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   CAPÍTOL 1  

 

   ESTRUCTURA DE LA  

   MATÈRIA  
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   Estructura de la materia:  

 

   Llei de la conservació de la massa:  

En sòlids; Σmreactius = Σmproductes  

 

   Llei de la composició constant:  

Per exemple, en el cas de NaCl la proporció d’ells que reaccionen 

és sempre ctnt., excepte quan es tracta d’un compost en què un 
dels reactius té, per exemple, més d’un nº d’oxidació (per tant pot 

formar més d’un compost)  la relació entre les quantitats de tal 

element que reacciona amb l’altre reactiu és una proporció de nº’s 
enters senzills:  

Oxigen   +   Cu             Cu2O  

1’000 grs   3’971 grs  
Oxigen   +   Cu                CuO  

1’000 grs   7’942 grs  

3’971/7’942 ≈ ½  
és la Llei de les proporcions múltiples.  

 

   Llei dels pesosde combinació:  
(Encara en sòlids). S’han buscat els pesos amb els que se combina 

1’00 grs d’oxigen; per exemple, hi reaccionen 0’12 grs d’H, 0’37 

grs de C, 2’50 grs de Ca, 4’43 grs de Cl...però més endavant es 
veié que s’havia de prendre l’H com a referència perquè era el 

menor en grs de combinació.  

Quan entrem en el càlcul de la massa veurem que l’isòtop 
12

C del 

carboni és el més exacte en proporció que pas l’hidrògen,  es 

prengué com a massa relativa.  

En el cas de gasos s’usa el volum, i s’anomena Llei dels volums 

de combinació.  

V = .n.R.T/P on R = k.k’.k’’ (del capítol de la teoria  

cinètica).iV’=V/n  
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   Si n=1 mol, i en idèntiques condicions de P i T, el volum és   

sempre el mateix. Per tant: V/n= ctnt  

   Sabent que la mesura dels gasos i líquids és en volums, mentre 
que la dels sòlids és en grams (o mols o uma’s).  

 

   També observem que els gasos són diatòmics per l’experiment 
de  

   O2 + 2H2                    2H2O.  

   Que, per les seves característiques físico-químiques (Pfusió, 
P.I., Pebullició...) sabrem distingir la quantitat exacte de matèria   

formada (productes), front als residus o reactius.(tan si es tracta    

d’estat sòlid com gasós).  
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   Composició centessimal:  
Per exemple del BaCO3:  

Ba:  

P.M. de BaCO3  

nº grs/mol de BaCO3     = 100  

P.At. de Ba                    = x  
nº màssic de Ba = P.At. de Ba = nº grs. /mol de Ba  

C:  

P.M. de BaCO3/P.At. de C = 100/x’  
O:  

P.M. de BaCO3 /[(P.At. de O).3] = 100/x’’  

 

   Composició molecular:  

Ex: de 54’5% de C, 9’1% d’H, i la resta d’oxigen.  

C: 54’5/12 = 4’54          4’54/2’27  2  

H: 9’1/1 = 9’10              9’1/2’27  4  

O: 36’4/16 = 2’27          2’27/2’27  1  

Per tant la formula empírica és: (C2H4O)n  

Sabent que el seu pes molecular (P.M.) és 88 grs/mol, per saber la 

sevafórmula molecular es tracta de calcular el n que s’apropi més 

a 88, que resulta ésser n=2.  


