1) 1,18 g/ml-ko dentsitatea eta pisuko % 35-eko aberastasuna dituen 10 m1 azido klorhidriko komertzial metan disolbatzen diira 100
m1 disoluzio lamiz.
Bate aldetik 12 g kaltzio hidroxido uretan disolbatzen dira 250 m1 disoluzio prestatuz.
a) Kalkuiatu azido klorhidriko komertzialaren kontzentrazio molarra eta molala
b) Kalkulatu prestatutalco disoluzio bakoitzaren kontzentrazioplarra.
c) Determina e z m prestatu dugun mido klorhidrikozko disoluhwren 25 m1 neutralizatzeko behar den kaltzio
hidroxidozko disoluzioaren bolumena.
Datuak: pisu atomikoak: CI = 353; Ca = 40; O = 16; H = 1.
Emaitzak: a) 11,33 M eta 14,77 m
c) 21,77 C.C. disoluzio.
b) 1,13 Meta0,65M
"
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Zink eta magnesioz osatutako aleazio baten 1 g dugu eta oxigenokin erreakzionatzean zink oxidoa eta magnesio oxidoa lortzen
&a. Bi oxido hauen masen batura 1,41 g bada, aurkitu metal bakoitzaren portzentaia pisuan aleazio honetan.
Datuak: pisu atomikoak: 2n = 65,4; Mg = 24,3; O = 16.
Emaitza: % 60 Zn eta % 40 Mg.
Magnesio karbonatoak azido fosforikoarekin errealuonatzen d y magnesio fosfatoa, karbono dioxidoa eta ura emanaz.
72 g magnesio karbonato erreakzionarazten dira azido fosf~rikozkodisoluzio bateo 37 cc-rekin, disoluzio horrai pisuaberastasuna. % 50 izanik eta dentsitatea 1,34 glcc. D e M a t u zein izango den lor daitekeen karbono dioxido bolumena, baldin
23 OC-tan uraren gainean biltzen bada (uraren bapore prwioa 23 T-tan 21 mm Hg da), eta uretan'disolbaezina bada, presio totala
743 mm Hg i d .
Datuak: pisu atomikoak: Mg = 24,3; C = 12; O = 16; P = 3 1;H = 1.
Emaitza: 9,71 L
Azido nitrikoaren prestaketa, sodio nitratoaren eta azido sulfurikoaren arteko erreakzioz presta daiteke. Zein izango erabili
beharko den azido sulfurikokomertzialaren bolumena (honek 1350 g H2S04/L ditu), baldin % 63ko pisu-abaastasuna dueten 10
kg HN03 prestatu nahi badira eta prozesuaren etekina % 70 dela jakinik.
Datuak: pisu atomikoak: S = 32; O = 16; N = 14; H = 1.
Emaitza: 5,19 L azido kmertzial beharko da.
Demagun 1L azido sulfuriko, dentsitatea 1,827 g/ml delarik, % 92,77ko aberastasunari dagokiona. Kalkulatu:
a) Zein izango den gehitu behar zaion ur-bolumena, lomitako disoluzioak 1 dml-tako kontzentrazioa izan dezan.
b) Aurreko atalean prestaturiko disoluzioaren normalitatea eta molaritatea
e) Hasierako disoluzioaren molalitatea eta solutuaren frakzio molarra.
Datuak: pisu atomikoak: H = 1;S = 32; O = 16.
Ernaitzak: a) 0,695 L ur b) 10,20 M eta 20,40 N c) 130,9 m eb 0,702
h a d o (C&) eta propano (C3Ha)nahaste bat dugu. Nahaste honek 199 g pisatzm du eta denera 5 m01 daude. Kalkula ezazu
zebib'at m01 etano eta zenbat m01 propano dauden nahaste honetan eta zenbat litro karbono dioxido lortuko den ( 30°C eta 1500
mm Hg presiopean n e v a ) 199 g nahaste hau erretzerakoan, konbustioaren etekina % 70 bada
Datuak: pisu atomikoak: C = 12; O = 16; H = 1.
Emaitzak: 3 3 m01 propano,
mol etano eta 119 L COZ.
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Kaltzio karbonatoak azido klorbidrikoarekin errákzionatzean kaltzio kloruroa, karbono dioxidoa eta ura lortzen da. Errakzioaren
etekina % 70 bada, kakula ezazu:
a) 15 M den azido klorhidrikozko dicoluzio baten zenbat litro behar den 500 L karbono dioxido lortzeko ( 40 "C eta 1300
mm Hg-tan).
b) % 80-ko purutasuna duen 600 g kaltzio karbonatorekin lomiko den kaltzio kloruro gramo kantitatea
Datuak: pisu atomikoak: H = 1; C = 12; O = 16; CI = 35,5; Ca = 40.
Emaitzak: a) 6,35 L
b) 372,96-$ '
Ontzi itxi batean 2000 g airea dugu 2 atm-tako presiopean. Aurkitu:
d) Zenbat molekula
c) Zenbat at-gr nitrogeno
b) Zenbat m01 N
a) Zenbat m01 N2dagoen ontzian.
nitrogeno e) Zenbat atomo njlrogeno
íjNjtrogenoaren presio partziala ontzian.
Datuak: Aireara konposizio bolumetrikoa: % 25 oxigenoa eta % 75 nitrogenoa. Pisu atomikoak: O = 16; N = 1.4.
Emaitzak: a) 51,7 m01 N b) 103,4 m01 N c) l03,4 at-gr N d) 3,12.102' molekula e) 6,24.10B atomo f) l,5 atm

9) % 45 4 c o aberastasuna eta 1,21 g/cc-ko dentsitatea dituen mido klorhidrikoaren eraginez, manganeso (IV) oxido puma,
manganeso (11) Moruro bilakatm da, honez gain kloro gaseosoa eta ura lortzen direlarik. 1500 mm Hg eta 23 "C-tan neinhitako
20 litro kloro gaseoso lortzeko, zeintzuk dira behar diren azido horren bolurnena eta manganeso (IV) oxidowen masa,baldin eta
erreakziwen etekina % 85 bada
h4
3 N- ~ ' - 2
Datuak: pisu atomikoak: taula periodikotik hartu.
Emaitzak: 512,2 cc disoluzio eta 166,31 g Mu02
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10) C, H eta o duen sustantiia ezezagun baten 20 g berotzean deskonposatu egiten da 6,98 g karbono dioxido, 4,45 g karbono
monoxido eta 8,57 g ur emanaz. Sustantzia ezezagun honen bapore-dentsitatea 200 "C eta 900 mm Hg-tan 3 3 5 g/L bada, aurkitu
sustantzia ezezagun honen formula enpirikoa eta formula molekularra.
Datuak: pisu atomikoak: C = 12; H = 1 eta O = 16
Emaitzak: formula enpirikoa: CH303 eta formula molekularra: C2&06
11) 20 g azido sulfuriko puru eta 0,1 L ur nahasten dira eta horrela lortzen den disoluzioaren bolumena 0,111 L da. Aurkitu disoluzio
honen:
a) molartasuna
b) molaltasuna c) normaltasuna d) solutuaren eta disolbatzailearen íiakzio molarrak
e) disoluzio honen zenbat cc behar diren O, 1 M den 0,5 L disoluzio prestatzeko.
Datuak: pisu atomikoak: H = 1; S = 32; O = 16
Emaitzak: a) 1,838 M b) 2,04 m
c) 3,676 N
d) 0,0354 eta 0,9646
e) 27,2 cc disoluzio
12) Ontzi itxi batean 4 m01 amoniako, 6 m01 nitrogeno eta ez dakigun oxigeno kantitate bat dago (him ssak). Ontziaren presio osa
3 atm dela jakinik eta maoniakoaren presio partziala 0,s atrn, kalkula ezam ontzian dagoen:
a) oxigeno g kantitatea b) oxigeno molekula kopurua
c) oxigeno atomo kopurua
Datua: pisu atomikoa: O = 16
Emaitzak: a) 448 g oxigeno b) 8,43-1 molekula oxigeno
c) 1,686. loz5atomo oxigeno

13) Sustantzia ezezagun bat honela osatuta dago: % 57,13 C; % 4 7 7 H eta % 38,l S. Sustantzia honen 10 g-tan 3,6.102' molekula
baldin badago, aurkitu sustantzia ezezagun honen formula enpirikoa eta formula molekularra.
Datuak: pisu atomikoa: C = 12; H = 1 eta S = 32
Emaitzak: Formula eáipirikoa: C4&S eta formula molekularra: CsH8S2,
14) Zinkak azido klorhidrikoarekin erreakzionatzean zink kloruroa eta hidrogenoa lortzen da.
a) % 85-ko punitasuna duen 23 g zink eta 5 M den azido klorhidrikozko disoluzio baten 150 m1 nahasten dira meakziona
dezaten. Erreakzioa amaitu ondoren:
- Zein erreñktibo geratuko da soberan? Zenbat g?
Zenbat litro hidrogeno lo&u.ko da 30 "C eta 1100 rnrn Hg presiopean neurtuta, meakzioaren etekina %70-koa bada?
b) % 60-ko pUNt8SUna duern zenbat g zink behar da 200 g zink kloruro lortzeko erreakzioaren etekma % 75-koa bada?
Datuak: pisu atomikoak taula peridikotik h a - .
Emaitzak: a) 534 g HCI soberan eta 3 3 9 L hidrogeno lortuko da. b) 213,2 g beharko da.

-

15) Azido sulfurikoa sodio kloruroarekh erreakzionatuz azido klorhidrikoa eta sodio sulfatoa lortzen dira. Kakula e z m % 42-ko
purutasuna duñi 3 kg azido klorhidriko lortzeko behar den % 85-ko purutasuna duen azido sulfuriko g kantitatea, baldin eta
erreakzioaren etekina % 70koa bada
Emaitza: % 85-ko punrtac;una duen 2846 g mido sulfuriko beharko da.
Datuak: pisu atomikoak taula periodikotik hartu.
16) Zinka duen lagm b a t a 50 grarnok, % 35 kontzentrazioko eta dentsitatea 1,18 glml duen azido klorhidirkozko disoluzio baten 129
ml-rekin erreakzionattl dute. Aurkitu zinkaren portzentaia lagin honetan. ( Zikinkaiak azidoarekin ez duela erreakzionatzen
suposatzen da).
Emaitza: % 95,6.
Datuak: pisu atomikoak taula paiodikotik hariu.
17) Kaltzio hidroxidozko disoluzio baten dentsitatea 1,05 g/cc da eta solutuarw fiakzio molarra 0,0024. Aurkitu disoiuzio horren:
b) n~rmaltasuna
c) molaltasuna
d) % -koa.
a) molartasuna.
Datuak: pisu atomikoak taulatik hartu.
Emaitzak: a) 0,14 M
b) 0,28 N
c) O,13 m
d) % 0,98

N ) . ~ Oeta SnOzdum nahaste batek 2,05 g pisatzen du. Nahaste hau hidrogenokin erreakziona nrazten da eztainua eta ura l ~ t ~ t h .
Lortzen den eztainuak 1,75 g pisatzen bady aurkitu hasierako nahastean zeuden&d eta Sn02gramoak.
Emaitza: 0,612 g Sn02 eta 1,438 g SnO.
Datuak: pisu atomikoak taulatik.

