfur 

HSe
-
 ió hidrogenseleniür 

HTe
-
 ió hidrogentel·luriür 

 

Exercicis 28 i 29. 

2.5.3. SALS DEL HIDRÀCIDS. 

Quan els anions F
-
, Cl

-
, Br

-
, I

-
, S

2-
, Se

2-
 i Te

2-
 es combinen amb cations metàl·lics (o amb l’ió 

amoni) s’obtenen uns compostos químics anomenats sals. 
Una sal deriva d’un àcid per substitució de l’ió d’hidrogen o hidrògens per cations metàl·lics. 

Per formular una sal s’escriu en primer lloc el catió metàl·lic seguit de l’anió. S’han de compensar 
les càrregues positives i negatives, si el compost format ha de ser elèctricament neutre. 

S’anomenen amb el nom de l’anió seguit de la preposició de i a continuació el nom del catió me-

tàl·lic. 

Exemple: 
NaCl clorur de sodi 
MgCl2 clorur de magnesi 
Fe2S3 sulfur de ferro (III) 

 

Exercicis 30, 31, 32 i 33. 
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2.5.4. SALS ÀCIDES DEL HIDRÀCIDS. 

Les sals àcides són aquelles en les quals no tots els hidrògens de l’hidràcid han estat substituïts. 
Una sal àcida està formada per la combinació d’un catió metàl·lic amb un anió que encara conté 

àtoms d’hidrògens substituïbles. 

Les sals àcides s’anomenen amb el nom de l’anió seguit de la preposició de i del nom del catió en 

genitiu. 

Exemple: 
KHS hidrogensulfur de potassi 
Mg(HS)2 hidrogensulfur de magnesi 
Fe(HTe)3 hidrogentel·luriür de ferro (III) 
Fe(HSe)2 hidrogenseleniür de ferro (II) 

  

Exercicis 34, 35, 36 i 37. 

2.6. OXOÀCIDS. ANIONS I SALS DEL OXOÀCIDS. 

2.6.1. OXOÀCIDS. 

Els oxoàcids són compostos químics de fórmula general, Ha Xb Oc, en què H és l’hidrogen, O és 
l’oxigen i X és normalment un element no–metàl·lic, però de vegades també pot ser un metall de transició, 
que es troba en un estat d’oxidació elevat, com el manganès i el crom. Els subíndex a, b i c són els nombres 
d’àtoms de cada element que formen la molècula de l’àcid. 

Alguns dels oxoàcids que es veuran en aquest apartat no s’han pogut aïllar en estat pur, encara que 
existeixen derivats d’ells: sals, complexos, etc.... 

Per a anomenar els oxoàcids utilitzarem, en primer lloc la nomenclatura tradicional i després veurem 
la nomenclatura sistemàtica o d’Stock. 

Exemple: 

Fórmula Nom de l’àcid 

HClO àcid hipoclorós 

HClO2 àcid clorós 

HClO3 àcid clòric 

HClO4 àcid perclòric 

HBrO àcid hipobromós 

HBrO2 àcid bromós 

HBrO3 àcid bròmic 

HBrO4 àcid perbròmic 

HIO àcid hipoiodós 

HIO2 àcid iodós 

HIO3 àcid iòdic 

HIO4 àcid periòdic 

H2SO3 àcid sulfurós 

H2SO4 àcid sulfúric 

H2S2O7 àcid disulfúric 

HNO2 àcid nitrós 

HNO3 àcid nítric 

HPO3 àcid metafosfòric 

H3PO4 àcid ortofosfòric o fosfòric 

H2CO3 àcid carbònic 

HBO2 àcid metabòric 

H3BO3 àcid ortobòric 

 
En qualsevol cas, hem de preguntar-nos: quin nombre d’oxidació té l’element central (no metàl·lic o 

metàl·lic) en la molècula? 
Quan formulem, aquest nombre ja se’ns indicarà (o serà l’habitual), però per a anomenar, els com-

postos sempre hem de saber amb què nombre d’oxidació actua. 
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Per exemple: 
 
I  ? -II 

HClO2         1·I + 1·? + 2·(-II) = 0 (càrrega elèctrica total nul·la)  I + ? -IV = 0  

                     ? = IV - I = III 
 
Recordem que sempre s’ha de complir en una espècie química neutra que: 

Càrrega total =  (nombre d’ions “X” multiplicat pel nombre d’oxidació de l’ió “X”) = 0 

2.6.1.1. SUFIXOS (-ÓS, -IC) I PREFIXOS (HIPO-, PER-). 

Quan un element presenta dos estats d’oxidació, s’utilitza la terminació -ós per assenyalar 

aquell compost en que l’element actua com un nombre d’oxidació menor, i s’afegeix la terminació -ic per a 
assenyalar que l’element considerat està en un estat d’oxidació superior. 

El problema es presenta quan l’element actua o pot actuar amb més de dos estats d’oxidació. Ales-

hores s’utilitzen els prefixos hipo- i per-. 

El prefix hipo- (del grec hypo: inferior) dóna idea de que l’element en qüestió està encara en un estat 
d’oxidació més baix que en l’àcid de referència. 

Així, hipo- ....-ós equival a dir menys que ....-ós. 

El prefix per- (del grec hyper: superior, excés) s’aplica a l’àcid acabat en -ic, i significa que l’element 

en qüestió té un nombre d’oxidació més alt que l’àcid acabat en -ic. Així, àcid perclòric equival a dir àcid 
“superior” al clòric. 

Exemple: 
HBrO àcid hipobromós 
HBrO2 àcid         bromós 
HBrO3 àcid         bròmic 
HBrO4 àcid   perbròmic 

 
Observeu que hipo-.....-ós indica sempre l’àcid amb menys àtoms d’oxigen i per-....-ic, el que en té 

més. 
 

Exercicis 38, 39, 40, 41 i 42. 

2.6.1.2. UTILITZACIÓ DELS PREFIXOS META- I ORTO-. 

Els prefixos meta- i orto- s’utilitzen per distingir dos àcids del mateix element que només defe-
reixen en el seu contingut d’hidrogen i d’oxigen. L’element té el mateix nombre d’oxidació en els dos àcids. 

Exemple:  
HPO3 H3PO4 

 
En aquest dos àcids, el fòsfor té el mateix nombre d’oxidació, V, però obtenim la fórmula del segon 

àcid addicionant dos àtoms d’hidrogen i un àtom d’oxigen a la fórmula del primer. 
 

 HPO3 + H2O  H3PO4 
 

Per distingir-los, HPO3, s’anomena àcid metafosfòric, i H3PO4, s’anomena àcid ortofosfòric. Aquest 

últim és l’àcid més important del fòsfor i se sol anomenar, simplement, àcid fosfòric. 
 

Exercici 43. 
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2.6.1.3. DIÀCIDS. 

Són compostos resultants de la condensació (o unió) de dues molècules d’un oxoàcid amb 
pèrdua d’una molècula d’aigua. 

Exemple: 
 
Dues molècules d’àcid sulfúric poden reaccionar amb pèrdua d’una molècula d’aigua de la següent 

forma: 

2 H2SO4 H4S2O8 
- H2O

 H2S2O7 
 

L’àcid amb fórmula H2S2O7 s’anomena àcid disulfúric o àcid pirosulfúric
2
. 

Anàlogament: 
 

2 H2SO3 H4S2O6 
- H2O

 H2S2O5 
      àcid sulfurós               àcid disulfurós 
 

Per tant, quan el nom d’un oxoàcid porta el prefix di- o piro- significa que prové de la unió de dues 
molècules de l’oxoàcid amb pèrdua d’una molècula d’aigua. 

 

Exercicis 44, 45 i 46. 

2.6.1.4. REGLES PER AJUDAR A FORMULAR ELS OXOÀCIDS. 

Si tenim el nom d’un oxoàcid, com podem formular-lo? 
Bé, hi ha un parell de mètodes mnemotècnics que es poden utilitzar: 

 

Mètode 1 
a) Mirar els sufixos (-ós, -ic?) i els prefixos (hipo-, per-?) de l’oxoàcid, per tal d’obtenir el nombre 

d’oxidació de l’element. 
b) Mirar els prefixos meta- i orto-, que indiquen el grau d’hidratació i els prefixos di- i piro- que indi-

quen el grau de polimerització del compost. 
c) Temptejar el nombre d’àtoms d’hidrogen (o recordar-se del nombre d’hidrògens dels oxoàcids dels 

diferents grups (VII A, VI A, V A, etc)). 
       Si els àcids són simples (ni dímers, etc) aquest tempteig és encara més fàcil, ja que: 
  - Si el nombre d’oxidació de l’element es senar, el nombre d’hidrògens en la fórmula ha de 

ser senar, doncs el nombre d’oxidació de l’oxigen es parell (-II). 
  - Si el nombre d’oxidació de l’element es parell, el nombre d’hidrògens en la fórmula ha de 

ser parell, doncs el nombre d’oxidació de l’oxigen es parell (-II). 
d) Calcular el nombre d’oxígens que calen a la fórmula. 

 

Exemple: àcid ortofosfòric 

a) -ic  nombre d’oxidació del fòsfor: V (el més gran). 

b) orto-  fórmula més hidratada 
c) i d) Ara hem de temptejar el nombre d’hidrògens i el d’oxígens que “anirien bé” en la fórmula:  
    V 

HaPOc. Veiem que a ha de ser senar, però no pot tenir el valor “1” perquè conduiria a la forma menys 

hidratada; en canvi, si a = 3, que implica que c = 4, s’arriba a la fórmula correcta: H3PO4. 
 

Mètode 2 
a) Formular l’òxid. 
b) Afegir-li una molècula d’aigua per obtenir la forma “meta” i tres molècules d’aigua per obtenir la 

forma “orto”. 
c) Simplificar la fórmula, si cal. 

 

                                                      
2
 Piro: del grec “pyr”, que significa “foc”. 
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Exemples: 

 
FORMES META 

Cl (I)      Cl2O    + H2O  H2Cl2O2  HClO 

Cl (III)    Cl2O3  + H2O  H2Cl2O4  HClO2 

Cl (V)     Cl2O5  + H2O  H2Cl2O6  HClO3 

Cl (VII)   Cl2O7  + H2O  H2Cl2O8  HClO4 
 
FORMES ORTO 

P (III)    P2O3   + 3H2O  H6P2O6  H3PO3 

P (V)     P2O5   + 3H2O  H6P2O8  H3PO4 
 

META  S (VI)  SO3 +  H2O   H2SO4 

ORTO  S (VI)  SO3 + 3H2O  H6SO6 

2.6.1.5. NOMENCLATURES SISTEMÀTIQUES D’OXOÀCIDS. 

En les nomenclatures sistemàtiques es prescindeix de les terminacions en -ós i el prefixos orto- 
i meta-, ja que no resulten necessaris doncs en anomenar els compostos s’indica l’estat d’oxidació de “l’àtom 
central” i el nombre d’àtoms d’oxigen de l’àcid (llavors, el nombre d’àtoms d’hidrogen de la molècula queda 
automàticament fixat). 

 

Fórmula Nom tradicional Nomenclatura sistemàtica 

 funcional (Stock) 

Nomenclatura sistemàtica (Stock) 

HClO àcid hipoclorós àcid oxoclòric (I) oxoclorat (I) d’hidrogen 

HClO2 àcid clorós àcid dioxoclòric (III) dioxoclorat (III) d’hidrogen 

HClO3 àcid clòric àcid trioxoclòric (V) trioxoclorat (V) d’hidrogen 

HClO4 àcid perclòric àcid tetraoxoclòric (VII) tetraoxoclorat (VII) d’hidrogen 

H2SO3 àcid sulfurós àcid trioxosulfúric (V) trioxosulfat (IV) d’hidrogen 

H2S2O5 àcid disulfurós àcid pentaoxodisulfúric (IV) pentaoxodisulfat (IV) d’hidrogen 

H2SO4 àcid sulfúric àcid tetraoxosulfúric (VI) tetraoxosulfat (VI) d’hidrogen 

H2S2O7 àcid disulfúric àcid heptaoxodisulfúric (VI) heptaoxodisulfat (VI) d’hidrogen 

HNO2 àcid nitrós àcid dioxonítric (III) dioxonitrat (III) d’hidrogen 

HNO3 àcid nítric àcid trioxonítric (V) trioxonitrat (V) d’hidrogen 

H2CO3 àcid carbònic àcid trioxocarbònic trioxocarbonat d’hidrogen 

H4SiO4 àcid ortosilícic àcid tetraoxosilícic tetraoxosilicat d’hidrogen 

 

2.6.2. ANIONS DELS OXOÀCIDS. 

Quan una molècula d’un oxoàcid perd els seus hidrògens en forma d’ions oxoni, H3O
+
, es con-

verteix en un anió que té una càrrega negativa igual al nombre d’hidrògens perduts. 

 

Exemples:    HClO3 (l) + H2O(l)  ClO3
-
 (aq.) + H3O

+
 (aq.) 

  
  

 H2SO4 (l) + H2O (l) HSO4
-
 (aq.) + H3O

+
 (aq.) 

  
  

 HSO4
-
 (aq.) + H2O (l) SO4

2-
 (aq.) + H3O

+
 (aq.) 

 
 

àcid clòric ió clorat 

àcid sulfúric ió hidrogensulfat 

ió sulfat 
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Com s’anomenen els anions dels oxoàcids? 
Es pot utilitzar una nomenclatura sistemàtica, com veurem més endavant, però també és acceptable 

- i en realitat, s’usa molt més - la basada en les terminacions -it i -at. 
S’utilitza un sufix o l’altre segons la terminació en -ós i -it de l’àcid de procedència, respectivament. 

Exemple: 
 

Fórmula Nom de l’oxoàcid Fórmula Nom de l’anió 

H2SO3 àcid sulfurós SO3
2-

 ió sulfit 

H2SO4 àcid sulfúric SO4
2-

 ió sulfat 

HNO2 àcid nitrós NO2
-
 ió nitrit 

H2CO3 àcid carbònic CO3
2-

 ió carbonat 

HBrO4 àcid perbròmic BrO4
-
 ió perbromat 

HClO àcid hipoclorós ClO
-
 ió hipoclorit 

H3PO4 àcid fosfòric o ortofosfòric PO4
3-

 ió fosfat 

 

2.6.2.1. NOMENCLATURA SISTEMÀTICA D’ANIONS. 

 

Fórmula Nomenclatura “tradicional” Nomenclatura sistemàtica 

ClO
-
 ió hipoclorit ió monoxoclorat (I) 

ClO2
-
 ió clorit ió dioxoclorat (III) 

ClO3
-
 ió clorat ió trioxoclorat (V) 

ClO4
-
 ió perclorat ió tetraoxoclorat (VII) 

SO3
2-

 ió sulfit ió trioxosulfat (IV) 

S2O5
2-

 ió disulfit ió pentaoxodisulfat (IV) 

SO4
2-

 ió sulfat ió tetraoxosulfat (VI) 

S2O7
2-

 ió disulfat ió heptaoxodisulfat (VI) 

MnO4
-
 ió permanganat ió tetraoxomanganat (VII) 

MnO4
2-

 ió manganat ió tetraoxomanganat (VI) 

CrO4
2-

 ió cromat ió tetraoxocromat (VI) 

Cr2O7
2-

 ió dicromat ió heptaoxodicromat (VI) 

 

Exercicis 47, 48, 49, 50, 51 i 52. 

2.6.3. ANIONS DELS OXOÀCIDS AMB UN HIDROGEN O MÉS. 

Hi ha àcids que no perden tots els hidrògens de la seva molècula. Quan l’anió format encara con-

té un hidrogen o dos hidrògens ionitzables, s’anomena anteposant el prefix hidrogen - o el prefix dihidro-

gen -, respectivament, davant el nom de l’anió. 

Exemple: 
 

Fórmula  Nom 

H2SO4 àcid sulfúric 

SO4
2-

 ió sulfat 

HSO4
-
 ió hidrogensulfat 

H3PO4 àcid fosfòric 

PO4
3-

 ió fosfat 

HPO4
2-

 ió hidrogenfosfat 

H2PO4
-
 ió dihidrogenfosfat 

 

Exercicis 53, 54, 55 i 56. 
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2.6.4. SALS DELS OXOÀCIDS O OXOSALS. 

Quan un anió d’un oxoàcid es combina amb un catió metàl·lic (o amb l’ió amoni) s’obté un com-

post químic anomenat oxosal. 

Per formular una oxosal s’escriu el catió metàl·lic a l’esquerra de la fórmula seguit de l’anió derivat 
de l’oxoàcid. En la fórmula s’han de compensar les càrregues positives i negatives, ja que el compost és 
elèctricament neutre. 

S’anomenen amb el nom de l’anió seguit de la preposició de i a continuació el nom del catió me-

tàl·lic i, si cal, el seu nombre d’oxidació (si en té més d’un). 

Exemples: 
 

Catió Oxoanió Fórmula Nom tradicional Nom sistemàtic 

Li
+
 BrO3

-
 LiBrO3 bromat de liti trioxobromat (V) de liti 

Be
2+

 BrO3
-
 Be(BrO3)2 bromat de beril·li bis [trioxobromat (V)] de beril·li 

Fe
3+

 BrO3
-
 Fe(BrO3)3 bromat de ferro (III) tri [trioxobromat (V)] de ferro (III) 

Cs
+
 SO3

2-
 Cs2SO3 sulfit de cesi trioxosulfat (IV) de cesi 

Ni
2+

 SO3
2-

 NiSO3 sulfit de níquel (II) trioxosulfat (IV) de níquel (II) 

Al
3+

 SO3
2-

 Al2(SO3)3 sulfit d’alumini tri [trioxosulfat (IV)] d’alumini 

Na
+
 PO4

3-
 Na3PO4 fosfat de sodi tetraoxofosfat(V) de sodi 

Ca
2+

 PO4
3-

 Ca3(PO4)2 fosfat de calci bis [tetraoxofosfat(V)] de calci 

Co
3+

 PO4
3-

 CoPO4 fosfat de cobalt (III) tetraoxofosfat(V) de cobalt (III) 

NH4
+
 PO4

3-
 (NH4)3PO4 fosfat d’amoni tetraoxofosfat(V) d’amoni 

Na
+
 ClO4

-
 NaClO4 perclorat de sodi tetraoxoclorat (VII) de sodi 

NH4
+
 CO3

2-
 (NH4)2CO3 carbonat d’amoni trioxocarbonat (IV) d’amoni 

Zn
2+

 IO2
-
 Zn(IO2)2 iodit de zinc bis [dioxoiodat (III)] de zinc 

Fe
2+

 SO3
2-

 FeSO3 sulfit de ferro (II) trioxosulfat (IV) de ferro (II) 

Fe
3+

 SO3
2-

 Fe2(SO3)3 sulfit de ferro (III) tris [trioxosulfat (IV)] de ferro (III) 

Ba
2+

 NO3
-
 Ba(NO3)2 nitrat de bari bis [trioxonitrat (V)] de bari 

Hg2
2+

 MnO4
-
 Hg2(MnO4)2 

3
 permanganat de mercuri (I) bis [tetraoxomanganat (VII)] de mer-

curi (I) 

Hg
2+

 MnO4
-
 Hg(MnO4)2 permanganat de mercuri (II) bis [tetraoxomanganat (VII)] de mer-

curi (II) 

 

Exercicis 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 65. 

                                                      
3
 Encara que en principi es podrien simplificar els subíndex, en aquest cas els deixarem per indicar 

que es tracta del catió dímer del mercuri que és en estat d’oxidació +I. 
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2.6.5. SALS ÀCIDES DELS OXOÀCIDS. 

Les sals àcides són aquelles en què no tots els hidrògens de l’àcid del qual deriven han estat 
substituïts per cations metàl·lics. 

Una sal àcida està formada per la combinació d’un catió metàl·lic (o l’ió amoni) amb un anió que en-
cara conté àtoms d’hidrogen substituïbles. 

Es formulen escrivint en primer lloc el catió metàl·lic i a continuació l’anió. A la fórmula s’han de 
compensar les càrregues positives i negatives perquè el compost és elèctricament neutre.  

S’anomenen amb el nom de l’anió seguit de la preposició de i a continuació el nom del catió me-

tàl·lic i, si cal, indicant-hi el seu nombre d’oxidació (si en té més d’un). 

Exemples: 
 

Catió Anió Fórmula Nom de la sal Nom sistemàtic 

Na
+
 HSO4

-
 NaHSO4 hidrogensulfat de sodi hidrogentetraoxosulfat (VI) de sodi 

Fe
3+

 HSO4
-
 Fe(HSO4)3 hidrogensulfat de ferro (III) tris [hidrogentetraoxosulfat (VI)] de ferro 

(III) 

NH4
+
 HSO3

-
 NH4HSO3 hidrogensulfit d’amoni hidrogentrioxosulfat (IV) d’amoni 

Li
+
 HPO4

2-
 Li2HPO4 hidrogenfosfat de liti hidrogentetraoxofosfat (V) de liti 

Ca
2+

 HPO4
2-

 CaHPO4 hidrogenfosfat de calci hidrogentetraoxofosfat (V) de calci 

Ni
3+

 HPO4
2-

 Ni2(HPO4)3 hidrogenfosfat de níquel (III) tri [hidrogentetraoxofosfat (V)] de níquel 
(III) 

K
+
 H2PO4

-
 KH2PO4 dihidrogenfosfat de potassi dihidrogentetraoxofosfat (V) de potassi 

Ni
2+

 H2PO4
-
 Ni(H2PO4)2 dihidrogenfosfat de níquel (II) bis [dihidrogentetraoxofosfat (V)] de 

níquel (II) 

Al
3+

 H2PO4
-
 Al(H2PO4)3 dihidrogenfosfat d’alumini tri [dihidrogentetraoxofosfat (V)] 

d’alumini 

NH4
+
 HCO3

-
 NH4HCO3 hidrogencarbonat d’amoni hidrogentrioxocarbonat (IV) d’amoni 

Ba
2+

 HCO3
-
 Ba(HCO3)2 hidrogencarbonat de bari bis [hidrogentrioxocarbonat (IV)] de bari 

 

Exercicis 66, 67, 68, 69, 70, 71 i 72. 

2.7. SALS HIDRATADES. SALS DOBLES I SALS TRIPLES. 

2.7.1. SALS HIDRATADES. 

Moltes sals, ja siguin obtingudes artificialment o formant part d’un jaciment natural, són sals hi-
dratades. Això vol dir que en el cristall de la sal els ions estan envoltats de molècules d’aigua. Aquest fet 
queda reflectit en la fórmula corresponent. 

Exemple: 

Cu
2+

 + SO4
2-

 
 H2O

 CuSO4·5H2O 
 

Per anomenar aquestes sals només cal afegir, darrere del nom de la sal, un dels següents mots: 

monohidratat, dihidratat, trihidratat, tetrahidratat, etc., per tal d’indicar el nombre de molècules d’aigua. 
Així, el CuSO4·5H2O s’anomena sulfat de coure (II) pentahidratat. 

Exemples: 
 

Fórmula de la sal Nom de la sal 

FeSO4·7H2O sulfat de ferro (II) heptahidratat 

CaSO4·2H2O sulfat de calci dihidratat 

Na2CO3·10H2O carbonat de sodi decahidratat 

SrCl2·6H2O clorur d’estronci hexahidratat 

CoF2·4H2O fluorur de cobalt (II) tetrahidratat 

Co(NO3)2·6H2O nitrat de cobalt (II) hexahidratat 

CuCl2·2H2O clorur de coure (II) dihidratat 

 

Exercicis 73 i 74. 
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2.7.2. SALS DOBLES I TRIPLES. 

A la naturalesa es troben uns tipus de sals constituïdes per dos o més cations o anions diferents. 
També se n’obtenen al laboratori. 

Quan hi ha diferents cations en una sal, s’escriuen i s’anomenen en ordre alfabètic: 
 

Fórmula de la sal Nom de la sal 

AgK(NO3)2 nitrat (doble)
4
 d’argent-potassi 

NH4SrF3 fluorur (doble) d’amoni-estronci 

CaNa2(SO4)2 sulfat (doble) de calci-disodi 

Na3RbS2 sulfur (doble) de rubidi-trisodi 

KLiNaPO4 fosfat (triple) de liti-potassi-sodi 

CuK2Mg2(P2O7)2 difosfat (triple) de coure (II)-dimagnesi-dipotassi 

LiNaHPO4 hidrogenfosfat (doble) de liti-sodi 

 

D’altra banda, si la sal conté diversos anions, també es deu seguir amb ells un ordre alfabètic: 
 

Fórmula de la sal Nom de la sal 

BaBrCl bromur-clorur de bari 

SrClF clorur-fluorur d’estronci 

Na4F(PO4) fluorur-fosfat de sodi 

Al(NO3)(SO4) nitrat-sulfat d’alumini 

Al2(NO3)4(SO4) tetrakis (nitrat)-sulfat d’alumini 

SrBrClI bromur-clorur-iodur d’estronci 

Na6ClF(SO4)2 clorur-fluorur-bis (sulfat) de sodi 

 

                                                      
4
 Opcional. 
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EXERCICIS PROPOSATS 

ELEMENTS. TAULA PERIÒDICA. 

1.- Escriviu els símbols dels àtoms dels següents elements: 
 

cobalt fòsfor estronci 
zinc tal·li radó 
alumini brom manganès 
seleni tungstè magnesi 
or urani mercuri 
platí neó gal·li 
bor crom osmi 
liti bari escandi 
antimoni bismut potassi 
criptó molibdè beril·li 

 
2.- Escriviu els noms dels elements els símbols dels quals són: 
 

Cs Br F 
W Ba Ra 
Ar B Pu 
Fe Bi Sn 
Si Bk Pt 
La Mn Cu 
Al Rb I 
S Tl Pb 
Na U Ca 
He Ti H 

 
3.- Completeu: 
 

Isòtops Protons Neutrons Electrons Isòtops Protons Neutrons Electrons 

6
12C     

11
23Na    

6
13C     

26
56 2+Fe     

6
14C     

26
56 3+Fe     

17
35Cl     

17
35 -Cl     

17
37Cl     

8
16 2-O     

 
4.- Indiqueu quins dels següents elements són metalls i quins són no–metalls: 
 

bari alumini 
sofre nitrogen 
titani fluor 
cesi crom 
carboni sodi 

 
5.- Escriviu els noms dels elements químics representats pels símbols següents i situeu-los a la taula 

periòdica. 
 

Li C O Be 
Na Si S Mg 
K Ge Se Ca 
Rb Sn Te Sr 
Cs Pb  Ba 
Fr    
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VALÈNCIA. NOMBRE D’OXIDACIÓ. 

6.- a) El liti es combina amb l’oxigen formant un compost de fórmula Li2O. Quines seran les fórmules 
dels compostos formats quan es combinen el sodi, el potassi, el rubidi i el cesi amb l’oxigen? I les fórmules 
dels compostos del bor i de l’alumini amb l’oxigen?. 

b) Quan el sofre, el seleni i el tel·luri es combinen amb l’hidrogen ho fan amb valència II. 
Escriviu les fórmules dels compostos formats per aquests elements i l’hidrogen. 
c) Suposant per al nitrogen, fòsfor, arsènic i antimoni valències III i V, escriviu les fórmules de les 

combinacions d’aquests elements amb l’oxigen. 
d) Escriviu les fórmules dels compostos de sofre, seleni i tel·luri amb l’oxigen, quan aquests elements 

presenten valències IV i VI. 
 
7.- Determineu el nombre d’oxidació de cadascun dels elements que formen els següents compostos 

iònics: 
 

BaCl2 CaS CsF 
MgO MgI2 Na2O 
KBr CuI MgF2 
NaF NiCl3 Al2S3 
BeCl2 AgBr CaBr2 

  
8.- Indiqueu els nombres d’oxidació dels elements presents en els següents compostos covalents: 
 

N2O NO2 HCl 
NH3 PCl5 SO3 
H2S N2H4 N2O4 
SO2 SF6 BF3 
H2O PCl3 CCl4 

SUBSTÀNCIES SIMPLES. 

9.- Formuleu: 
 

sodi níquel hidrogen coure 
iode silici fluor atòmic xenó 
ozó clor argent o plata bari 
nitrogen atòmic clor atòmic heli brom 
potassi tetrafòsfor estany magnesi 

 
10.- Anomeneu: 
 

O2 Se N Ca 
I C(diamant) N2 Mn 
Fe O3 F2 I2 
K Ti Ne Pu 
Br2 Li Ni Au 

CATIONS I ANIONS. 

11.- Formuleu els següents ions: 
 

ió liti ió crom (II) 
ió oxoni ió amoni 
ió cobalt (II) ió argent 
ió vanadi (III) ió plom (II) 
ió coure (II) catió clor (I) 
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12.- Anomeneu els següents ions: 
 

Co
2+

 Sn
2+

 
Pb

4+
 Sn

4+
 

Br
+
 H3O

+
 

NH4
+
 Ba

2+
 

Na
+
 Al

3+
 

 
13.- Formuleu els següent ions: 
 

ió hidrur ió òxid 
ió bromur ió tel·luriür 
ió fluorur  

 
14.- Anomeneu els següents ions: 
 

OH
-
 I

-
 

Se
2-

 S
2-

 
Cl

-
  

HIDRURS. 

15.- Formuleu els compostos que forma l’hidrogen amb els elements dels grups I i VII del sistema 
periòdic i anomeneu-los. 

 
16.- Formuleu: 
 

hidrur de beril·li hidrur de zinc hidrur de ferro (III) 
hidrur de potassi amoníac clorur d’hidrogen 
iodur d’hidrogen tel·luriür d’hidrogen hidrur d’estany (II) 
metà hidrur de magnesi hidrur d’estany (IV) 
sulfur d’hidrogen hidrur de bari fosfina 

 
17.- Anomeneu: 
 

HBr KH PbH2 
NH3 CoH2 CsH 
H2S CoH3 HI 
NiH3 PH3 CH4 
SrH2 HF AsH3 

ÒXIDS. 

18.- Formuleu: 
 

òxid de bari òxid de crom (III) òxid de níquel (III) 
òxid de plom (IV) òxid de mercuri (II) diòxid de nitrogen 
diòxid de silici òxid de zinc òxid de calci 
òxid de dibrom monòxid de carboni pentaòxid de diiode 
triòxid de dinitrogen triòxid de sofre òxid de sodi 

 
19.- Anomeneu: 
 

SnO2 CoO NO 
CO2 Co2O3 PbO 
Ni2O3 As2O3 Cs2O 
Li2O Ge2O ClO2 
SO2 Cl2O7 Cu2O 
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SALS BINÀRIES. 

20.- Formuleu: 
 

monofluorur de brom tetrafluorur de sofre 
trisulfur de dibor disulfur de carboni 
triseleniür de diarsènic nitrur de bor 
heptafluorur de iode tetraclorur de carboni 
fosfur de bor triclorur de nitrogen 

 
21.- Anomeneu: 
 

Si3N4 SiC 
B2S3 SnCl2 
IF7 SF2 
BrF5 SiCl4 
PCl5 TeBr4 

 
22.- Formuleu: 
 

òxid de ferro (II) amoníac 
hidrur d’alumini ió hidròxid 
hidrogen atòmic diòxid de carboni 
òxid de plom (IV) fluorur d’hidrogen 
ió níquel (III) hexafluorur de sofre 
brom tetraòxid de diiode 
hidrur de coure (I) carboni grafit 
ió crom (III) tetrafòsfor 
òxid de zinc ió seleniür 
sulfur d’hidrogen clorur de brom (I) 

 
23. Anomeneu: 
 

MnO2 NH4
+
 PtO2 NO2 

H3O
+
 Ni2O3 O3 I

+
 

HI SrH2 Ba OF2 
ICl Ni

3+
 MgH2 N2 

SO2 H2S OH
-
 Cl 

HIDRÒXIDS. 

24.- Formuleu: 
 

hidròxid de potassi hidròxid de plom (II) 
hidròxid de zinc hidròxid de plata 
hidròxid de coure (I) hidròxid d’alumini 
hidròxid de coure (II) hidròxid de bari 
hidròxid de rubidi hidròxid d’estany (IV) 

 
25.- Anomeneu: 
 

Ni(OH)2 Hg(OH)2 
LiOH Co(OH)2 
Be(OH)2 Pb(OH)4 
Sr(OH)2 Sn(OH)2 
Mn(OH)4 Cr(OH)3 
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26. - Formuleu: 
 

hidròxid de cobalt (III) iode atòmic 
ió zinc hidròxid de níquel (III) 
tetrafluorur de silici ió oxoni 
bromur d’hidrogen catió clor (I) 
triòxid de difòsfor tel·luriür d’hidrogen 

 
27. - Anomeneu: 
 

O
2-

 Cd(OH)2 
Pb(OH)2 LiH 
As2O3 NH3 
NCl3 S

2-
 

Fe2O3 HF 

HIDRÀCIDS I ANIONS DELS HIDRÀCIDS. 

28. - Formuleu: 
 

ió clorur ió fluorur òxid de calci 
àcid sulfhídric ió sodi tetraòxid de dinitrogen 
ió sulfur òxid de plata hidròxid de liti 
àcid bromhídric ió coure (II) amoníac 
àcid selenhídric ió hidrur ió amoni 

 
29.- Anomeneu: 
 

HI Se
2-

 Fe
3+

 
H2Te(aq.) HTe

-
 P2O5 

I
-
 OH

-
 LiH 

HS
-
 Ni(OH)3 Be(OH)2 

HCl(aq.) HgO HF 

SALS DELS HIDRÀCIDS. 

30.- Formuleu: 
 

bromur de liti clorur de magnesi 
fluorur de níquel (II) seleniür de franci 
clorur de ferro (III) sulfur de cobalt (III) 
iodur de plata tel·luriür de platí (IV) 
sulfur de beril·li bromur d’amoni 

 
31.- Anomeneu: 
 

SrCl2 Br2S3 
RbI LiF 
NH4Cl AuCl3 
RaS Al2Se3 
PbBr2 FeS 

 
32.- Formuleu: 
 

sulfur d’antimoni (III) bromur de plata iodur de magnesi 
òxid de calci ió sulfur bromur d’hidrogen 
hidròxid de potassi àcid selenhídric ió calci 
àcid clorhídric ió hidrogenseleniür ió amoni 
ió fluorur pentaòxid de difòsfor triclorur de fòsfor 
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33.- Anomeneu: 
 

Bi2O3 HI(aq.) SF6 
H2Te(aq.) SiCl4 SnO2 
Br

-
 HgS MgCl2 

Fe
3+

 Al(OH)3 Zn(OH)2 
N2O3 CrF3 KCl 

SALS ÀCIDES DELS HIDRÀCIDS. 

34.- Formuleu: 
 

hidrogensulfur d’alumini 
hidrogentel·luriür de calci 
hidrogenseleniür d’amoni 
hidrogensulfur de beril·li 
hidrogenseleniür de platí (IV) 

 
35.- Anomeneu: 
 

Sr(HS)2 
Fe(HSe)3 
Ni(HTe)2 
NH4HS 
Ba(HSe)2 

 
36.- Formuleu: 
 

iodur de plom (II) àcid iodhídric hidrogensulfur de mercuri (II) 
ió beril·li hidròxid d’estany (IV) ió hidròxid 
ió bromur hidrur de potassi sulfur d’alumini 
triòxid de difòsfor òxid de bari amoníac 
ió hidrogensulfur ió hidrogentel·luriür bromur d’hidrogen 

 
37.- Anomeneu: 
 

Pt
4+

 SO3 Fe(HS)3 
H2Se(aq.) Hg2I2 RaS 
F

-
 Zn(OH)2 CuCl 

BaF2 Co(HTe)2 Al2Se3 
BaH2 S

2-
 Ni(HSe)2 

OXOÀCIDS. 

38.- Formuleu: 
 

àcid nítric àcid sulfurós 
àcid perbròmic àcid hipoclorós 
àcid hipoiodós àcid bromós 
àcid sulfúric àcid clorós 
àcid carbònic àcid nitrós 

 
39.- Anomeneu: 
 

HNO2 HClO3 
HBrO3 HClO 
HIO2 HIO3 
HClO4 H2CO3 
HBrO H2SO4 
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40.- Determineu el nombre d’oxidació: 
a) Del sofre en els àcids H2SO4 i H2SO3. 
b) Del nitrogen en els àcids HNO3 i HNO2. 
c) Del brom en els àcids HBrO3 i HBrO4. 
 
41.- Formuleu: 
 

àcid nítric òxid de crom (III) 
àcid clorhídric iodur de ferro (II) 
clorur de calci àcid sulfúric 
hidròxid d’alumini àcid hipoiodós 
àcid sulfurós bromur d’amoni 
ió sodi fluorur de bari 
àcid selenhídric àcid nitrós 
sulfur de magnesi tetraclorur de seleni 
àcid carbònic hidròxid de potassi 
diòxid de silici sulfur d’hidrogen 

 
42.- Anomeneu: 
 

Zn(OH)2 Cu2O 
Cl2O5 HBr 
HIO2 NaH 
BaI2 LiH 
HClO4 H2SO4 
CO HBrO2 
NH4

+
 HI 

Cl
-
 Ni2O3 

Fe2Se3 Cl2O3 
HIO3 HF(aq.) 

FORMES ORTO- I META-. 

43.- Formuleu: 
 

àcid nítric àcid carbònic 
àcid metafosfòric àcid metasilícic 
àcid ortofosfòric o fosfòric àcid ortosilícic 
àcid ortoarsènic o arsènic àcid metabòric 
àcid nitrós àcid ortobòric 
àcid ortoarseniós o arseniós àcid ortofosforós 

DIÀCIDS. 

44.- Formuleu: 
 

àcid sulfúric àcid sulfurós 
àcid cròmic àcid disulfurós 
àcid disulfúric àcid fosfòric 
àcid dicròmic àcid difosfòric 

 
45.- Formuleu: 
 

àcid perclòric àcid sulfúric 
àcid permangànic àcid selènic 
àcid sulfurós àcid seleniós 
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46.- Anomeneu: 
 

H2Se(aq.) HMnO4 
HClO H2S2O7 
H3PO4 H2CO3 
HNO2 H4P2O7 
H2SO3 H3BO3 
HPO3 HBrO3 
HClO2 H2S(aq.) 
H2SeO4 H2CrO4 
HClO3 H4SiO4 
HBr(aq.) H2SO3 

ANIONS DELS OXOÀCIDS. 

47.- Formuleu: 
 

ió bromit ió carbonat 
ió sulfat ió iodat 
ió perclorat ió hipobromit 
ió fosfat ió nitrat 
ió sulfit ió nitrit 

 
48.- Anomeneu: 
 

ClO2
-
 PO4

3-
 

BrO3
-
 IO2

-
 

NO2
-
 BrO4

-
 

IO
-
 ClO

-
 

ClO3
-
 NO3

-
 

 
49.- Formuleu: 
 

ió potassi triclorur de bor 
ió nitrit àcid fosfòric 
ió hipoclorit ió bromat 
àcid fluorhídric ió bromur 
òxid de magnesi hidròxid de crom (III) 
àcid sulfurós ió cobalt (II) 
ió sulfat ió fosfat 
ió nitrat ió mercuri (I) 
ió iodur ió perclorat 
hidròxid d’estany (IV) bromur d’hidrogen 

 
50.- Anomeneu: 
 

CO3
2-

 F
-
 

Ba
2+

 CaS 
SO3

2-
 Ag

+
 

BrO2
-
 IO

-
 

HCl SO2 
Ni(OH)2 SiO2 
Ag2O SO3 
IO4

-
 CsOH 

MgBr2 HBrO3 
Rb2Se HF(aq.) 
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51.- Formuleu: 
 

ió perclorat ió nitrat 
ió permanganat ió metafosfat 
ió sulfat ió ortofosfat o fosfat 
ió selenat ió ortoarsenat o arsenat 
ió cromat ió difosfat 
ió sulfit ió carbonat 
ió selenit ió metasilicat 
ió disulfat ió ortosilicat 
ió dicromat ió metaborat 
ió ortoborat  

 
52.- Anomeneu: 
 

H2CrO4 PO4
3-

 
MnO4

-
 SiO3

2-
 

BrO3
-
 SeO4

2-
 

HClO4 H4P2O7 
BaS H2CO3 
NH4I H2Cr2O7 
P2O7

4-
 HMnO4 

HPO3 Be(HSe)2 
BO2

-
 HBr 

SeO3
2-

 AsO4
3-

 

ANIONS DELS OXOÀCIDS AMB UN HIDROGEN O AMB MÉS D’UN. 

53.- Formuleu: 
 

ió carbonat ió seleniür amoníac 
ió hidrogencarbonat ió hidrogenseleniür hidròxid de cobalt (II) 
ió hidrogensulfit pentafluorur de fòsfor àcid fosfòric 
ió dihidrogenfosfat àcid nítric diòxid de sofre 
ió sulfat ió magnesi ió hipoiodit 

 
54.- Anomeneu: 
 

HPO4
2-

 NH4I CO 
HBrO2 S

2-
 IO3

-
 

HNO2 HSe
-
 H2SO3 

HClO4 SO3
2-

 I
-
 

HSO4
-
 N2O3 PO4

3-
 

 
55.- Formuleu: 
 

àcid sulfúric àcid fosfòric 
ió sulfat ió fosfat 
ió hidrogensulfat ió hidrogenfosfat 
ió hidrogencromat ió dihidrogenfosfat 
ió hidrogenselenat ió hidrogenarsenat 
àcid disulfúric ió dihidrogenarsenat 
ió disulfat àcid carbònic 
ió hidrogendisulfat ió carbonat 
ió dicromat ió hidrogencarbonat 
ió hidrogendicromat ió hidrogenmetasilicat 
àcid sulfurós àcid ortosilícic 
ió sulfit ió ortosilicat 
ió hidrogensulfit ió hidrogenortosilicat 
ió hidrogenselenit ió dihidrogenortosilicat 
àcid disulfurós ió trihidrogenortosilicat 
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ió disulfit àcid ortobòric 
ió hidrogendisulfit ió ortoborat 
ió hidrogenortoborat ió dihidrogenortoborat 

 
56.- Anomeneu: 
 

S2O7
2-

 Cr2O7
2-

 

HCO3
-
 H3SiO4

-
 

H2SeO4 HAsO4
2-

 

HS2O7
-
 SiO4

4-
 

H3BO3 H2BO3
-
 

MnO4
-
 HS2O5

-
 

ClO4
-
 HSeO3

-
 

H2AsO4
-
 BO3

3-
 

HSiO3
-
 HSeO4

-
 

HCrO4
-
 H2PO4

-
 

OXOSALS. 

57.- Formuleu: 
 

àcid hipoclorós àcid clòric 
ió hipoclorit ió clorat 
ió sodi ió magnesi 
ió calci ió plom (IV) 
ió alumini clorat de magnesi 
hipoclorit de sodi clorat de plom (IV) 
hipoclorit de calci àcid perclòric 
hipoclorit d’alumini ió perclorat 
àcid clorós ió potassi 
ió clorit ió cadmi 
ió zinc perclorat de potassi 
ió or (III) perclorat de cadmi 
clorit de zinc àcid nítric 
clorit d’or (III) ió nitrat 
àcid sulfurós ió beril·li 
ió sulfit ió mercuri (I) 
ió rubidi nitrat de beril·li 
ió coure (II) nitrat de mercuri (I) 
sulfit de rubidi àcid ortofosfòric o fosfòric 
sulfit de coure (II) ió fosfat 
àcid sulfúric fosfat de rubidi 
ió sulfat fosfat de magnesi 
ió crom (III) àcid carbònic 
ió platí (IV) ió carbonat 
sulfat de crom (III) ió plata o argent 
sulfat de platí (IV) ió estany (IV) 
àcid nitrós carbonat de plata 
ió nitrit carbonat d’estany (IV) 
ió ferro (II) nitrit de ferro (II) 
ió cobalt (III) nitrit de cobalt (III) 
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58.- Anomeneu: 
 

(NH4)2SO4 Be(IO2)2 
LiClO Sn(NO3)4 
NaBrO MgSO4 
Cu2SO3 Cr(ClO3)3 
Ca(ClO2)2 Sr3(PO4)2 
Mn(NO2)2 Cd(IO)2 
Ag2SO3 Cu(BrO3)2 
K2SO4 Hg2(NO3)2 
Pt(ClO4)4 Cr2(SO4)3 
Ba(BrO4)2 Au(BrO3)3 

 
59.- Formuleu: 
 

ió sulfat nitrat de coure (II) ió hidrogenfosfat 
diòxid de silici sulfat de zinc fosfat de sodi 
ió hidrogencarbonat ió hipoclorit àcid selenhídric 
hidròxid de plom (II) heptaòxid de diclor fluorur d’hidrogen 
clorur de plata sulfur d’alumini tetraclorur d’alumini 

 
60.- Anomeneu: 
 

Co(ClO3)2 Al2(SO3)3 NH4IO2 
HgCl2 NO3

-
 H2PO4

-
 

N2O4 NO2
-
 Ba(ClO2)2 

CaH2 LiOH HBr(aq.) 
HSO3

-
 RbBrO3 HCl 

 
61.- Anomeneu: 
 

Zn(ClO4)2 Ni3(PO4)2 
Hg(MnO4)2 Ni3(AsO4)2 
Pt(NO3)4 BaSO4 
LiPO3 K2CrO4 
Cd(PO3)2 RaS2O7 
CuS2O7 Li2S2O5 
MgCr2O7 K2CO3 
FeSO4 Na2SiO3 
MgSeO4 Cs4SiO4 
Li2SO3 RbBO2 

 
62.- Anomeneu: 
 

SiO3
2-

 BO3
3-

 
HS2O5

-
 H2SiO4

2-
 

Hg2Cl2 As2O3 
Pb(OH)2 NH4

+
 

HSO3
-
 HSO4

-
 

Al2(CrO4)3 PO3
-
 

HS2O7
-
 NO2

-
 

NO2 NO3
-
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63.- Formuleu: 
 

àcid perclòric àcid sulfúric 
àcid permangànic àcid selènic 
ió perclorat àcid cròmic 
ió permanganat ió sulfat 
perclorat de potassi ió selenat 
permanganat de potassi ió cromat 
permanganat de calci sulfat de plata 
àcid disulfúric selenat de magnesi 
àcid dicròmic cromat d’alumini 
ió disulfat àcid ortoarseniós o arseniós 
ió dicromat ió arsenit 
disulfat de plom (II) arsenit de ferro (II) 
dicromat de platí (IV) arsenit d’amoni 
àcid sulfurós àcid difosfòric 
àcid seleniós ió difosfat 
ió sulfit difosfat de crom (III) 
ió selenit difosfat de beril·li 
sulfit de liti àcid carbònic 
selenit de níquel (III) àcid metasilícic 
àcid disulfurós ió carbonat 
ió disulfit ió metasilicat 
disulfit de sodi carbonat de sodi 
àcid nítric metasilicat de cadmi 
àcid metafosfòric àcid ortosilícic 
ió nitrat ió ortosilicat 
ió metafosfat ortosilicat de magnesi 
nitrat de plata ortosilicat de crom (III) 
metafosfat de calci àcid metabòric 
àcid ortofosfòric o fosfòric ió metaborat 
àcid ortoarsènic o arsènic metaborat de cesi 
ió fosfat metaborat de manganès (II) 
ió arsenat àcid ortobòric 
fosfat d’alumini ió ortoborat 
arsenat de plom (IV) ortoborat de mercuri (II) 
arsenat d’amoni ortoborat d’or (I) 

 
64.- Formuleu: 
 

ió hidrogencarbonat ió iodat àcid seleniós 
ió fosfat àcid disulfúric ió metaborat 
ió hidrogenselenat nitrit de mercuri (I) ió hidrogendisulfat 
dicromat de plom (II) permanganat d’amoni ió dihidrogenfosfat 
ió hidrogentel·luriür sulfur de ferro (III) hidròxid de manganès (II) 

 
65.- Formuleu: 
 

àcid sulfúric àcid sulfurós 
ió sulfat ió sulfit 
ió hidrogensulfat ió hidrogensulfit 
sulfat de liti sulfit d’amoni 
hidrogensulfat de magnesi hidrogensulfit de cadmi 
hidrogensulfat de plata hidrogensulfit de crom (III) 
àcid fosfòric àcid carbònic 
ió fosfat ió carbonat 
ió hidrogenfosfat ió hidrogencarbonat 
ió dihidrogenfosfat carbonat d’estronci 
fosfat de sodi hidrogencarbonat de potassi 
hidrogenfosfat de bari hidrogencarbonat d’alumini 
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hidrogenfosfat d’estany (IV) dihidrogenfosfat de cobalt (III) 
dihidrogenfosfat de manganès (II) dihidrogenfosfat d’amoni 

SALS ÀCIDES DELS OXOÀCIDS. 

66.- Anomeneu: 
 

Pb(HSO4)4 NH4H2PO4 
Ca(HCO3)2 Pt(SO4)2 
Na3PO4 Co2(HPO4)3 
AgHSO3 Fe(HSO3)2 
Fe(HS)3 SnCl4 
NiHPO4 MgSO3 
CsHCO3 Rb2SO4 
Al2Se3 Ba(IO)2 
AuBr3 FrHSO4 
KClO3 Hg2(H2PO4)2 

 
67.- Formuleu: 
 

hidrogensulfat d’or (I) hidrogenselenat de manganès (II) 
hidrogencromat de liti hidrogensulfat de coure (II) 
hidrogencromat de ferro (III) hidrogensulfit de beril·li 
hidrogenselenit de plata hidrogendisulfit de níquel (II) 
hidrogenfosfat de platí (IV) hidrogenarsenat de sodi 
dihidrogenarsenat de bari hidrogendifosfat de rubidi 
dihidrogendifosfat d’estronci trihidrogendifosfat de mercuri (I) 
hidrogencarbonat de coure (I) hidrogenmetasilicat de calci 
hidrogenortosilicat de manganès (II) dihidrogenortosilicat de potassi 
trihidrogenortosilicat de mercuri (II) hidrogenortoborat d’or (I) 
dihidrogenortoborat de radi dihidrogenortoborat d’amoni 

 
68.- Anomeneu: 
 

HCO3
-
 HPO4

2-
 

Sc(HSO4)3 PbCrO4 
Mg(HSiO3)2 NaHS2O5 
HSeO4

-
 H2AsO4

-
 

Co(HCr2O7)3 Au(HSeO3)3 
H2BO3

-
 HCrO4

-
 

K4SiO4 H2SiO4
2-

 
LiH2P2O7 Zn(HS2O7)2 
Ca3(AsO3)2 Sr(HCO3)2 
Mg(BO2)2 CsH3SiO4 

 
69.- Formuleu: 
 

ió nitrat hidrogensulfit d’alumini 
nitrit de coure (I) iodur de germani (IV) 
hidròxid de ferro (II) hidròxid d’estany (IV) 
bromur de coure (I) carbonat de magnesi 
nitrat d’antimoni (III) òxid de plom (II) 
diòxid de silici hidròxid de cadmi 
ió sulfat clorur d’amoni 
àcid fosfòric hidrogenfosfat de sodi 
hidrogensulfat de platí (IV) ió hidrogencarbonat 
perclorat de radi ió hidrogensulfit 
hipoiodit de franci nitrit de coure (I) 
clorur de gal·li (III) hipoclorit de manganès (II) 
àcid nitrós hidròxid de magnesi 
ió sulfur òxid de níquel (III) 
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ió iodat hidrogensulfur de plata 
clorur d’or (III) hidrur de bari 
ió sulfit òxid de titani (IV) 
ió bromat nitrat de bismut (III) 
fluorur de níquel (II) fluorur d’hidrogen 
àcid bromhídric hidrogenseleniür de liti 

 
70.- Anomeneu: 
 

Mg
2+

 Fe
3+

 
BaSO3 Mg(BrO4)2 
Ca(OH)2 TeO2 
LiF Ni2O3 
HSO4

-
 ClO2

-
 

NO2
-
 Sr(HCO3)2 

Al2(SO4)3 Au(HSO4)3 
HSe

-
 GaI3 

NH4
+
 Al(NO3)3 

Rb3PO4 Pt(ClO3)4 
OH

-
 Fe2(CO3)3 

CsNO3 ClO4
-
 

H2PO4
-
 BeF2 

H2Se Cd3(PO4)2 
Hg(IO4)2 Sn(OH)2 
Cl2O5 NaH 
Co(H2PO4)3 Hg2(NO2)2 
(NH4)2HPO4 MgHAsO4 

 
71.- Formuleu: 
 

ió hidrogensulfat iodit de magnesi 
sulfur d’alumini ortosilicat de potassi 
metafosfat de plata àcid disulfúric 
ió dihidrogenfosfat hidròxid d’estronci 
hidrogensulfur de beril·li pentaòxid de dinitrogen 
disulfat de bari diòxid de nitrogen 
ió hidrogensulfit disulfit de radi 
amoníac cromat de liti 
ió difosfat permanganat de rubidi 
àcid bòric (o ortobòric) àcid arsènic (o ortoarsènic) 
ió hipoiodit clorur de mercuri (I) 
dicromat de cobalt (III) borat de platí (IV) 
metaborat de magnesi arsenit de franci 
ió perbromat difosfat d’amoni 
ió mercuri (I) ió dihidrogendifosfat 
ió ortosilicat ió hidrogenarsenat 
sulfat de mercuri (I) selenit de radi 
sulfur de bari ió selenat 
heptaòxid de dibrom àcid periòdic 
iodur d’hidrogen ió hidrogendisulfit 
ió bromur tetraclorur de silici 
ió hidrogencromat permanganat de liti 
hidrogendisulfat de zinc àcid nitrós 
ortoborat d’alumini trifluorur de bor 
hidròxid de cadmi hidrur de magnesi 
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72.- Anomeneu: 
 

NH4NO2 K4SiO4 

P2O5 BO3
3-

 

HBr(aq.) MnO4
-
 

CCl4 SrCrO4 

Ni(HS)3 Sb2S3 

GeCl4 Ba(MnO4)2 

LiH BrO2
-
 

Bi(NO3)3 IO3
-
 

Pt(Cr2O7)2 Hg2I2 

HCr2O7
-
 XeF4 

SiCl4 S2O7
2-

 

BO2
-
 HSO4

-
 

V2O5 H3P2O7
-
 

HMnO4 Al(HSO3)3 

CaS2O5 Hg(NO3)2 

Hg2(NO2)2 Mg(HSeO4)2 

H4SiO4 Bi2(SO4)3 

H2CO3 Hg2Br2 

HS2O5
-
 K3AsO3 

Na3AsO4 Fe2(CrO4)3 

Ga2O3 Mn(OH)4 

H4P2O7 Ni2(SeO3)3 

Mg3(BO3)2 I 

SALS HIDRATADES. 

73.- Formuleu: 
 

nitrat de bismut (III) pentahidratat 
clorur de manganès (II) tetrahidratat 
sulfat de manganès (II) monohidratat 
perclorat de mercuri (II) trihidratat 
fluorur de níquel (II) tetrahidratat 
sulfat de zinc heptahidratat 
clorur d’estany (IV) pentahidratat 
clorur de bari dihidratat 
difosfat de sodi decahidratat 
sulfat d’alumini octadecahidratat 

 
74.- Anomeneu: 
 

Ca(NO3)2·4H2O 
NiSO4·7H2O 
SnCl2·H2O 
NaMnO4·H2O 
Zn(NO3)2·6H2O 

 
 
 


