
EXERCICIS DE GASOS 
  

1- Troba la densitat de I'oxigen en c.n. sol: 1,43.10-3g/cm3  

2- Calcula la massa molecular d'un gas sabent que la seva densitat a 20°C i 2 
atm. és 0,0014g/cm3. R: 16,83.  

3- A 75°C i 640 mmHg de pressió, 0,908g d'una subst acia ocupen 530,8 cm3 
en estat gasós. Quina és la massa molecular del compost? R: 58g/mol  

4- Un recipient de 3,47 litres de capacitat es troba pie d'acetilé (etí) a 21°C i 
723 mmHg de pressió. Calcula la massa d'acetilé continguda en el 
recipient. R: 3,56g  

5- Una cisterna de 25m3, transporta gas buta a 30 atm. Calculeu quantes 
bombones de 300 litres es podrien omplir a 4 atm. amb el butà de la 
cisterna. Suposa la temperatura constant. R: 625  

6- En un diposit de 1000 litres hi ha trioxid de diclor gas a 25°C i 2 atm .. S'obre 
el recipient i quan es tanca s'observa que la pressió és la meitat i la 
temperatura és 50°C. Calcula el nombre d'atoms de c lor que han sortit del 
diposit. R: 5,3.1025 atoms Cl.  

7- Un diposit de 5m3 conté propa a 8 atm.i 20°C. Calcula la massa de ga s que 
ha sortit de recipient quan la pressió és 5,5 atm sense variar la temperatura. 
R: 22.9Kg  

 

 

 

8- En un matràs de 10 litres a 25ºC de temperatura, s’introdueixen 2 g d’hidrogen, 8,4 g de 
nitrogen i 4,8 g de metà. Calcular: a) la fracció molar de cada gas; b) les pressions parcials; 
c) la pressió total de la mescla quan la temperatura sigui de 100ºC;  R: a) XN2=0,1875; 
XH2=0,625; XCH4=0,1875; b) PN2=7,39·104Pa; PH2=2,47·105Pa; PCH4=7,39·104 Pa; c) 
4,95·105Pa;  
 
9- Un recipient tancat, de volum 2 dm

3
, a la temperatura de 300 K, conté 0,3 g de metà i 

0,6 g d’oxigen. Calcular la pressió parcial de cada gas. R: 2,33 ·104Pa 
 
10-Una mescla d’oxigen i nitrogen, que conté un 20% en massa d’oxigen, està sotmesa a 

una pressió de 10
4 
Pa i la seva temperatura és de 300 K. Calcular: a) la fracció molar de 

nitrogen; b) la pressió parcial d’oxigen. R: a) 0,82; b) 1,8 10
3
 Pa  

 
11- Una mescla de gasos a la pressió total de 10

4
 Pa, conté un 40% en volum d’hidrogen i 

un 60% en volum de nitrogen. Calcular la pressió parcial de cada gas. R: 4 10
3
 Pa; 6 10

3
 

Pa  
 
12-Un recipient de 2 litres conté, a 27ºC, una mescla de gasos formada per 0,8 g de 
monòxid de carboni, 1,6 g de diòxid de carboni i 1,4 g de metà. Calcular: a) el nombre de 
mols de cada gas; b) la fracció molar de cada gas; c) la pressió total i parcial de cada gas; 
d) la massa molecular aparent de la mescla (g totals/mols totals). R: a) 0,0286 mols de 
CO; 0,0364 mols de CO2; 0,0875 mols de CH4; b) 0,1875; 0,2387; 0,574; c) 3,56·104Pa, 
4,54·104Pa.  1,09·105Pa; 1,9·105; d) 24,93 g/mol  



Càlcul de fórmules empíriques i moleculars 

13- Un compost conté 24,25% de Carboni; 4,05% d'hidrogen i la resta clor.  
Sabent que 1 litre d'aquest compost en estat gasós, mesurat a 9,46·104Pa 
i a 110°C de temperatura, té una massa de 3,085g, t roba:  

a) La fórmula empírica  R: (CH2Cl)n 
b) La fórmula molecular. R: (C2H4Cl2) 

14- L'analisi químic d'una substancia organica gasosa dóna el següent 
resultat: 49,02% de carboni, 48,23% de clor i la resta hidrogen. Suposant que 
la seva densitat, a 1,013·105Pa. i  25°C, és 3g/l, calcula la seva fórmula 
molecular. R:C3H2Cl 
 
15- Calculeu la fórmula empírica d'un òxid de fòsfor que conté un  56,3% 
d'oxigen. 
R: (P2O5)n 

  
16- Una mostra de 2,000 g d'un compost orgànic té 1,548 g de carboni, 0,150 g 
d'hidrogen i nitrogen. Calculeu la seva fórmula empírica.R: (C6H7N)n 

 
  
17- En analitzar una mostra de nicotina, s'observa que conté 74,0% en massa 
de carboni, 8,65% en hidrogen i 17,3% de nitrogen. Calculeu la fórmula 
empírica del compost. R: (C6H7N)n 

 
18- Un clorur de mercuri sòlid conté un 84,97% de mercuri. A l'estat de vapor, 1 
g d'aquest compost ocupa 81,5 cm3 a 450 K i 105 Pa. Calculeu-ne la fórmula 
empírica i la fórmula molecular. R: Hg2Cl2 
 
19- Es crema una mostra de 0,210 g d'un hidrocarbur gasós s'obtenen 0,660 g 
de C02. Calculeu-ne la fórmula empírica i la fórmula molecular, si la seva 
densitat en condicions normals és 1,87 g dm3. R: (CH2)n  i C3H6 

 
 
 


