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Departament de Física i Química 

EXERCICIS DE REACCIONS DE TRANSFERÈNCIA DE 
PROTONS 

2n BATXILLERAT 

pH=6,62 
[H3O+]=? 
[OH-]=? 

 
 
 
 
Conceptes d’àcid i de base 
1. Classifica els compostos següents en àcids o bases segons la teoria de Brönsted-Lowry. Escriu les equacions 

químiques adients que representen cadascuna de les reaccions d’ionització aquosa i indica quin és el seu àcid o 
base conjugat: 
a) àcid carbònic b) ió cianur c) ió hidrogensulfit d) fenilamina e) ió fluorur f) CH3NH3

+ 
g) àcid nitrós h) ió sulfur i) ió amoni j) àcid fosfòric k) àcid acètic l) aigua 

 
a) àcid carbònic és un àcid: 

H2CO3 + H2O ⇔ HCO3
- + H3O+ 

b) ió cianur CN- és una base: 
CN- + H2O ⇔ HCN + OH- 

c) ió hidrogensulfit HSO3
- és una base i un àcid (substància amfòtera): 

HSO3
- + H2O ⇔ SO3

2- + OH- 
HSO3

- + H2O ⇔ H2SO3 + H3O+ 

d) fenilamina és una base: 
C6H5NH2+ H2O ⇔ C6H5NH3

+ + OH- 

e) ió fluorur F- és una base: 
F- + H2O ⇔ HF + OH- 

f) ió metilamoni CH3NH3
+ és un àcid: 

CH3NH3
+  + H2O ⇔ CH3NH2 + H3O+ 

 

g) àcid nitrós HNO2 és un àcid: 
HNO2

  + H2O ⇔ NO2
- + H3O+ 

h) ió sulfur S2- és una base: 
S2- + H2O ⇔ HS- + OH- 

i) ió amoni NH4
+ és un àcid: 

NH4
+  + H2O ⇔ NH3 + H3O+ 

j) àcid fosfòric H3PO4 és un àcid: 
H3PO4 + H2O ⇔ H2PO4

- + H3O+ 

k) àcid acètic CH3COOH és un àcid: 
CH3COOH + H2O ⇔ CH3COO - + H3O+ 

l) l’aigua pot actuar com a àcid o com a base, és, per tant, una substància amfòtera: 
H2O + H2O ⇔ OH - + H3O+ 

Concepte de pH 
2. El pH d’una substància és 6,62. Determina les concentracions de H3O+ i de OH-. R: [OH-]=4,17 10-8 M; 

[H3O+]=2,4 10-7 mol/l 

 
  pH= -log [ H3O+] 

6,62= -log [ H3O+] 
[H3O+]=2,4 10-7 mol/l 

 
Kw=[H3O+]·[OH-] 
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sòl bosc: pH=4,5 
sòl desert pH=10 
[H3O+]=? 
[OH-]=? 

sòl bosc: 

10-14 =2,4 10-7 ·[OH-] 
[OH-]=4,16 10-8 mol/l 

 
3. Calcula el pH i el pOH de les dissolucions següents i indica en cada cas si es tracta d’una dissolució àcida o 

bàsica:  
a) Beguda carbònica [H3O+]=2,5 10-4 mol/l R: pH=3,6 pOH=10,4 
b) Llet comercial [H3O+]=3,2 10-7 mol/l R: pH=6,5 pOH=7,5 
c) Aigua potable [H3O+]=1,8 10-7 mol/l R: pH=6,7 pOH=7,3 
 
a) Beguda carbònica [H3O+]=2,5 10-4 mol/l 

pH= -log [ H3O+] 
pH= -log [2,5 10-4]=3,6 

pH+pOH=14 
3,6+pOH=14 

pOH=14-3,6=10,4 
Es tracta d’una dissolució àcida ja que el pH és menor que 7 

 
b) Llet comercial [H3O+]=3,2 10-7 mol/l 

pH= -log [ H3O+] 
pH= -log [3,2 10-7]=6,49 

pH+pOH=14 
pOH=14-6,49=7,51 

Es tracta d’una dissolució àcida ja que el pH és menor que 7 
 
c) Aigua potable [H3O+]=1,8 10-7 mol/l 

pH= -log [ H3O+] 
pH= -log [1,8 10-7]=6,74 

pH+pOH=14 
pOH=14-6,74=7,26 

Es tracta d’una dissolució àcida ja que el pH és menor que 7 
 
4. El pH de sòl d’un bosc és 4,5, mentre que el pH del sòl d’una zona desèrtica és 10,0. Calcula la concentracions 

d’ions hidroni i d’ions hidròxid en cada cas. R: al bosc [OH-]=3,1 10-10 mol/l; [H3O+]=3,2 10-5 mol/l; al desert 
[OH-]=10-4 mol/l; [H3O+]=10-10 mol/l 

 
pH= -log [ H3O+] 
4,5= -log [ H3O+] 

[H3O+]=3,16 10-5 mol/l 
 

Kw=[H3O+]·[OH-] 
10-14 =3,16 10-5 ·[OH-] 
[OH-]=3,1 10-10 mol/l 

pH= -log [ H3O+] 
10= -log [ H3O+] 
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[H3O+]=10-10 mol/l 
 

Kw=[H3O+]·[OH-] 
10-14 =10-10 ·[OH-] 
[OH-]=10-4 mol/l 

 
5. Assenyala quina resposta és correcta. A qualsevol temperatura una dissolució és neutra si compleix que: 

a) pH=7  b) [H3O+]=[OH-] c) pOH=7 
 

La resposta correcta és la b). 
 

6. Es mesura el pH d’una dissolució aquosa a la temperatura de 80ºC (Kw=2,51·10-13) i s’obté 6,30. Troba el pH 
corresponent a una dissolució neutra a aquesta temperatura. Indica si la dissolució de pH 6,30 serà àcida, bàsica 
o neutra. 

 

Per determinar si la dissolució és àcida, bàsica o neutra calcurarem el pH d’una dissolució neutra a 80ºC. 

Una dissolució és neutra quan [H3O+] = [OH-], aplicant el producte iònic de l’aigua Kw: 

Kw=[H3O+]·[OH-] 
2,51·10-13=x ·x 

2,51·10-13= x2 

x=5·10–7 mol/l 
[H3O+] = [OH-]=5·10–7 mol/l 

pH=-log 5·10–7=6,3 
Per tant el pH d’una dissolució neutra a 80ºC és 6,3. 

Com la dissolució que ens donen té un pH de 6,3 (pH neutre) es tracta d’una dissolució neutra. 
 
7. Es mesura el pH d’una dissolució aquosa a la temperatura de 40ºC (Kw=2,92·10-14) i s’obté 6,62. Troba el pH 

corresponent a una dissolució neutra a aquesta temperatura. Indica si la dissolució de pH 6,62 serà àcida, bàsica 
o neutra. 

 

Per determinar si la dissolució és àcida, bàsica o neutra calcurarem el pH d’una dissolució neutra a 40ºC. 

Una dissolució és neutra quan [H3O+] = [OH-], aplicant el producte iònic de l’aigua Kw: 

Kw=[H3O+]·[OH-] 
2,92·10-14=x ·x 

2,92·10-14= x2 

x=1,7·10–7 mol/l 
[H3O+] = [OH-]=1,7·10–7 mol/l 

pH=-log 1,7·10–7=6,77 
Per tant el pH d’una dissolució neutra a 40ºC és 6,77. 

Com la dissolució que ens donen té un pH inferior a 6,77 es tracta d’una dissolució àcida. 

Dissolucions d’àcids i de bases fortes 

8. Calcula el pH d’una dissolució d’àcid bromhídric 0,005 mol/l. R: 2,3 
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L’àcid bromhídric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 

 
 HBr + H2O → Br- + H3O+ 

Conc. inicial 0,005       
Conc. final     0,005  0,005 

 
[H3O+]=0,005 mol/l 

pH= -log [H3O+]=- log 0,005 = 2,3  
 
9. Determina el pH d’una dissolució de hidròxid de sodi 0,5 mol/l. R: 13,7 
 

L’hidròxid de sodi és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 
 

 NaOH → Na+ + OH- 
Conc. inicial 0,5     
Conc. final   0,5  0,5 

 
[OH-]=0,5 mol/l  

pOH=- log 0,5 = 0,3  
pH+pOH=14 
pH+0,3=14 

pH=13,7 
 
10. Calcula la concentració de tots els ions presents i el pH d’una dissolució d’àcid clorhídric 0,2 M. R: [Cl-]=0,2 

M; [H3O+]=0,2 M; [OH-]=5 10-14 M; pH=0,7 
 

L’àcid clorhídric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 
 

 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 
Conc. inicial 0,2       
Conc. final     0,2  0,2 

 
[Cl-]=[H3O+]=0,2 mol/l 

pH= -log [H3O+]=- log 0,2 = 0,7 
Kw=[H3O+]·[OH-] 
10-14 =0,2·[OH-] 

[OH-]=5 10-14 mol/l 
 

 
 
11. A 25ºC es té una dissolució 0,01 M d’àcid nítric. Calculeu: a) la concentració d’ions oxoni i la concentració 

d’ions hidròxid; b) el pH i el pOH d’aquesta dissolució. R: a) [H3O+]=0,01 M; [OH-]=10 –12 M; b) pH=2; 
pOH=12 
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a) L’àcid nítric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 
 

 HNO3 + H2O → NO3
- + H3O+ 

Conc. inicial 0,01       
Conc. final     0,01  0,01 

[H3O+]=0,01 mol/l 
Kw=[H3O+]·[OH-] 
10-14 =0,01·[OH-] 
[OH-]=10-12 mol/l 

 
b) 

pH= -log [H3O+]=- log 0,01 = 2  
pH+pOH=14 
2+pOH=14 

pH=12 
 
12. A 25ºC, es dissolen en aigua 0,0536 g d’hidròxid de bari fins a obtenir 0,125 litres de solució. Calcula el pH de 

la solució obtinguda. R: 11,7 
 

L’hidròxid de bari és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. Per 
poder determinar el pH necessitam calcular la concentració inicial de l’hidròxid: 

 

[ ]
  dio l

 mols
Ba(OH) 2

2
Ba(OH)

=  

 

2
4-

2

2
2 Ba(OH) mol 3,13·10

Ba(OH) g 171
Ba(OH) mol 1

Ba(OH)  g  0,0536 =  

 

[ ] mol/l 0,0025
125,0
10·13,3

  dio l
Ba(OH) mols

Ba(OH)
4

2
2 ===

−

 

 
 Ba(OH)2 → Ba2+ + 2 OH- 

Conc. inicial 0,0025     
Conc. final   0,0025  0,005 

 
[OH-]=0,005 mol/l  

pOH=- log 0,005 = 2,3  
pH+pOH=14 
pH+2,3=14 

pH=11,7 
13. Una solució a l’1% en massa d’hidròxid de potassi, té una densitat 1,008 g/cc a 25ºC. Calcular: 

a) La concentració d’ions K+ i ions OH- continguts en una gota de solució (volum de la gota 0,05 cc) 
b) El pOH de la solució. R: a) 0,18M; b) 0,74 
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L’hidròxid de potassi és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. Per 
poder determinar el pOH necessitam calcular la concentració inicial de l’hidròxid: 

mol/l 0,18
  dio l 1

 dio cc 1000
  KOH g 56 
 KOH mol 1

dio cc 1
dio g 1,008

  dio g 100
 KOH g 1 =  

 
 KOH → K+ + OH- 

Conc. inicial 0,18     
Conc. final   0,18  0,18 

 
[K+]=[OH-]=0,18 mol/l 
pOH=- log 0,18 = 0,74  

 
14. Determina el pH d’una dissolució preparada prenent 10 ml d’àcid clorhídric concentrat, la densitat de la qual és 

1,18 g/ml i del 35% de riquesa, i afegint-li aigua fins a un volum total de 500 ml. R: 0,65 
 

L’àcid clorhídric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. Per poder 
determinar el pH necessitam calcular la concentració inicial de l’àcid clorhídric: 

 

[ ]
  dio l

 HCl mols
HCl =  

 
 
 

HCl mol 0,113
  HCl g 36,5
 HCl mol 1

  dio g 100
 HCl g 35

dio ml 1
dio g 1,18

 dio ml 10 =  

 

[ ] mol/l 0,226
5,0

113,0
  dio l

 HCl mols
HCl ===  

 
 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 

Conc. inicial 0,226       
Conc. final     0,226  0,226 

 
[H3O+]=0,226 mol/l 

pH= -log [H3O+]=- log 0,226 = 0,65  
 
 
 
 
15. A 1 dm3 d’aigua, a 25ºC, s’hi afegeix una gota (0,05 cc) d’àcid clorhídric concentrat de densitat 1175 g/l i 

35,45% en massa. Calcula el pH de la solució resultant. R: 3,24 
 

L’àcid clorhídric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. Per poder 
determinar el pH necessitam calcular la concentració inicial de l’àcid clorhídric: 

VT=500 ml 

10 ml dio  
HCl 
35% 
1,18g/ml 

H2O 
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[ ]
  dio l

 HCl mols
HCl =  

 
 
 

HCl mol 0,00057
  HCl g 36,5
 HCl mol 1

  dio g 100
 HCl g 35,45

  dio l 1
 dio g 1175

dio cc 1000
dio l 1

 dio cc 0,05 =  

 

[ ] mol/l 00057,0
1

00057,0
  dio l

 HCl mols
HCl ===  

 
 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 

Conc. inicial 0,00057       
Conc. final     0,00057  0,00057 

 
[H3O+]=0,00057 mol/l 

pH= -log [H3O+]=- log 0,00057= 3,24  
 
16. Calcula la concentració d’ions hidroni i d’ions hidròxid i el pH de les següents dissolucions: a) una solució 

preparada diluint a 500 ml, 1 ml de solució d’àcid nítric del 86% i densitat 1,47 g/ml; b) una dissolució 
preparada per addició de 1,71 g de hidròxid de bari a 100 ml de hidròxid de bari 0,1 M. R: a) 0,04M; 2,5 10

-13 

M; 1,39; b) 2.5 10
-14 M; 0,4 M; 13,6. 

 
a) L’àcid nítric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. Per poder 

determinar el pH necessitam calcular la concentració inicial de l’àcid: 
 

[ ]
  dio l

 HNO mols
HNO 3

3 =  

 
 
 

3
3

33 HNO mol 0,02
  HNO g 63
 HNO mol 1

  dio g 100
 HNO g 86

dio ml 1
dio g 1,47

 dio ml 1 =  

 
 

[ ] mol/l 0,04
5,0

02,0
  dio l

 HNO mol
HNO 3

3 ===  

 
 HNO3 + H2O → NO3

- + H3O+ 
Conc. inicial 0,04       
Conc. final     0,04  0,04 

 
 

VT=500 ml 

1 ml dio  
HNO3 
86% 
1,47 g/ml 

H2O 

VT=1 l 

0,05 cc dio  
HCl 
35,45% 
1175 g/l 

1 l H2O 
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[H3O+]=0,04 mol/l 
pH= -log [H3O+]=- log 0,04 = 1,4  

Kw=[H3O+]·[OH-] 
10-14=0,04·[OH-] 

[OH-]=2,5·10-13 mol/l 
 

b) L’hidròxid de bari és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. Per poder 
determinar el pH necessitam calcular la concentració inicial de l’hidròxid: 

 

[ ]
  dio l

 mols
Ba(OH) 2

2
Ba(OH)

=  

 
 
 
 

2
2 Ba(OH)Ba(OH) mol 0,1

 mol 0,01
dio l 1

 dio l 0,1 =  

 

2
2

2
2 Ba(OH)

Ba(OH)
Ba(OH) mol 1Ba(OH)  mol 0,01

 g 171
  g  1,71 =  

 

[ ] mol/l 0,2
1,0

01,001,0
  dio l

 mols
Ba(OH) 2

2
Ba(OH)

=
+

==  

 
 Ba(OH)2 → Ba2+ + 2 OH- 

Conc. inicial 0,2     
Conc. final   0,2  0,4 

 
[OH-]=0,4 mol/l  

pOH=- log 0,4 = 0,4  
pH+pOH=14 
pH+0,4=14 

pH=13,6 
Kw=[H3O+]·[OH-] 
10-14=[H3O+]·0,4 

[H3O+]=2,5·10-14 mol/l 
 
17. Calcula la massa d’hidròxid de potassi que va dissoldre’s en aigua fins tenir 250 ml de dissolució si el seu pH 

és 13,15. R: 1,98 g 
 

L’hidròxid de potassi és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. 
 

 KOH → K+ + OH- 

 

100 ml dio  
Ba(OH)2 
0,1 M 

1,71 g Ba(OH)2 
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Conc. inicial c     
Conc. final   c  c 

 
A partir del pH podem trobar el pOH i la concentració d’KOH inicial: 

pH=13,15 
pOH=14-13,15=0,85 
[OH-]=0,141 mol/l = c 

[OH-]=[KOH]=0,141 mol/l 
A partir de la concentració inicial d’KOH podem trobar el grams de KOH: 

=
KOHmol1
KOH g 56·

diol1
KOH mol 0,141dio· l 0,25 1,97 g KOH 

 
18. Calcula la massa de KOH que s’ha dissolt en 250 g d’aigua per obtenir una dissolució de pH=10. R: 0,0014 g  
 

L’hidròxid de potassi és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. 
 

 KOH → K+ + OH- 
Conc. inicial c     
Conc. final   c  c 

 
A partir del pH podem trobar el pOH i la concentració d’KOH inicial: 

pH=10 
pOH=14-10=4 

[OH-]=10-4 mol/l = c 
[OH-]=[KOH]=10-4 mol/l 

A partir de la concentració inicial d’KOH podem trobar el grams de KOH: 

=
KOHmol1
KOH g 56·

diol 1
KOH mol 10dio· l 0,25

-4

0,0014 g KOH 

 
19. Calcula la massa de HCl que s’ha dissolt en 250 g de agua per obtenir una dissolució de pH=3. R: 9,125 10-3 g 
 

L’àcid clorhídric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. 
 

 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 
Conc. inicial c       
Conc. final     c  c 

A partir del pH podem trobar la concentració de HCl inicial: 
pH=3 

[H3O+]=10-3 mol/l = c 
[HCl]=10-3 mol/l 

A partir de la concentració inicial de HCl podem trobar el grams de HCl: 

=
HClmol1
HCl g 36,5·

diol1
HCl mol 10dio· l 0,25

-3

0,009 g HCl 
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20. Imagina que tens una certa quantitat de substància, en estat pur, que es comporta com: 1) un àcid fort 2) una 
base forta. Si li afegeixes aigua de manera gradual, contesta en cada cas com variarà el pH a mesura que 
s’afegeix aigua. 

21. A 25ºC, es dissolen en aigua 0,4 g d’hidròxid de sodi i 3,4 g d’hidròxid de bari fins a obtenir 1 litre de 
dissolució. Calculeu el pH i el pOH d’aquesta dissolució. R: pH=12,7; pOH=1,3 

 

NaOH mol 0,01
NaOH g 40
NaOH mol 1NaOH  g  0,4 =  → [ ] mol/l 01,0

1
01,0

 diol
NaOH molsNaOH ===  

 

2
2

2
2 Ba(OH) mol 0,02

Ba(OH) g 171
Ba(OH) mol 1

Ba(OH)  g 3,4 =  → [ ] mol/l 0,02
1
02,0

 diol
Ba(OH) mols

Ba(OH) 2
2 ===  

 
Aquests dos hidròxids són bases fortes i per tant reaccionaran amb l’aigua donant dues reaccions àcid-base. 

 
 NaOH → Na+ + OH- 

Conc. inicial 0,01     
Conc. final   0,01  0,01 

 
[OH-]NaOH=0,01 mol/l 

 
 Ba(OH)2 → Ba2+ + 2 OH- 

Conc. inicial 0,02     
Conc. final   0,02  0,04 

[OH-]Ba(OH)2=0,04 mol/l  
[OH-]total=0,01+0,04=0,05 mol/l  

pOH=- log 0,05 = 1,3 
pH+pOH=14 
pH+1,3=14 

pH=12,7 
 
22. Calcula el pH d’una solució obtinguda en mesclar, a 25ºC, 0,4 litres d’una dissolució 0,15 M d’àcid clorhídric 

amb 0,7 litres d’una dissolució 0,02 M d’àcid perclòric. R: 1,17 
 

Primer de tot calculam les concentracions dels dos àcids en la mescla: 
 

[ ] mol/l 0,055
1,1

15,0·4,0
dio litres
HCl de molsHCl ===   

[ ] mol/l 0,0123
1,1

7,0·02,0
dio litres

HClO de mols
HClO 4

4 ===   

L’àcid clorhídric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 
 

 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 
Conc. inicial 0,055       
Conc. final     0,055  0,055 
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L’àcid perclòric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 
 

 HClO4 + H2O → ClO4
- + H3O+ 

Conc. inicial 0,0123       
Conc. final     0,0123  0,0123 

 
[H3O+]=0,055+0,0123=0,0673 mol/l 

pH=-log 0,0673=1,17 
 

 
23. Calcula el pH de la dissolució que s’obté quan mesclem 40 ml de àcid bromhídric 0,1 M amb 60 ml d’àcid 

clorhídric 0,025 M. R: 1,26 
 

Primer de tot calculam les concentracions dels dos àcids en la mescla: 
 

[ ] mol/l 0,04
1,0

1,0·04,0
dio litres
HBr de molsHBr ===   

[ ] mol/l 0,015
1,0
025,0·06,0

dio litres
HCl de molsHCl ===   

L’àcid bromhídric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 
 

 HBr + H2O → Br- + H3O+ 
Conc. inicial 0,04       
Conc. final     0,04  0,04 

 
L’àcid clorhídric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 

 
 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 

Conc. inicial 0,015       
Conc. final     0,015  0,015 

 
[H3O+]=0,04+0,015=0,055 mol/l 

pH=-log 0,055=1,26 
 
 
 
 
 
 
24. Calcula el pH de la dissolució que s’obté quan mesclem 100 ml d’hidròxid de sodi 0,1 M amb 50 ml d’hidròxid 

de bari 0,15 M. R: 13,22 
 
Primer de tot calculam les concentracions dels dos hidròxids en la mescla: 

 

[ ] mol/l 0,067
15,0

1,0·1,0
dio litres
NaOH de molsNaOH ===   
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[ ] mol/l 0,05
15,0

15,0·05,0
dio litres

Ba(OH) de mols
Ba(OH) 2

2 ===   

 
Aquests dos hidròxids són bases fortes i per tant reaccionaran amb l’aigua donant dues reaccions àcid-base. 

 
 NaOH → Na+ + OH- 

Conc. inicial 0,067     
Conc. final   0,067  0,067 

 
[OH-]NaOH=0,067 mol/l 

 
 Ba(OH)2 → Ba2+ + 2 OH- 

Conc. inicial 0,05     
Conc. final   0,05  0,1 

[OH-]Ba(OH)2=0,1 mol/l  
[OH-]total=0,067+0,1=0,167 mol/l  

pOH=- log 0,167 = 0,78 
pH+pOH=14 
pH+0,78=14 

pH=13,22 
 
25. Calcula el pH d’una dissolució d’àcid nítric 4·10-8 M. R: 6,91 
 

En aquest cas no podem menysprear l’equilibri d’autoionització de l’aigua. 

L’àcid nítric és un àcid fort que reaccionarà totalment amb l’aigua: 

 
 HNO3 + H2O → NO3

- + H3O+ 
Conc. inicial 4·10-8       
Conc. final -    4·10-8  4·10-8 
        
 H2O + H2O ⇔ OH- + H3O+ 
Conc. inicial       4·10-8 
Conc. reacciona     x  x 
Conc. en equilibri     x  4·10-8 +x 

Kw  = x·(4·10-8 +x) 

1 10-14 = x·(4·10-8 +x) 

x2+4·10-8 x-1 10-14=0 

x=8,2·10-8 M 

[H3O+]·=4·10-8+8,2·10-8 = 1,22 10-7 mol/l 

pH=6,91 
 
26. Calcula el pH d’una dissolució d’àcid bromhídric 10-7 M. R: 6,79 
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En aquest cas no podem menysprear l’equilibri d’autoionització de l’aigua. 

L’àcid bromhídric és un àcid fort que reaccionarà totalment amb l’aigua: 

 
 HBr + H2O → Br- + H3O+ 

Conc. inicial 10-7       
Conc. final -    10-7  10-7 
        
 H2O + H2O ⇔ OH- + H3O+ 
Conc. inicial       10-7 
Conc. reacciona     x  x 
Conc. en equilibri     x  10-7+x 

Kw  = x·(10-7+x) 

1 10-14 = x·(10-7+x) 

x2+10-7x-1 10-14=0 

x=6,18·10-8 M 

[H3O+]·= 10-7+6,18·10-8 = 1,618 10-7 mol/l 

pH=6,79 
 
27. Calcula el pH d’una dissolució d’àcid clorhídric 10-9 M. R: 6,998 
 

En aquest cas no podem menysprear l’equilibri d’autoionització de l’aigua. 

L’àcid clorhídric és un àcid fort que reaccionarà totalment amb l’aigua: 

 
 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 

Conc. inicial 10-9       
Conc. final -    10-9  10-9 
        
 H2O + H2O ⇔ OH- + H3O+ 
Conc. inicial       10-9 
Conc. reacciona     x  x 
Conc. en equilibri     x  10-9+x 

Kw  = x·(10-9+x) 

1 10-14 = x·(10-9+x) 

x2+10-9x-1 10-14=0 

x=9,95·10-8 M 

[H3O+]·= 10-9+9,95·10-8 = 1,005 10-7 mol/l 

pH=6,998 
 

Dissolucions d’àcids i de bases febles 

28. Determina el pH i el pOH, a 25ºC, d’una solució 0,2 M d’amoníac. Kb=1,8 10-5. R: 11,28; 2,72 
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L’amoníac és una base feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base.  

 
 NH3 + H2O ⇔ NH4

+ + OH- 
Conc. inicial 0,2       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,2-x    x  x 

 

[ ][ ]
[ ]3

4
b NH

OH·NH
K

−+

=  

x-0,2
x10·8,1

2
5 =−  

menyspream x davant de 0,2 

x=0,0019 M 
pOH=- log 0,0019 = 2,72  

pH+pOH=14 
pH+2,72=14 

pH=11,28 
 
29. Determina el pH i el grau de dissociació d’una solució 0,5 M d’àcid acètic. Ka=1,8 10-5. R: 2,52; 0,006 
 

L’àcid acètic és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base: 
 

 CH3COOH + H2O ⇔ CH3COO- + H3O+ 
Conc. inicial 0,5       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,5-x    x  x 

 

[ ][ ]
[ ]COOHCH

OH·COOCH
K

3

33
a

+−
=  

x-0,5
x10·8,1

2
5 =−  

menyspream x davant de 0,5 

x=0,003 M 
pH=- log 0,003 = 2,52  

El grau de dissociació és igual a: 

===
5,0

003,0
0,5
xα 0,006 

 
30. Calcula el grau de dissociació i el pH d’una dissolució aquosa 0,01 M d’àcid fòrmic si la constant d’ionització 

d’aquest àcid és 1,77 10-4. R: 0,1422; pH=2,85 
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L’àcid fòrmic és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base: 

 
 HCOOH + H2O ⇔ HCOO- + H3O+ 

Conc. inicial 0,01       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,01-x    x  x 

 

[ ][ ]
[ ]HCOOH

OH·HCOO
K 3

a

+−
=  

x-0,01
x10·77,1

2
4 =−  

menyspream x davant de 0,01 

x=0,00133 M (sense menysprear dóna 0,0014M) 
pH=- log 0,0014 = 2,85  

===
01,0

0014,0
c
xα 0,14 

31. Calcular el pH d’una dissolució 0,01 M d’àcid benzoic si la Ka d’aquest àcid és 6,65 10-5. R: 3,1 
 

L’àcid benzoic és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base: 
 

 C6H5COOH + H2O ⇔ C6H5COO- + H3O+ 
Conc. inicial 0,01       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,01-x    x  x 

 

[ ][ ]
[ ]COOHHC

OH·COOHC
K

56

356
a

+−
=  

x-0,01
x10·65,6

2
5 =−  

menyspream x davant de 0,01 

x=0,000815 M 
pH=- log 0,000815 = 3,1 

 
32. 100 ml de dissolució d’àcid hipoclorós (Ka=3 10-8) contenen 0,001 mol d’aquest àcid. Calcular: a) la 

concentració d’ions oxoni; b) el grau de dissociació de l’àcid; c) Si aquests 100 ml de dissolució es dilueixen 
fins a un volum total d’un litre, quin serà el valor del pH? R: a) 1,73 10-5 M; b) 1,73 10-3; c) 5,26 

 
a) L’àcid hipoclorós és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base. 

Calculam la concentració inicial de l’àcid: 
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[ ] 0,01mol/l
  0,1

0,001
oHClO ==  

 HClO + H2O ⇔ ClO- + H3O+ 
Conc. inicial 0,01       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,01-x    x  x 

 

[ ][ ]
[ ]HClO

OH·ClO 3
aK

+−
=  

x-0,01
x10·3

2
8 =−  

menyspream x davant de 0,01 

x=1,73·10-5 M 
[H3O+]·= 1,73·10-5 M  

b) 

==
−

=
01,0
10·73,1 5

c
xα 0,00173 

c) 
 
 

Calculam la nova concentració inicial de l’HClO: 

[ ] mol/l 0,001
  1

 0,1·0,01
HClO o ==  

 
 HClO + H2O ⇔ ClO- + H3O+ 

Conc. inicial 0,001       
Conc. en equilibri 0,001-x    x  x 

[ ][ ]
[ ]HClO

OH·ClO 3
aK

+−
=  

x-0,001
x10·3

2
8 =−  

menyspream x davant de 0,001 

[H3O+]·=x=5,48·10-6 M 
pH=5,26 

33. Es forma una dissolució afegint 50 ml d’aigua a 150 ml d’una dissolució 0,1 M d’amoníac. Calcular el pH de la 
nova dissolució. Kb= 1,8 10-5 R: 11,1 

 
L’amoníac és una base feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base. Per poder 

calcular el pH necessitam calcular la concentració d’amoníac de la mescla: 
 
 

VT=500 ml 

150 ml dio  
NH3 
0,1 M 

50 ml H2O 

VT=1 l 

100 ml dio  
HClO 
0,01 M 

H2O 
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[ ] mol/l 0,075
  0,2

 0,1·0,15
oNH3 ==  

 
 

 NH3 + H2O ⇔ NH4
+ + OH- 

Conc. inicial 0,075       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,075-x    x  x 

 

[ ][ ]
[ ]3

4
b NH

OH·NH
K

−+

=  

x-0,075
x10·8,1

2
5 =−  

menyspream x davant de 0,075 

x=0,0012 M (sense menysprear dóna 0,0012M) 
pOH=- log 0,0012 = 2,94  

pH+pOH=14 
pH+2,94=14 

pH=11,06 
 

34. Una dissolució aquosa d’una base feble, B, de concentració 0,04 M, té un grau de dissociació 0,0012. Calcular: 
a) el pH de la dissolució, b) la constant de dissociació de la base. R: a) 9,68; b) 5,77 10-8 

 
a) 

 B + H2O ⇔ BH+ + OH- 
Conc. inicial 0,04       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,04-x    x  x 

c
xα =  

0,04
x0012,0 =  

x=4,8·10-5 M 
pOH=- log 4,8·10-5 = 4,32 

pH =14 - 4,32=9,68 

b) 

[ ][ ]
[ ]B

BH
K

OH·
b

−+

=  

( )
5

252

b 10·8,404,0
10·8,4

x-0,04
xK −

−

−
== =5,77 10-8 mol/l 
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35. Un àcid monopròtic, HA, en dissolució a concentració 0,01 M es troba ionitzat un 3%. Calcular: a) El pH de la 

dissolució; b) La constant de dissociació de l’àcid. R: a) 3,5; b) 9,3 10-6 
 

 HA + H2O ⇔ A- + H3O+ 
Conc. inicial 0,01       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,01-x    x  x 

c
xα =  

0,01
x03,0 =  → x=3·10-4 M 

pH=- log 3·10-4 = 3,52  

[ ][ ]
[ ]HA

OH·A
K 3

a

+−
=  

( )
==

−

−

4

24

a 10·3-0,01
10·3K 9,28·10-6 mol/l 

 
36. L’àcid cloroacètic en concentració 0,01 M i a 25ºC es troba dissociat en un 31%. Calcular: a) la constant de 

dissociació de l’àcid; b) El pH de la dissolució. R: 1,4 10-3; b) 2,5 
 

L’àcid cloroacètic és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base: 
 

 CClH2COOH + H2O ⇔ CClH2COO- + H3O+ 
Conc. inicial 0,01       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,01-x    x  x 

c
xα =  

0,01
x31,0 =  → x=3,1·10-3 M 

pH=- log 3,1·10-3 = 2,5  

( )
3

232

a 10·1,301,0
10·1,3

x-0,01
xK −

−

−
== =1,4 10-3mol/l 

 
37. Una dissolució 0,1 M d’àcid fluorhídric té un pH de 2,1, calcular la constant d’acidesa de l’àcid fluorhídric. R: 

6,85 10-4 
 
L’àcid fluorhídric és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base: 

 HF + H2O ⇔ F- + H3O+ 
Conc. inicial 0,1       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,1-x    x  x 
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pH=2,1 → [H3O+]=7,94·10-3 mol/l=x 

[ ][ ]
[ ]HF

OH·F
K 3

a

+−
=  

( )
==

−

−

3

23

a 10·94,7-0,1
10·94,7K 6,85·10-4 mol/l 

 
38. En dissoldre 0,775 g de metil amina en aigua s’obtenen 250 ml d’una dissolució de pH=11,8. a) Calcula la 

constant de basicitat de la metilamina; b) quina és la concentració d’una dissolució d’hidròxid de potassi del 
mateix pH? R: a) 4,25 10-4; b) 0,0063 M 

 
a) La metil amina és una base feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base. 

Calculam la concentració de metil amina: 

23
23

23
23 NHCH mol 0,025

NHCH g 31
NHCH

NHCH  g 0,775
 mol 1

=  

[ ] mol/l 1,0
25,0

025,0
  dio l
NHCH mols

NHCH 23
23 ===  

 
 CH3NH2 + H2O ⇔ CH3NH3

+ + OH- 
Conc. inicial 0,1       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,1-x    x  x 

pH=11,8 → pOH=2,2 

[OH-]=6,3·10-3 mol/l=x 

( )
3

232

b 10·3,61,0
10·3,6

x-0,1
xK −

−

−
== =4,25 10-4 mol/l 

b) L’hidròxid de sodi és una base forta: 
 

 NaOH → Na+ + OH- 
Conc. inicial c     
Conc. final   c  c 

 
Es compleix que [OH-]=[NaOH] 

La [OH-] és la mateixa que la dissolució de CH3NH2: 
[OH-]=6,3·10-3 mol/l=[NaOH] 

39. Una dissolució aquosa d’àcid fòrmic té un pH de 3. A 25°C la constant d’aquest àcid és Ka=2,14 10
-4

. Calcula 
la molaritat de la dissolució i el grau d’ionització. R: 0,0057 mol/l; 0,18 

 
L’àcid fòrmic és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base: 

 
 HCOOH + H2O ⇔ HCOO- + H3O+ 

Conc. inicial c       
Conc. reacciona x    x  x 
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Conc. en equilibri c-x    x  x 
 

pH=3 → [H3O+]=10-3 mol/l=x 

( )
3

23
4

01-c
0110·4,2 −

−
− =  

c=5,7·10-3 M 

c
xα =  

3-

-3

5,7·10
10α = =0,176 

 

40. Calcula la molaritat d’una dissolució d’àcid acètic (Ka=1,8 10
-5

): a) que es troba ionitzada en un 20%; b) de 
pH=4. R: 3,6 10-4 mol/l; 6,5 10-4 mol/l 

 
L’àcid acètic és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base: 

 
 CH3COOH + H2O ⇔ CH3COO- + H3O+ 

Conc. inicial c       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri c-x    x  x 

a) 

c
xα =    

c
x2,0 =  → x=0,2c 

x-c
xK

2

a =   ( )
0,2c-c

0,2c1,8·10
2

5 =−  → 
c 0,8
c 0,041,8·10

2
5 =−  → c=3,6 10-4 mol/l 

b) pH=4 → [H3O+]=10-4 mol/l=x 

( )
4

24
5

01-c
0110·8,1

−

−
− =  

c=6,55·10-4 M 
 
 
 
 

41. A partir de la taula següent: 
Àcid Àcid fluorhídric Àcid acètic Àcid cianhídric 
pKa 3,45 4,74 9,31 

a) Indica quin àcid és més fort. 
b) Si tens sengles dissolucions aquoses, totes de la mateixa concentració, corresponents als àcids indicats, 

quin tindrà un pH menor? 
c) En quines d’elles el grau de dissociació és major? 
d) Compara la basicitat relativa dels ions fluorur, acetat i cianur. 
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a) L’àcid més fort és aquell que té la major Ka o menor pKa. Per tant, l’àcid més fort de la taula és l’àcid 
fluorhídric. 

b) La concentració d’ions hidroni per una dissolució d’un àcid feble és igual a: [ ] ·cKOH a3 =+  

D’aquesta expressió es dedueix que a igual concentració, la concentració d’ions hidroni augmenta a mesura que 
augmenta Ka (és a dir, a mesura que augmenta la fortalesa de l’àcid). Així doncs, la dissolució de l’àcid 
fluorhídric presentarà la major concentració d’ions hidroni i per tant el menor pH. 

c) El grau de dissociació per una dissolució d’un àcid feble és igual a: 
c

K
α a=  

D’aquesta expressió es dedueix que a igual concentració, el grau de dissocació augmenta a mesura que 
augmenta Ka (és a dir, a mesura que augmenta la fortalesa de l’àcid). Així doncs, la dissolució de l’àcid 
fluorhídric presentarà el major grau de dissociació. 
 
d) Quan més fort és un àcid més feble és la seva base conjugada. Com la basicitat relativa dels àcids és: 

àcid fluorhídric> àcid acètic > àcid cianhídric 
L’acidesa relativa de les seves bases conjugades és just a l’inversa: 

Ió cianur> Ió acetat > Ió fluorur 
 

42. A partir de la taula següent: 
Base Anilina Amoníac Metilamina 
pKb 9,37 4,74 3,43 

a) Indica quina base és més forta. 
b) Si tens sengles dissolucions aquoses, totes de la mateixa concentració, corresponents a les bases indicades, 

quina tindrà un pH major? 
c) En quines d’elles el grau de dissociació és major? 
d) Compara l’àcidesa relativa dels ions fenil amoni, amoni i metil amoni. 
 
a) La base més forta és aquella que té la major Kb o menor pKb. Per tant, la base més forta de la taula és la 

metilamina. 

b) La concentració d’ions hidròxid per una dissolució d’una base feble és igual a: [ ] ·cKOH b=−  i la d’ions 

hidroni és: [ ]
·cK

10OH
b

-14

3 =+  

D’aquesta expressió es dedueix que a igual concentració, la concentració d’ions hidroni disminueix a mesura 
que augmenta Kb (és a dir, a mesura que augmenta la fortalesa de la base). Així doncs, la dissolució de 
metilamina presentarà la menor concentració d’ions hidroni i per tant el major pH. 

c) El grau de dissociació per una dissolució d’una base feble és igual a: 
c

Kbα =  

D’aquesta expressió es dedueix que a igual concentració, el grau de dissocació augmenta a mesura que 
augmenta Kb (és a dir, a mesura que augmenta la fortalesa de la base). Així doncs, la dissolució de metil amina 
presentarà el major grau de dissociació. 
d) Quan més forta és una base més feble és el seu àcid conjugat. Com la basicitat relativa de les bases és: 

Metilamina> Amoníac > Anilina 
L’acidesa relativa dels seus àcids conjugats és just a l’inversa: 

Ió fenilamoni > ió amoni > ió metilamoni 
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43. Calcula, a 25ºC, el pH d’una solució 0,01 M d’àcid nítric i 0,02 M de l’àcid fòrmic (Ka=1,77 10-4). Troba, 
també el grau d’ionització de l’àcid fòrmic en aquesta dissolució. R: 2; 0,0168 

 
L’àcid nítric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. 

 HNO3 + H2O → NO3
- + H3O+ 

Conc. inicial 0,01       
Conc. final -    0,01  0,01 

 
L’àcid fòrmic és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base. En aquest 
equilibri hem de considerar que inicialment tenim una concentració de H3O+ de 0,01 M que prové de l’àcid 
nítric: 

 
 HCOOH + H2O ⇔ HCOO- + H3O+ 

Conc. inicial 0,02      0,01 
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,02-x    x  0,01+x 

 

x-0,02
x)x·(0,01Ka

+
=  

x-0,02
x)x·(0,011,77·10 4 +

=−  → x=3,37 10-4 mol/l 

[H3O+]=0,01+3,37 10-4=0,01037 mol/l 
pH=1,99 

c
xα =  

==
0,02

3,37·10α
-4

0,0168 

 
44. Calcula el pH i el grau de dissociació de l’àcid acètic en una dissolució que és simultàniament 0,1 M en àcid 

acètic i 0,05 M en àcid clorhídric. La Ka de l’àcid acètic és 1,8 10-5. R: 1,3; 3,6 10-4 
L’àcid clorhídric és un àcid fort i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base. 

 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 
Conc. inicial 0,05       
Conc. final -    0,05  0,05 

L’àcid acètic és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base. En aquest 
equilibri hem de considerar que inicialment tenim una concentració de H3O+ de 0,05 M que prové de l’àcid 
clorhídric: 

 CH3COOH + H2O ⇔ CH3COO- + H3O+ 
Conc. inicial 0,1      0,05 
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,1-x    x  0,05+x 

 

x-0,1
x)x·(0,05Ka

+
=  
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x-0,1
x)x·(0,051,8·10 5 +

=−  → x=3,6 10-5 mol/l 

[H3O+]=0,05+3,6 10-5=0,05 mol/l 
pH=1,3 

c
xα =  

==
0,1

3,6·10α
-5

3,6 10-4 

 

Comportament àcid-base de les sals. Hidròlisi 

45. Justificar si les dissolucions aquoses d’acetat sòdic seran àcides, bàsiques o neutres i explicar el procés que hi 
té lloc. R: bàsiques 

L’acetat sòdic és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 
CH3COONa → CH3COO- + Na+ 

L’ió sodi no dóna hidròlisi ja que prové d’una base forta (és un àcid molt feble). L’ió acetat dóna hidròlisi ja 
que prové d’un àcid feble (és una base feble). 

CH3COO - + H2O ⇔ CH3COOH + OH- 
La presència de ions OH- fa que la dissolució tengui caràcter bàsic. 

 
46. Es preparen tres dissolucions aquoses de tres sals diferents: a) Fluorur sòdic; b) Clorur sòdic; c) Clorur amònic. 

Justifica com serà el pH de les dissolucions anteriors. R: a) bàsic; b) neutre; c) àcid 
 

a) El fluorur de sodi és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 
NaF → Na+  +  F- 

L’ió Na+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió F- dóna hidròlisi ja que és una base feble: 
F - + H2O ⇔ HF + OH- 

La presència de ions OH- fa que la dissolució tengui caràcter bàsic. 
b) El clorur de sodi  és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

NaCl → Na+  +  Cl- 
L’ió Na+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió Cl- no dóna hidròlisi ja que és una base molt 
feble. Per tant la dissolució serà neutra. 

c) El clorur d’amoni és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 
NH4Cl → NH4

+  +  Cl- 
L’ió Cl- no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble. L’ió NH4

+ dóna hidròlisi ja que és un àcid feble: 
NH4

+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 
La presència de ions H3O + fa que la dissolució tengui caràcter àcid. 

 
47. Indicar el caràcter àcid, bàsic o neutre de les dissolucions aquoses de: a) Clorur de potassi; b) Hidròxid sòdic; 

àcid bromhídric. R: a) neutre; b) bàsic; c) àcid 
 

a) El clorur de potassi és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 
KCl → K+  +  Cl- 

L’ió K+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió Cl- no dóna hidròlisi ja que és una base molt 
feble. Per tant la dissolució serà neutra. 
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b) L’hidròxid sòdic és una base forta, reaccionarà amb aigua donant una reacció àcid-base: 

NaOH → Na+  +  OH- 
La dissolució té caràcter bàsic perquè aquesta reacció produeix ions OH-. 

c) L’àcid bromhídric és un àcid fort, reaccionarà amb aigua donant una reacció àcid-base: 
HBr + H2O→ Br- + H3O+ 

La dissolució té caràcter àcid perquè aquesta reacció produeix ions hidroni. 
 

48. Indica el caràcter àcid, bàsic o neutre de les dissolucions aquoses de les següents substàncies: a) fluorur de 
potassi; b) CH3NH3Br, c) cianur de potassi; d) metanoat de liti; e) perclorat d’amoni; f) sulfur de sodi; g) 
permanganat de potassi; h) acetat de potassi; i) bromur d’amoni; j) acetat d’amoni; k) cianur d’amoni. Dades: 
Ka (àcid acètic)= 1,8 10-5 M; Kb (amoníac)= 1,8 10-5 M; Ka (àcid cianhídric)= 4,9·10-10 R: a) bàsic; b) àcid; c) 
bàsic; d) bàsic; e) àcid; f) bàsic; g) neutre; h) bàsic; i) àcid; j) neutre; k) bàsic.  

 
a) El fluorur de potassi és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

KF → K+  +  F- 
L’ió K+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió F- dóna hidròlisi ja que és una base feble: 

F - + H2O ⇔ HF + OH- 
La presència de ions OH- fa que la dissolució tengui caràcter bàsic. 
b) El CH3NH3Br és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

CH3NH3Br → CH3NH3
+  +  Br- 

L’ió Br- no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble. L’ió CH3NH3
+ dóna hidròlisi ja que és un àcid 

feble: 
CH3NH3

+ + H2O ⇔ CH3NH2 + H3O + 
La presència de ions H3O + fa que la dissolució tengui caràcter àcid. 

 
c) El cianur de potassi és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

KCN → K+  +  CN- 
L’ió K+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió CN- dóna hidròlisi ja que és una base feble: 

CN - + H2O ⇔ HCN + OH- 
La presència de ions OH- fa que la dissolució tengui caràcter bàsic. 
d) El metanoat de liti és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

HCOOLi → HCOO-  + Li+ 
L’ió liti no dóna hidròlisi ja que prové d’una base forta (és un àcid molt feble). L’ió metanoat dóna 

hidròlisi ja que prové d’un àcid feble (és una base feble). 
HCOO - + H2O ⇔ HCOOH + OH- 

La presència de ions OH- fa que la dissolució tengui caràcter bàsic. 
e) El perclorat d’amoni és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

NH4ClO4 → NH4
+  +  ClO4

- 
L’ió ClO4

- no dóna hidròlisi ja que prové d’un àcid fort (és una base molt feble). L’ió NH4
+ dóna 

hidròlisi ja que prové d’una base feble (és un àcid feble): 
NH4

+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 
La presència de ions H3O + fa que la dissolució tengui caràcter àcid. 
f) El sulfur de sodi és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

Na2S → Na+  +  S2- 
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L’ió Na+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió S2- dóna hidròlisi ja que és una base feble: 
S2-  + H2O ⇔ HS- + OH- 

La presència de ions OH- fa que la dissolució tengui caràcter bàsic. 
g) El permanganat de potassi és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

KMnO4 → K+  +  MnO4
- 

L’ió K+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió MnO4
- no dóna hidròlisi ja que és una base 

molt feble. Per tant la dissolució és neutra. 
h) L’acetat de potassi és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

CH3COOK → CH3COO- + K+ 
L’ió K+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió acetat dóna hidròlisi ja que és una base 

feble. 
CH3COO - + H2O ⇔ CH3COOH + OH- 

La presència de ions OH- fa que la dissolució tengui caràcter bàsic. 
i) El bromur d’amoni és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

NH4Br → NH4
+  +  Br- 

L’ió Br- no dóna hidròlisi ja que prové d’un àcid fort (és una base molt feble). L’ió NH4
+ dóna hidròlisi 

ja que prové d’una base feble (és un àcid feble): 
NH4

+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 
La presència de ions H3O + fa que la dissolució tengui caràcter àcid. 
j) L’acetat d’amoni és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

CH3COONH4 → NH4
+  +  CH3COO- 

L’ió CH3COO- dóna hidròlisi ja que prové d’un àcid feble (és una base feble). L’ió NH4
+ dóna hidròlisi 

ja que prové d’una base feble (és un àcid feble): 
NH4

+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 
CH3COO - + H2O ⇔ CH3COOH + OH- 

La presència de ions H3O + fa que la dissolució tengui caràcter àcid. 
Necessitam calcular les constants d’aquests dos equilibris, és a dir, la Ka de l’ió amoni i la Kb de l’ió 

cianur: 
Ka·Kb=10-14 

Ka ·1,8 10-5=10-14 
Ka(NH4

+)=5,55·10-10 
Ka·Kb=10-14 

1,8 10-5·Kb ·=10-14 
Kb(CH3COO-)=5,55·10-10 

Com la la Ka de l’ió amoni és igual que la Kb de l’ió acetat es compleix que [H3O+]=[OH-], per tant el 
caràcter de la dissolució serà neutre. 

k) El cianur d’amoni és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 
NH4CN→ NH4

+  +  CN- 
L’ió NH4

+ dóna hidròlisi ja que prové d’una base feble (és un àcid feble). L’ió cianur dóna hidròlisi ja 
que prové d’un àcid feble (és una base feble): 

NH4
+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 

CN - + H2O ⇔ HCN + OH- 
Necessitam calcular les constants d’aquests dos equilibris, és a dir, la Ka de l’ió amoni i la Kb de l’ió 

cianur: 
Ka·Kb=10-14 

Ka ·1,8 10-5=10-14 
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Ka(NH4
+)=5,55·10-10 

Ka·Kb=10-14 
4,9 10-10·Kb ·=10-14 
Kb(CN-)=2,04·10-5 

Com la Kb de l’ió cianur és major que la Ka de l’ió amoni es compleix que [H3O+]<[OH-], per tant el 
caràcter de la dissolució serà bàsic. 

 
49. Un lleixiu conté hipoclorit de sodi, clorur de sodi i aigua. a) justificar el caràcter bàsic de la solució. b) Si la 

concentració de hipoclorit és 0,2 mol/l, calcular el pH de la solució a 25ºC, Kb (ió hipoclorit)=3,3 10-7 M R: 
10,4 

 
a) L’ hipoclorit de sodi és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

NaClO → ClO- + Na+ 
L’ió Na+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió ClO- dóna hidròlisi ja que és una base feble. 

ClO- + H2O ⇔ HClO + OH- 
La presència de ions OH- fa que la dissolució tengui caràcter bàsic. 
El clorur de sodi és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 

NaCl → Na+ + Cl- 
L’ió Na+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió Cl- no dóna hidròlisi ja que és una base molt 
feble. 

b) 
 ClO- + H2O ⇔ HClO + OH- 

Conc. inicial 0,2       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,2-x    x  x 

Kb(ClO-)=3,3·10-7 

x-0,2
x3,3·10

2
7- =  

menyspream x davant de 0,2 

x=2,57 10-4 M  
pOH=3,59 

pH=14-3,59=10,41 
50. El nitrit de sodi s’utilitza com preservador de la carn i per mantenir i realçar el seu color rosat. Calcula el pH i 

el grau d’hidròlisi d’una dissolució de nitrit de sodi 0,05 M. Ka (àcid nitrós)=4,5 10-4 M R: 8,02; 2,11 10-5 
 

El nitrit de sodi es troba dissociat en els seus ions: 
 

 NaNO2 → Na+ + NO2
- 

Conc. inicial 0,05     
Conc. final   0,05  0,05 

 
L’ió sodi no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió nitrit dóna hidròlisi ja que és una base feble: 

 
 NO2

- + H2O ⇔ HNO2 + OH- 
Conc. inicial 0,05       
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Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,05-x    x  x 

 
Ka·Kb=10-14 

4,5 10-4·Kb=10-14 
Kb(CH3COO-)=2,22·10-11 

x-0,05
x10·22,2

2
11 =−  

menyspream x davant de 0,05 

x=1,05 10-6 M  
pOH=5,98 

pH =14-5,98=8,02 

c
xα =  

==
0,05

1,05·10α
-6

2,11 10-5 

 
51. Calcula el pH i el grau d’hidròlisi d’una dissolució d’acetat de sodi 0,5 M. Ka (àcid acètic)= 1,8 10-5 M  R: 

9,22; 3,34 10-5 
 

L’acetat de sodi es troba dissociat en els seus ions: 
 

 CH3COONa → Na+ + CH3COO- 
Conc. inicial 0,5     
Conc. final   0,5  0,5 

 
L’ió sodi no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió acetat dóna hidròlisi ja que és una base feble: 
 

 CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH- 
Conc. inicial 0,5       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,5-x    x  x 

Ka·Kb=10-14 
1,8 10-5·Kb ·=10-14 

Kb(CH3COO-)=5,55·10-10 

x-0,5
x10·55,5

2
10 =−  

menyspream x davant de 0,5 

x=1,67 10-5 M  
pOH= 4,78  

pH=14-4,78=9,22 

c
xα =  
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==
0,5

1,67·10α
-5

3,34 10-5 

 
52. Troba el pH i el grau d’hidròlisi d’una dissolució de clorur d’amoni 0,5 M. Kb (amoníac)= 1,8 10-5 M R: 4,78; 

3,34 10-5 
 

El clorur d’amoni es troba dissociat en els seus ions: 
 

 NH4Cl → NH4
+ + Cl- 

Conc. inicial 0,5     
Conc. final   0,5  0,5 

 
L’ió clorur no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble. L’ió amoni si dóna hidròlisi ja que és un àcid 
feble: 

 
 NH4

+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 
Conc. inicial 0,5       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,5-x    x  x 

 
Ka·Kb=10-14 

Ka 1,8 10-5 ·=10-14 
Ka(NH4

+)=5,56·10-10 

x-0,5
x10·56,5

2
10 =−  

menyspream x davant de 0,5 

x=1,67 10-5 M  
pH=4,78 

c
xα =  

==
0,5

1,67·10α
-5

3,34 10-5 

53. Es dissol 1,295 g de clorur de fenilamoni (C6H5NH3Cl) amb aigua fins que es forma un litre de dissolució. 
Determina el pH de la dissolució i el grau d’hidròlisi. Kb (fenilamina)= 4,3 10-10 R: 3,32; 0,048 

 

=
ClNHHC

ClNHHC
ClNHHC g ,295 1

356

356
356  g 129,5

 mol 1
0,01 mol C6H5NH3Cl 

El clorur de fenilamoni es troba dissociat en els seus ions: 
 C6H5NH3Cl → C6H5NH3

+ + Cl- 
Conc. inicial 0,01     
Conc. final   0,01  0,01 

 
L’ió clorur no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble. L’ió fenilamoni si dóna hidròlisi ja que és un àcid 
feble: 

 C6H5NH3
+ + H2O ⇔ C6H5NH2 + H3O + 
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Conc. inicial 0,01       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,01-x    x  x 

 
Ka·Kb=10-14 

Ka 4,3 10-10 ·=10-14 
Ka(C6H5NH3

+)=2,33·10-5 

x-0,01
x10·33,2

2
5 =−  

menyspream x davant de 0,01 

x=4,8 10-4 M  
pH= 3,32 

c
xα =  

==
0,01

4,8·10α
-4

0,048 

 
54. Si el pH d’una dissolució 0,15 M de benzoat de sodi és 8,68, determina la constant d’acidesa de l’àcid benzoic. 

R: 6,55 10-5 M 
 

El benzoat de sodi es troba dissociat en els seus ions: 
 

 C6H5COONa → Na+ + C6H5COO- 
Conc. inicial 0,15     
Conc. final   0,15  0,15 

 
L’ió sodi no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió benzoat dóna hidròlisi ja que una base feble: 
 

 C6H5COO- + H2O ⇔ C6H5COOH + OH- 
Conc. inicial 0,15       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,15-x    x  x 

pH=8,68 

pH=8,68 → pOH=14-8,68=5,32 

[OH-]=4,79·10-6 mol/l=x 

( )
=−

−

= 6

26

b 10·79,4-0,15
10·79,4K 1,53·10-10 mol/l 

Ka·Kb ·=10-14 
Ka·1,53·10-10=10-14 
Ka=6,55·10-5 mol/l 

 
55. Calcula la concentració i el grau d’hidròlisi d’una dissolució de clorur amònic de pH=6,21. Kb=1,75 10-5 M 

R: 6,65 10-4 M; 9.32 10-4 
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El clorur d’amoni es troba dissociat en els seus ions: 
 NH4Cl → NH4

+ + Cl- 
Conc. inicial c     
Conc. final   c  c 

 
L’ió clorur no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble. L’ió amoni si dóna hidròlisi ja que és un àcid 
feble: 

 NH4
+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 

Conc. inicial c       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri c-x    x  x 

 

pH=6,21 → [H3O+]=6,16·10-7 mol/l=x 
Ka·Kb=10-14 

Ka 1,758 10-5 ·=10-14 
Ka(NH4

+)=5,71·10-10 

( )
7

27
10

10·16,6-c
10·16,610·71,5 −

−
− =  

c=6,66 10-4 M 

c
xα =  

== 4-

-7

6,66·10
6,16·10α 9,24 10-4 

 
56. Calcula, a 25ºC, la massa de cianur de sodi que s’ha de dissoldre en aigua, fins a obtenir un litre de dissolució, 

perquè tengui un pH igual a 11,5. Ka (àcid cianhídric)= 4 10-10 M R: 19,75 g 
 

El cianur de sodi es troba dissociat en els seus ions: 
 NaCN → Na+ + CN- 

Conc. inicial c     
Conc. final   c  c 

 
L’ió sodi no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió cianur dóna hidròlisi ja que és una base feble: 

 CN- + H2O ⇔ HCN + OH- 
Conc. inicial c       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri c-x    x  x 

 
pH=11,5 → pOH=14-11,5=2,5 → [OH-]=0,00316 M=x 

Ka·Kb=10-14 
4 10-10·Kb ·=10-14 
Kb(CN-)=2,5·10-5 

0,00316-c
0,0031610·5,2

2
5 =−  
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c=0,403 M  

=
NaCNmol1
NaCN g 49

dio l 1
NaCN mol 0,403dio l 1 19,75 g NaCN 

 
57. Es dissolen en aigua 0,01 mol de NaA fins a obtenir 1 dm3 de solució. El pH de la solució resultant és 11,95. 

Trobeu la Kb de l’anió A-. R: 0,0722 mol/l 
 

 
 

El NaA es troba dissociat en els seus ions: 
 

 NaA → Na+ + A- 
Conc. inicial 0,01     
Conc. final   0,01  0,01 

 
L’ió sodi no dóna hidròlisi ja que prové d’una base forta (és un àcid molt feble). L’ió A- si dóna hidròlisi ja 
que prové d’un àcid feble (és una base feble): 
 

 A- + H2O ⇔ HA + OH- 
Conc. inicial 0,01       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,01-x    x  x 

 
pH=11,95 → pOH=14-11,95=2,05 → [OH-]=0,0089 M=x 

===
0,0089-0,01

0089,0
x-0,01

xK
22

b 0,0722 mol/l 

58. Les sals NaA i NaB provenen dels àcids HA i HB, respectivament. El pH de les dues dissolucions de 
concentració 0,1 M de les sals NaA i NaB és 7,00 i 8,30, respectivament. Quin àcid és el més feble? Calcula’n 
la constant de dissociació Ka. R: 2,5 10-4 M 

 
 
 

Indicadors 
59. La constant d’ionització Ka d’un indicador HIn és 10-6. El color de la forma molecular és vermell i el de la 

forma ionitzada és groc. Quin serà el color d’una dissolució de pH 4 si hi afegim unes gotes d’aquest 
indicador? 

 
L’interval de pH de viratge de l’indicador és: pH=pKa ± 1=-log 10-6 ± 1=6 ± 1=(5, 7) 
Per a valors de pH inferiors a 5 el color de l’indicador és vermell ja que predomina la forma molecular 
(forma àcida). Per a valors de pH superiors a 7, el color de l’indicador és groc ja que predomina la forma 
ionitzada (forma bàsica).  
Segons l’esmentat anteriorment, el color d’una dissolució de pH 4, quan afegim unes gotes d’aquest 
indicador, és vermell. 

 
60. A 25ºC, la Ka d’un indicador és 2·10-6. El color de Hin és verd i el de In- és vermell. Determina l’interval de pH 

per al viratge d’aquest indicador i indica quin serà el color d’una dissolució de pH 9 si hi afegim unes gotes 
d’aquest indicador. R: (4,7, 6,7) vermell 

 

[NaA]=0,01 mol/l 
pH=11,95 
Kb=? 
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L’interval de pH de viratge de l’indicador és: pH=pKa ± 1=-log 2·10-6 ± 1=5,7 ± 1=(4’7, 6’7) 
Per a valors de pH inferiors a 4’7 el color de l’indicador és verd ja que predomina la forma molecular (forma 
àcida). Per a valors de pH superiors a 6,7, el color de l’indicador és vermell ja que predomina la forma 
ionitzada (forma bàsica).  
Segons l’esmentat anteriorment, el color d’una dissolució de pH 9, quan afegim unes gotes d’aquest 
indicador, és vermell. 

 
61. A 25ºC, la Ka d’un indicador és 1·10-7. El color de la forma molecular és groc i el de la forma ionitzada és blau. 

Determina l’interval de pH per al viratge d’aquest indicador i indica quin serà el color d’una dissolució de pH 4 
si hi afegim unes gotes d’aquest indicador. 

 
L’interval de pH de viratge de l’indicador és: pH=pKa ± 1=-log 10-7± 1=6 ± 1=(6, 8) 
Per a valors de pH inferiors a 6 el color de l’indicador és groc ja que predomina la forma molecular (forma 
àcida). Per a valors de pH superiors a 8, el color de l’indicador és blau ja que predomina la forma ionitzada 
(forma bàsica).  
Segons l’esmentat anteriorment, el color d’una dissolució de pH 4, quan afegim unes gotes d’aquest 
indicador, és groc. 

 

Volumetries àcid-base 

62. Calcular quin volum d’hidròxid de sodi 0,0025 M és necessari per neutralitzar 10 cm3 de dissolució 0,01 M 
d’àcid fòrmic. R: 40 ml 

 
 NaOH + HCOOH → H2O + HCOONa 

 V?  10 cm3     
 0,0025 M  0,01 M     

 

=
NaOH mol 0,0025

dio l 1·
HCOOH mol 1
NaOH mol 1·

dio l 1
HCOOH mol 0,01

dio cm 1000
dio l 1dio· cm 10 3

3 0,04 l dio 

 
 
 
 
63. Calculeu el volum d’àcid nítric del 2% en massa i densitat 1,009 g/cm3, que es necessita per neutralitzar 50 cm3 

d’una solució que conté 2,14 g d’hidròxid de bari. R: 77,9 cm3 
 

2 HNO3 + Ba(OH)2 → 2 H2O + Ba(NO3)2 
V?  50 cm3     
2%  2,14 g     

1,009 g/cm3       
 

=
dio g 1,009

dio cm 1·
HNO g 2

dio g 00 1·
HNO mol 1
HNO g 63

·
Ba(OH) mol  1

HNO mol 2
Ba(OH) g 171
Ba(OH) mol 1

·Ba(OH) g 2,14
3

33

3

2

3

2

2
2 78,14 cm3 dio 

 
64. 4 g d’una mostra d’hidròxid de sodi impurificada amb clorur de sodi va dissoldre’s amb aigua fins a un volum 

de 100 ml. Va prendre’s 25 ml d’aquesta dissolució, valorant-se amb 42,5 ml d’àcid clorhídric 0,5 M fins a 
arribar al punt d’equivalència. Calcula la riquesa en hidròxid de sodi de la mostra inicial. R: 84% 



IES Llorenç Garcías i Font    Dep. Física i Química 
 
 

Exercicis resolts Reaccions de transferència de protons  33 

65. Es valora una dissolució d’àcid clorhídric de concentració desconeguda amb carbonat de sodi utilitzant taronja 
de metil com a indicador. Per fer això, es pesen exactament 0,65 g de carbonat de sodi, es dissolen en aigua i es 
neutralitzen amb 30,6 ml de la dissolució d’àcid clorhídric. Calcula la concentració en mol/l de l’àcid. R: 0,4M 

Carbonat de sodi + Àcid clorhídric → clorur de sodi + diòxid de carboni + aigua 
 

Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + CO2 + H2O 
0,65 g  30,6 ml       

  M?       
 

=
3232

32
32 CONa mol  1

HCl mol 2
CONa g 106
CONa mol 1

·CONa g 0,65 0,012 mol HCl 

 

===
0,0306
0,012

dio l
HCl molM 0,4 mol/l 

 
66. Una mostra d’hidròxid de potassi comercial conté clorur de potassi com a impuresa. Per determinar el % de 

hidròxid de potassi a la mostra es pesen 0,23 g i es dissolen en aigua. Es valora la dissolució amb àcid 
clorhídric 0,105 M, consumint 37,2 ml de la dissolució d’àcid clorhídric. Calcula la puresa del hidròxid de 
potassi comercial. R: 95,1% 

 
 KOH + HCl → H2O + KCl 

 0,23 g mostra  0,105 M     
 % puresa?  37,2 ml     

 

KOHmol1
KOH g 56·

HClmol1
KOH mol 1·

dio l 1
HCl mol 0,105dio· l 0,0372 =0,219 g KOH 

 

=== 100·
23,0

219,0100·
mostra de grams
purs grams puresa % 95,1 % 

 
 
67. Es valoren 30 ml d’una dissolució d’hidròxid de potassi 0,2 M amb una dissolució d’àcid bromhídric 0,15 M. 

Calcula el pH després d’afegir els següents volums d’àcid: a) 30 ml; b) 39,5 ml; c) 40 ml; d) 41 ml; e) 50 ml. 
R: a) 12,4; b) 11,0; c) 7; d) 2,7; e) 1,7 
 

a) pH després d’afegir 30 ml HBr 0,15 M a 30 ml de KOH 0,2 M:  

Mesclam una base forta (hidròxid de potassi) amb un àcid fort (àcid bromhídric), per tant es produirà una 
reacció àcid-base entre aquestes dues substancies.  

 
 KOH + HBr → KBr + H2O 

ni  0,006  0,0045      
nR 0,0045  0,0045  0,0045   
nf 0,0015  -  0,0045   

Tot l’HBr ha reaccionat i sobra KOH. El KBr és una sal d’àcid fort i base forta i no experimenta hidròlisi. 
Per tant l’única substància que determina el pH és l’KOH. 

La concentració de KOH resultant és: [ ] M 0,025
0,06

0,0015
V
n

KOH
total

KOH ===  
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L’hidròxid de potassi és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 

 KOH → K+ + OH- 

Conc. inicial 0,025     

Conc. final   0,025  0,025 
pOH=- log 0,025= 1,6  

pH=12,4 
 

b) pH després d’afegir 39,5 ml HBr 0,15 M a 30 ml de KOH 0,2 M:  
 

 KOH + HBr → KBr + H2O 
ni  0,006  0,005925     
nR 0,005925  0,005925  0,005925   
nf 0,00075  -  0,005925   

La concentració de KOH resultant és: [ ] M 0,00108
0,0695

0,00075
V
n

KOH
total

KOH ===  

 

 KOH → K+ + OH- 

Conc. inicial 0,00108     

Conc. final   0,00108  0,00108 
pOH=- log 0,00108= 2,97  

pH=11,03 
 
c) pH després d’afegir 40 ml HBr 0,15 M a 30 ml de KOH 0,2 M:  
 

 KOH + HBr → KBr + H2O 
ni  0,006  0,006     
nR 0,006  0,006  0,006   
nf -  -  0,006   

Es tracta del punt d’equivalència o neutralització ja que tot l’àcid i la base han reaccionat. El pH d’aquest 
punt vendrà donat pel caràcter àcid-base de la sal . 

El KBr es troba dissociat en els seus ions: 
KBr → K+ + Br–  

L’ió potassi no dóna hidròlisi ja que és l’àcid conjugat d’una base forta. L’ió bromur no dóna hidròlisi ja que 
és la base conjugada d’un àcid fort. Per tant el pH serà neutre: pH=7 

 
d) pH després d’afegir 41 ml HBr 0,15 M a 30 ml de KOH 0,2 M:  
 

 KOH + HBr → KBr + H2O 
ni  0,006  0,00615     
nR  0,006  0,006  0,006   
nf -  0,00015  0,006   

Tot l’KOH ha reaccionat i sobra HBr.  

[ ] M 0,0021
0,071

0,00015
V

HBr molsHBr
total

===  
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 HBr + H2O → Br- + H3O+ 

Conc. inicial 0,0021       
Conc. final     0,0021  0,0021 

pH=- log 0,0021 = 2,68  

 
e) pH després d’afegir 50 ml HBr 0,15 M a 30 ml de KOH 0,2 M:  
 

 KOH + HBr → KBr + H2O 
ni  0,006  0,0075     
nR  0,006  0,006  0,006   
nf -  0,0015  0,006   

Tot l’KOH ha reaccionat i sobra HBr.  

[ ] M 0,01875
0,08

0,0015
V

HBr molsHBr
total

===  

 
 HBr + H2O → Br- + H3O+ 

Conc. inicial 0,01875       
Conc. final     0,01875  0,01875 

pH=- log 0,01875 = 1,73  
 

68. Trobar el pH de la dissolució resultant de dissoldre 2 g d’hidròxid de sodi en 200 ml d’aigua. Calcular quin 
volum de dissolució d’àcid nítric 0,1 M es necessitarà per neutralitzar completament 10 ml de la dissolució 
inicial. R: pH=13,4; 25 ml 

 
El NaOH és una base forta que reaccionarà amb aigua donant una reacció àcid-base. Calculam la 
concentració inicial d’NaOH: 

·
NaOH g 40
NaOH mol 1NaOH· g 2 =0,05 mol NaOH 

La concentració de NaOH resultant és: [ ] M 0,25
0,2
0,05

dio l
nNaOH NaOH ===  

 

 NaOH → Na+ + OH- 

Conc. inicial 0,25     

Conc. final   0,25  0,25 
pOH=- log 0,25= 0,6  

pH=13,4 
 

 HNO3 + NaOH → H2O + NaNO3 
 0,1 M  10 ml     
 V?  0,25 M     
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=
3

3

HNO mol 0,1
dio l 1·

NaOH mol  1
HNO mol 1

dio l 1
NaOH mol 0,25dio· l 0,01 0,025 l dio 

 
69. Es valoren 20 ml d’una dissolució d’àcid hipoclorós 0,4 M amb una dissolució 0,2 M d’hidròxid de sodi: a) 

calcular el pH en el punt d’equivalència; b) justificar l’elecció d’un indicador apropiat per posar de manifest el 
punt final de la valoració. Dades: Ka (àcid hipoclorós)=3,5 10-8 M. R: 10,3 

 

a) Mesclam una base forta (hidròxid de sodi) amb un àcid feble (àcid hipoclorós), per tant es produirà una 
reacció àcid-base entre aquestes dues substancies.  

 
 NaOH + HClO → NaClO + H2O 

ni  0,008  0,008      
nR 0,008  0,008  0,008   
nf -  -  0,008   

En el punt d’equivalència els dos reactius han reaccionat per complet. El pH d’aquest punt vendrà donat pel 
caràcter àcid-base de la sal. 

La concentració de NaClO és: [ ] M 0,133
0,06
0,008

dio l

n
NaClO NaClO ===  

El NaClO es troba dissociat en els seus ions: 

 NaClO → Na+ + ClO- 

Conc. inicial 0,133     

Conc. final   0,133  0,133 
L’ Na+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ ClO- dóna hidròlisi perquè és una base feble: 

 ClO- + H2O ⇔ HClO + OH- 
Conc. inicial 0,133       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,133-x    x  x 

Ka=3,5·10-8 
Ka·Kb=10-14 

3,5 10-8·Kb ·=10-14 
Kb=2,86·10-7 

x-0,133
x2,86·10

2
7- =  

menyspream x davant de 0,133 

x=1,957 10-4 M  
pOH=3,71 

pH=14-3,71=10,29 
b) Groc d’alizarina 

 
70. Una mostra de 50 ml d’àcid sulfúric 0,25 M es va diluir fins a 75 ml. La dissolució obtinguda va necessitar 40 

ml d’una dissolució d’hidròxid sòdic per a la seva neutralització. Calcular la concentració de la dissolució 
alcalina. R: 0,625M 
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H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O 
50 ml  40 ml     

0,25 M  M?     
diluir fins a 

75 ml 
      

 

=
42

42

SOH mol  1
NaOH mol 2

dio l 1
SOH mol 0,25dio· l 0,05 0,025 mol NaOH 

===
0,04
0,025

dio l
NaOH molM 0,625 mol/l 

 
71. Volem esbrinar la concentració d’una dissolució de hidròxid de calci. Per a això en prenem 50 ml i els valorem 

amb una dissolució 0,04 M de àcid clorhídric, i es gasten 12 ml d’aquesta última. 
a) Calcula la molaritat de la dissolució d’hidròxid de calci. 
b) Calcula la massa d’hidròxid de calci per litre en la dissolució de l’apartat anterior. 
c) Quin és el pH de la dissolució 0,04M d’àcid clorhídric? 
d) Quin és el pH de la dissolució resultant de la valoració? 
R: a) 4,8 10-3 M; b) 0,355 g/l; c) 1,4; d) 7 

 
a) 

2 HCl + Ca(OH)2 → 2 H2O + CaCl2 
0,04 M  50 ml     
12 ml  M?     

 

=
HCl mol 2

Ca(OH) mol 1
dio l 1
Ca(OH) mol 0,04dio· l 0,012 22 2,4·10-4 mol Ca(OH)2 

===
0,05

2,4·10
dio l

Ca(OH) molM
-4

2 0,0048 mol/l 

b) 

=
2

22

Ca(OH) mol 1
Ca(OH) g 74

dio l 1
Ca(OH) mol 0,0048· 0,355 g/l 

 
 
 
 
c) 

L’àcid clorhídric és un àcid fort: 
 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 

Conc. inicial 0,04       
Conc. final     0,04  0,04 

pH=- log 0,04= 1,4  
d)  

2 HCl + Ca(OH)2 → 2 H2O + CaCl2 
ni (litres·M) 4,8·10-4  2,4·10-4     

nR 4,8·10-4  2,4·10-4    2,4·10-4 
nf -  -    2,4·10-4 

Els dos reactius han reaccionat per complet i per tant el pH vendrà determinat per la sal CaCl2: 
El clorur de calci és una sal que en dissolució aquosa es dissocia en els seus ions: 



IES Llorenç Garcías i Font    Dep. Física i Química 
 
 

Exercicis resolts Reaccions de transferència de protons  38 

CaCl2→ Ca+ + 2 Cl- 
L’ió Ca2+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió Cl- no dóna hidròlisi ja que és una base molt 
feble. Per tant el pH de la dissolució és 7. 

 
72. Calcula el pH de la dissolució que resulta de la mescla de les dissolucions següents: 

a) 60 ml de nitrit de sodi 0,2 M i 140 ml de nitrit de potassi 0,4M. Ka (àcid nitrós)=4,5 10-4 
b) 60 ml de clorur de sodi 0,2 M i 140 ml de clorur de potassi 0,4M 
c) 25 ml d’hidròxid de sodi 0,12M i 50 ml d’àcid nítric 0,06M. 
d) 25 ml d’àcid clorhídric 0,12 M i 50 ml d’amoníac 0,06M. Kb (amoníac)=1,8 10-5 M 
R: a) 8,43; b) 7; c) 7; d) 5,32 

 
a) 

 
 

 
 
Ka (àcid nitrós)=4,5 10-4 
 
 

Mesclam dues sals, NaNO2 i KNO2, hem d’analitzar cada sal per separat; els ions NO2
- de les dues sals 

donaran hidròlisi. 
Calculam les noves concentracions de les sals: 

[ ] mol/l 0,06
  0,2

 0,06·0,2NaNO2 ==                 [ ] mol/l 0,28
  0,2

 0,14·0,4KNO2 ==  

El nitrit de sodi es troba dissociat en els seus ions: 
 NaNO2 → Na+ + NO2

- 
Conc. inicial 0,06     
Conc. final   0,06  0,06 

 
El nitrit de potassi es troba dissociat en els seus ions: 

 KNO2 → K+ + NO2
- 

Conc. inicial 0,28     
Conc. final   0,28  0,28 

 
 
Els ions sodi i potassi no donen hidròlisi ja que són àcids molt feble. L’ió nitrit dóna hidròlisi ja que és una 
base feble: 

 
 NO2

- + H2O ⇔ HNO2 + OH- 
Conc. inicial 0,34       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,34-x    x  x 

 
Ka·Kb=10-14 

4,5 10-4·Kb=10-14 
Kb=2,22·10-11 

 

60 ml dio  
NaNO2 
0,2 M 

140 ml dio  
KNO2 
0,4M 
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x-0,34
x10·22,2

2
11 =−  

menyspream x davant de 0,34 

x=2,75 10-6 M  
pOH=5,56 

pH =14-5,56=8,44 
 

b) 
 
 

 
 
 
 
 

Mesclam dues sals, NaCl i KCl, hem d’analitzar cada sal per separat. 
El NaCl es troba dissociat en els seus ions: 

 NaCl → Na+ + Cl- 
 
El KCl es troba dissociat en els seus ions: 

 KCl → K+ + Cl- 
 
Els ions sodi i potassi no donen hidròlisi ja que són àcids molt feble. L’ió clorur no dóna hidròlisi ja que és 
una base molt feble. Per tant el pH de la mescla és 7. 
 
 
 
c) 

 
 

 
 
 
 
 

Mesclam una base forta (NaOH) amb un àcid fort (HNO3), per tant es produirà una reacció àcid-base entre 
aquestes dues substancies.  

 
 NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O 

ni  0,003  0,003     
nR 0,003  0,003  0,003   
nf -  -  0,003   

Tot l’àcid i la base han reaccionat. El pH vendrà donat pel caràcter àcid-base de la sal. 

El NaNO3 es troba dissociat en els seus ions: 
NaNO3 → Na+ + NO3

–  

 

60 ml dio  
NaCl 
0,2 M 

140 ml dio  
KCl 
0,4M 

 

25 ml dio  
NaOH 
0,12 M 

50 ml dio  
HNO3 
0,06 M 
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L’ió sodi no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió nitrat no dóna hidròlisi ja que és una base molt 
feble. Per tant el pH serà neutre: pH=7 

 
d) 

 
 

 
 
Kb (amoníac)=1,8 10-5 M 

 

Mesclam una base feble (NH3) amb un àcid fort (HCl), per tant es produirà una reacció àcid-base entre 
aquestes dues substancies.  

 
 NH3 + HCl → NH4

+ + Cl- 

ni (litres·M) 0,003  0,003     
nR 0,003  0,003  0,003  0,003 
nf -  -  0,003  0,003 

L’NH4
+ dóna hidròlisi ja que és un àcid feble. L’Cl- no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble.  

La concentració de l’NH4
+ és: [ ] M 0,04

0,075
0,003

V
nNH

T

NH4
4 === ++  

 NH4
+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 

Conc. inicial 0,04       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,04-x    x  x 

 
Ka·Kb=10-14 

Ka 1,8 10-5 ·=10-14 
Ka(NH4

+)=5,55·10-10 

x-0,04
x10·55,5

2
10 =−  

menyspream x davant de 0,04 

x=4,71 10-6 M  
pH=5,32 

73. Es mesclen 10 cm3 de solució d’hidròxid de potassi 0,2 M amb 13 cm3 d’àcid clorhídric 0,1 M i 10 cm3 de 
solució de clorur de potassi 0,3 M. Suposant, volums additius, trobeu el pH de la solució resultant i la nova 
concentració d’ions potassi. R: pH=12,3; [K+]=0,15 M 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

25 ml dio  
HCl 
0,12 M 

50 ml dio  
NH3 
0,06 M 

 

10 cc dio  
KOH 
0,2 M 

13 cc dio  
HCl 
0,1 M 

10 cc dio  
KCl 
0,3 M 
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Mesclam una base forta (KOH) amb un àcid fort (HCl), per tant es produirà una reacció àcid-base entre 
aquestes dues substancies. El KCl no dóna cap reacció àcid-base ja que és una sal d’àcid fort i base forta (cap dels 
dos ions donen hidròlisi): 

 
 KOH + HCl → KCl + H2O 

ni  0,002  0,0013     
nR 0,0013  0,0013  0,0013   
nf 7·10-4  -  0,0013   

La concentració de KOH resultant és: [ ] M 0,021
0,033

0,0007
V
nKOH

total

KOH ===  

 

 KOH → K+ + OH- 

Conc. inicial 0,021     

Conc. final   0,021  0,021 
pOH=- log 0,021= 1,67  

pH=12,33 

La concentració de K+ resultant és: [ ] =
+

== ++

0,033
0,01·0,30,01·0,2

V
nK

total

K 0,15 M 

 
74. Calculau: 

a) El volum de solució 0,05M de HCl necessari per neutralitzar 0,8 l d’una solució 0,025 M de NH3 
b) El pH de la solució resultant. Kb (amoníac)=1,8 10-5 M 
c) Selecciona un indicador apropiat per aquesta valoració. R: a) 0,4 l; b) 5,52; c) Tornassol 
 
 
 
a) 

 NH3 + HCl → NH4
+ + Cl- 

 0,8 l  V?     
 0,025 M  0,05 M     

 

HCl mol 0,05
dio l 1·

NH mol 1
HCl mol 1·

dio l 1
NH mol 0,025dio· l 0,8

3

3 =0,4 l dio 

 
 
 
 

b) Mesclam una base feble (NH3) amb un àcid fort (HCl), per tant es produirà una reacció àcid-base entre 
aquestes dues substancies.  

 
 NH3 + HCl → NH4

+ + Cl- 

ni (litres·M) 0,02  0,02     
nR 0,02  0,02  0,02  0,02 
nf -  -  0,02  0,02 

L’NH4
+ dóna hidròlisi ja que és un àcid feble. L’Cl- no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble.  
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La concentració de l’NH4
+ és: [ ] M 0,017

1,2
0,02

V
nNH

T

NH4
4 === ++  

 NH4
+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 

Conc. inicial 0,017       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,017-x    x  x 

 
Ka·Kb=10-14 

Ka 1,8 10-5 ·=10-14 
Ka(NH4

+)=5,55·10-10 

x-0,017
x10·55,5

2
10 =−  

menyspream x davant de 0,017 

x=3,04 10-6 M  
pH=5,52 

 
c) Roig de metil 
 

75. Es mesclen 0,7 l d’una solució 0,02 M d’àcid perclòric amb 0,5 l d’una solució 0,04 M d’hidròxid de bari. 
Calcular el pH de la solució resultant. R: 12,34 

 
Mesclam un àcid fort (HClO4) amb una base forta (Ba(OH)2) per tant es produirà una reacció àcid-base entre 
aquestes dues substàncies: 
 
 
 

 2 HClO4 + Ba(OH)2 → Ba(ClO4)2 + 2 H2O 
mols inicials 0,014  0,02     
mols reaccionen 0,014  0,007  0,007   
mols finals -  0,013  0,007   

 

Tot l’ HClO4 ha reaccionat i sobra Ba(OH)2. El Ba(ClO4)2 és una sal d’àcid fort i base forta i no experimenta 
hidròlisi. Per tant l’única substància que determina el pH és l’Ba(OH)2. 

La concentració de Ba(OH)2 resultant és: [ ] M 0,011
1,2

0,013
V

n
Ba(OH)

total

Ba(OH)2
2 ===  

L’hidròxid de bari és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 

 Ba(OH)2 → Ba2+ + 2 OH- 

Conc. inicial 0,011     

Conc. final   0,011  0,022 
pOH=- log 0,022= 1,66  

pH=12,34 
 
76. Es valoren 25 ml d’amoníac 0,1 M amb àcid clorhídric 0,1 M. Calcula el pH en el punt d’equivalència. Quin 

indicador utilitzaries en aquesta valoració? Kb (amoníac)=1,8 10-5 M. R: 5,28 
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Mesclam una base feble (NH3) amb un àcid fort (HCl), per tant es produirà una reacció àcid-base entre 
aquestes dues substancies.  

 
 NH3 + HCl → NH4

+ + Cl- 

ni (litres·M) 0,0025  0,0025     
nR 0,0025  0,0025  0,0025  0,0025 
nf -  -  0,0025  0,0025 

L’NH4
+ dóna hidròlisi ja que és un àcid feble. L’Cl- no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble.  

Per calcular la concentració de l’NH4
+ és necessari determinar el volum d’HCl que ha reaccionat: 

HCl dio l 0,025
  HCl mol 0,1

 dio l 1HCl mol 0,0025 =  

La concentració de l’NH4
+ és: [ ] M 0,05

0,05
0,0025

V
nNH

T

NH4
4 === ++  

 NH4
+ + H2O ⇔ NH3 + H3O + 

Conc. inicial 0,05       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,05-x    x  x 

Ka·Kb=10-14 
Ka 1,8 10-5 ·=10-14 

Ka(NH4
+)=5,55·10-10 

x-0,05
x10·55,5

2
10 =−  

menyspream x davant de 0,05 

x=5,27·10-6 M  
pH=5,28 

Indicador adequat: roig de metil. 
 
77. Es valoren 30 ml d’àcid acètic 0,1 M amb NaOH. 

a) Quin és el pH de la dissolució d’àcid acètic abans de la valoració? Ka (àcid acètic)=1,8 10-5 M 
b) Quants de mols de NaOH reaccionen amb l’àcid acètic? 
c) Si el volum total de la dissolució en el punt d’equivalència és de 45 ml, quin és el pH de la dissolució? 
d) Quin indicador utilitzaries en aquesta valoració? 

R: a) 2,87; b) 0,003 mol; c) 8,78 
 

a) L’àcid acètic és un àcid feble i per tant reaccionarà amb l’aigua donant un equilibri àcid-base: 
 

 CH3COOH + H2O ⇔ CH3COO- + H3O+ 
Conc. inicial 0,1       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,1-x    x  x 
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[ ][ ]
[ ]COOHCH

OH·COOCH
K

3

33
a

+−
=  

x-0,1
x10·8,1

2
5 =−  

menyspream x davant de 0,1 

x=0,0013 M 
pH=- log 0,0013 = 2,87  

 
b) Mesclam un àcid feble (CH3COOH) amb una base forta (NaOH), per tant es produirà una reacció àcid-
base entre aquestes dues substàncies: 

 
 

 NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O 
 mol?  30 ml     
   0,1M     

 

=
COOHCH mol 1

NaOH mol 1·
dio l 1

COOHCH mol 0,1dio· l 0,03
3

3 0,003 mol NaOH 

c)  
 NaOH + CH3COOH → CH3COONa + H2O 

ni (litres·M) 0,003  0,003     
nR 0,003  0,003  0,003   
nf -  -  0,003   

La concentració de CH3COONa és: [ ] M 0,067
0,045
0,003

V
nCOONaCH

T

CH3COONa
3 ===  

 

El CH3COONa es troba dissociat en els seus ions: 

 CH3COONa → Na+ + CH3COO - 

Conc. inicial 0,067     

Conc. final   0,067  0,067 
L’ Na+ no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ ClO- dóna hidròlisi perquè és una base feble: 

 CH3COO - + H2O ⇔ CH3COOH + OH- 
Conc. inicial 0,067       
Conc. reacciona x    x  x 
Conc. en equilibri 0,067-x    x  x 

Ka=1,8·10-5 
Ka·Kb=10-14 

1,8·10-5·Kb=10-14 
Kb=5,55·10-10 

x-0,067
x5,55·10

2
10- =  

menyspream x davant de 0,067 
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x=6,08 10-6 M  
pOH=5,22 

pH=14-5,22=8,78 
 

d) Un dels indicadors adequats per a aquesta valoració és la fenolftaleïna. 

78. Quin volum d’àcid clorhídric 0,1 M cal afegir a 200 ml d’hidròxid potàssic 0,005 M per obtenir una dissolució 
de pH=10? R: 9,79 ml 

 
Mesclam un àcid fort (HCl) amb una base forta (KOH), per tant es produirà una reacció àcid-base entre aquestes 
dues substàncies. Com el pH de la mescla és bàsic el reactiu en excés és l’KOH: 
 

 KOH + HCl → NaCl + H2O 
mols inicials 0,001  0,1·V     
mols reaccionen 0,1·V  0,1·V  0,1·V   
mols finals 0,001-0,1V  -  0,1·V   

 

La concentració de KOH resultant és: [ ]
V0,2

0,1V-0,001KOH
+

=  

El KOH resultant es dissocia totalment: 

 KOH → K+ + OH- 
pH=10 
POH=4 

[OH-]=10-4 M 
[OH-]=[KOH]=10-4 M 

410
V0,2

0,1V-0,001 −=
+

 

V=0,00979 l 

79. Calcula la concentració d’una dissolució d’àcid clorhídric, sabent que quan es mesclen 40 ml d’aquesta 
dissolució amb 25 ml de dissolució d’hidròxid de sodi 0,2 M s’obté un pH de 1,82. R: 0,15 M 

 
Mesclam un àcid fort (HCl) amb una base forta (NaOH), per tant es produirà una reacció àcid-base entre aquestes 
dues substàncies. Com el pH de la mescla és àcid el reactiu en excés és l’HCl: 
 

 NaOH + HCl → NaCl + H2O 
mols inicials 0,005  0,04·c     
mols reaccionen 0,005  0,005  0,005   
mols finals -  0,04·c -0,005  0,005   

La concentració de HCl resultant és: [ ]
0,065

0,005-0,04cHCl =  

El HCl resultant es dissocia totalment: 
 HCl + H2O → Cl- + H3O+ 

pH=1,82 
[ H3O+ ]=0,015 M 
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015,0
0,065

0,005-0,04c
=  

c=0,15 M 

 

80. Quin volum de dissolució d’hidròxid de potassi 0,4 M cal afegir a 50 ml de dissolució d’àcid bromhídric 0,2 M 
per obtenir una dissolució de pH 7? R: 25 ml 

 
Mesclam una base forta (NaOH) amb un àcid fort (HBr), per tant es produirà una reacció àcid-base entre aquestes 
dues substàncies. Com el pH de la mescla és 7 vol dir que esteim en el punt d’equivalència: 

 KOH + HBr → KBr + H2O 
mols inicials 0,01  0,4·V     
mols reaccionen        
mols finals        

Com esteim en el punt d’equivalència els mols de KOH i HBr que reaccionen han de ser iguals: 

0,01=0,4·V 

V=0,025 l 

 

81. Indica quin tipus de pH (àcid, bàsic o neutre) existirà en el punt d’equivalència de les següents neutralitzacions 
indica també com eliminaries els productes generats en la neutralització i quin indicador utilitzaries consultant 
la taula d’indicadors: 
a) àcid acètic amb hidròxid de sodi 
b) àcid clorhídric amb amoníac 
c) àcid nítric amb hidròxid de potassi 
 

a) La reacció que es produeix és: 
 

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O 
En el punt d’equivalència o neutralització només hi ha acetat de sodi, tot l’àcid acètic i l’hidròxid de sodi han 
reaccionat, per tant el pH vendrà donat pel caràcter àcid-base de la sal. 
L’acetat de sodi es troba dissociat en els seus ions: 

CH3COONa → CH3COO- + Na+ 
L’ió sodi no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió acetat sí dóna hidròlisi ja que és una base feble: 

CH3COO- + H2O ⇔ CH3COOH + OH- 
La presència de ions hidroxil (OH-) fa que la dissolució tengui un pH bàsic. 

El producte generat en la neutralització és l’acetat de sodi, que és una sal bàsica. Per eliminar-la primer es 
diluïria amb aigua, a continuació es neutralitzaria amb un àcid diluït i s’abocaria a l’aixeta deixant córrer 
abundant aigua. 

Els indicadors adequats per a aquesta valoració són: blau de timol, fenolftaleïna i groc d’alizarina. 
 

b) La reacció que es produeix és: 
HCl+ NH3 → NH4

++ Cl- 

En el punt d’equivalència o neutralització només hi ha ió amoni i ió clorur, tot l’HCl i l’amoníac han 
reaccionat, per tant el pH vendrà donat pel caràcter àcid-base d’aquests dos ions. 
L’ió amoni dóna hidròlisi ja que és un àcid feble. L’ió clorur no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble: 

NH4
+ + H2O ⇔ NH3 + H3O+ 

La presència de ions hidroni (H3O+) fa que la dissolució tengui un pH àcid. 
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El producte generat en la neutralització és el clorur d’amoni, que és una sal àcida. Per eliminar-la primer es 
diluïria amb aigua, a continuació es neutralitzaria amb una base diluïda i s’abocaria a l’aixeta deixant córrer 
abundant aigua. 

Els indicadors adequats per a aquesta valoració són: roig de metil, roig congo, blau de bromofenol i taronja 
de metil. 

 
c) La reacció que es produeix és : 

HNO3+ KOH → KNO3+ H2O 

En el punt d’equivalència o neutralització només hi ha nitrat de potassi, tot l’ HNO3 i l’KOH han reaccionat, 
per tant el pH vendrà donat pel caràcter àcid-base de la sal. 
El nitrat de potassi es troba dissociat en els seus ions: 

KNO3→ NO3
- + K+ 

L’ió nitrat no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble. L’ió potassi no dóna hidròlisi ja que és un àcid 
molt feble. Així el pH serà neutre. 

Com els productes generats en la neutralització són neutres es poden abocar directament a l’aixeta deixant 
córrer abundant aigua. 

Els indicadors adequats per a aquesta valoració són: roig de metil, blau de timol, blau de bromotimol, 
tornassol i fenolftaleïna. 

 
82. Calcula el pH de la dissolució que s’obté si mesclam 250 ml d’una dissolució d’hidròxid de sodi 0,5 M amb 

300 ml d’una dissolució d’àcid sulfúric 0,2 M. R: 11,96 
 
Mesclam un àcid fort (H2SO4) amb una base forta (NaOH) per tant es produirà una reacció àcid-base entre aquestes 
dues substàncies: 

 H2SO4 + 2 NaOH → Na2SO4 + 2 H2O 
mols inicials 0,06  0,125     
mols reaccionen 0,06  0,12  0,06   
mols finals -  0,005  0,06   

 

Tot l’H2SO4 ha reaccionat i sobra NaOH. El Na2SO4 és una sal d’àcid fort i base forta i no experimenta 
hidròlisi. Per tant l’única substància que determina el pH és l’NaOH. 

La concentració de NaOH resultant és: [ ] M 0091,0
0,55

0,005
V
nNaOH

total

NaOH ===  

L’hidròxid de sodi és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 

 NaOH → Na+ + OH- 

Conc. inicial 0,0091     

Conc. final   0,0091  0,0091 
pOH=- log 0,0091= 2,04  

pH=11,96 
 
83. Indica quin tipus de pH (àcid, bàsic o neutre) existirà en el punt d’equivalència de les següents neutralitzacions 

indica també com eliminaries els productes generats en la neutralització i quin indicador utilitzaries consultant 
la taula d’indicadors: 
a)àcid bromhídric amb hidròxid de sodi 
b) àcid hipoclorós amb hidròxid de potassi 
c)àcid nítric amb metilamina 
 

a) La reacció que es produeix és: 
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HBr+ NaOH → NaBr+ H2O 

En el punt d’equivalència o neutralització només hi ha NaBr, tot l’ HBr i l’NaOH han reaccionat, per tant el 
pH vendrà donat pel caràcter àcid-base de la sal. 
El NaBr es troba dissociat en els seus ions: 

NaBr→ Br- + Na+ 
L’ió bromur no dóna hidròlisi ja que és una base molt feble. L’ió dodi no dóna hidròlisi ja que és un àcid 
molt feble. Així el pH serà neutre. 

Com els productes generats en la neutralització són neutres es poden abocar directament a l’aixeta deixant 
córrer abundant aigua. 

Els indicadors adequats per a aquesta valoració són: roig de metil, blau de timol, blau de bromotimol, 
tornassol i fenolftaleïna. 

 
b) La reacció que es produeix és: 

HClO + KOH → KClO + H2O 
En el punt d’equivalència o neutralització només hi ha KClO, tot HClO i l’KOH han reaccionat, per tant el 
pH vendrà donat pel caràcter àcid-base de la sal. 
L’KClO es troba dissociat en els seus ions: 

KClO→ ClO - + K + 
L’ió potassi no dóna hidròlisi ja que és un àcid molt feble. L’ió hipoclorit sí dóna hidròlisi ja que és una base 
feble: 

ClO- + H2O ⇔ HClO + OH- 
La presència de ions hidroxil (OH-) fa que la dissolució tengui un pH bàsic. 

El producte generat en la neutralització és l’KClO, que és una sal bàsica. Per eliminar-la primer es diluïria 
amb aigua, a continuació es neutralitzaria amb un àcid diluït i s’abocaria a l’aixeta deixant córrer abundant 
aigua. 

Els indicadors adequats per a aquesta valoració són: blau de timol, fenolftaleïna i groc d’alizarina. 
 

c) La reacció que es produeix és: 
HNO3+ CH3NH2 → CH3NH3

++ NO3- 

En el punt d’equivalència o neutralització només hi ha CH3NH3
+ i NO3

-, tot l’àcid nítric i la metilamina han 
reaccionat, per tant el pH vendrà donat pel caràcter àcid-base d’aquests dos ions. 
L’ió metilamoni dóna hidròlisi ja que és un àcid feble. L’ió nitrat no dóna hidròlisi ja que és una base molt 
feble: 

CH3NH3
+ + H2O ⇔ CH3NH2 + H3O+ 

La presència de ions hidroni (H3O+) fa que la dissolució tengui un pH àcid. 

El producte generat en la neutralització són l’CH3NH3
+ i l’NO3

-. L’ió nitrat no té cap problema ja que és una 
base molt feble. L’ió metilamoni és un àcid i per eliminar-ho primer es diluïria amb aigua, a continuació es 
neutralitzaria amb una base diluïda i s’abocaria a l’aixeta deixant córrer abundant aigua. 

Els indicadors adequats per a aquesta valoració són: roig de metil, roig congo, blau de bromofenol i taronja 
de metil. 

 
84. Es mesclen 50 ml d’una solució 0,1 M d’àcid nítric amb 50 ml d’una solució 0,2 M d’hidròxid de calci. 

Calcular el pH de la solució resultant. R: 13,18 
 
Mesclam un àcid fort (HNO3) amb una base forta (Ca(OH)2) per tant es produirà una reacció àcid-base entre 
aquestes dues substàncies: 
 
 

 2 HNO3 + Ca(OH)2 → Ca(NO3)2 + 2 H2O 
mols inicials 0,005  0,01     
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mols reaccionen 0,005  0,0025  0,0025   
mols finals -  0,0075  0,0025   

 

Tot l’HNO3 ha reaccionat i sobra Ca(OH)2. El Ca(NO3)2 és una sal d’àcid fort i base forta i no experimenta 
hidròlisi. Per tant l’única substància que determina el pH és l’Ca(OH)2. 

La concentració de Ca(OH)2 resultant és: [ ] M 0,075
0,1

0,0075
V

n
Ca(OH)

total

Ca(OH)2
2 ===  

L’hidròxid de calci és una base forta i per tant reaccionarà amb l’aigua donant una reacció àcid-base: 

 Ca(OH)2 → Ca2+ + 2 OH- 

Conc. inicial 0,075     

Conc. final   0,075  0,15 
pOH=- log 0,15= 0,82  

pH=13,18 
 


