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Els àtoms de diferents elements poden unir-se 

mitjançant un enllaç (iònic o covalent) formant un 
compost.
Quan es forma un compost s'obté una nova subs-
tància les propietats de la qual no tenen res a veu-
re  amb  les  dels  elements  que  ho  formen.
Quan dos (o més) elements es combinen per a for-
mar un compost ho fan sempre en la mateixa pro-
porció.
Una vegada format el compost no és fàcil tornar a 
obtenir els elements que ho integren. Algunes ve-
gades només podem aconseguir  una  recuperació 
parcial (d'algun dels elements), i cal usar procedi-
ments molt  diferents als  usats per a separar  les 
barreges  (decantació,  filtració,  destil·lació…)  els 
quals,  en  moltes  ocasions,  impliquen  l'aportació 
d'una quantitat considerable d'energia. 

Una molècula és un conjunt d'àtoms units 
mitjançant enllaç covalent. Quan els àtoms 
enllaçats no són iguals tenim la molècula 
d'un compost.
La molècula és la unitat més xicoteta dels 
compostos, ja que si la trenquem obtindrem 
els elements que la formen, però ja no exis-
tirà el compost.
Les molècules es representen mitjançant una 
fórmula química, que consta dels símbols 
dels elements que la formen, afectats d'uns 
subíndexs que indiquen la proporció en què 
els àtoms estan combinats.
Convé recordar que els compostos iònics no 
formen molècules, sinó grans agregats de 
ions o cristalls. En aquest cas, la fórmula in-
dica els ions enllaçats i la proporció en què 
es troben.
Les molècules tenen formes diferents: liner-
minada pel nombre d'àtoms o grups units a 
l'àtom central. 

Molècula d'aigua.

Fórmula: H
2
 O

Proporció:

 2 àtoms d'H 
1 àtom d'O

Molècula de triòxid 
de sofre.

Fórmula: SO
3

Proporció:

1 àtom de S
3 àtoms d'O

Na Cl

Fórmula d'un compost iònic.

Ions que se enlaçen: Cl – i Na+

Proporció:

1 ió Cl –  per cada
1 ió Na+

Algunes  vegades  els  compostos  es  poden 
trencar,  i  obtenir  els  elements que els for-
men,  calfant-los  fortament.
Per exemple, calfant un òxid de mercuri es 
desprèn un gas: l'oxigen i s'observa que en 
les parts fredes del recipient que conté l'òxid 
apareixen unes gotetes brillants de mercuri 
metàl·lic.
NOTA. Per a realitzar aquest experiment cal 
prendre precaucions. Els vapors de mercuri 
són molt tòxics. 

L'electrolisi utilitza el corrent elèctric per a 
trencar  els  compostos  i  obtenir  els  ele-
ments  que  els  integren.

D'aquesta manera es  pot  descompondre 
l'aigua en els  seus elements: hidrogen i 
oxigen.   

Els àtoms són extraordinàriament xicotets i la seua massa, en conseqüència, molt petita. Tant que si 
usem com a unitat per a mesurar-la les unitats de massa a les quals estem acostumats, obtindríem va-
lors molt xicotets, difícilment manejables.

Per exemple, l'àtom d'hidrogen té una massa de  1,66 10 – 27 kg y el de carbono 2,00 10 –  26 kg



Per aquesta raó, per a mesurar la massa dels àtoms s'uti-
litza una nova unitat, la unitat de massa atòmica. Es defi-
neix de la següent manera:

Considerem un àtom del isòtop més abundant del carboni, 
el 12 C;  el dividim en dotze parts iguals i prenem una 
d'elles. La massa d'aquesta part és la unitat de massa 
atòmica. 

Així definida, el 12 C té una massa de 12 u
 

2

D'acord amb això, ens podem preguntar:
Quants àtoms de 12C hauriem de juntar per a tindre una massa que es puga messurar al laboratori, com 
per exemple 12,0 g (valor de la massa atòmica del carboni expressada en grams)?

12
12 23 12

27

1u 1átomo de C
0,012 kg de C 6,02.10 átomos de C

12 u1,66.10 kg− × =

El número 6,02.1023  és molt important en química.
Rep el nom de Nombre o Constant de Avogadro (NA)
És el nombre d'àtoms de C que cal reunir perquè la seua massa siga igual a 12 g (el valor de la ma-
ssa atòmica en grams).Per tant:
Massa d'1 àtom de C: 12,0 u
Massa de 6,02.1023 àtoms de C: 12,0 g 

Es defineix la unitat de massa atòmica, com 
la dotzena part de la massa de l'àtom de 12C

Unitat de massa atòmica 

1/12 part de l'âtom de 12 C
(1, 66. 10 – 27 kg)

Quan es parla de la massa atòmica d'un element hem de tenir en compte que els àtoms d'un mateix 
element no són exactament iguals. Existeixen isòtops que, encara que tenen idèntic comportament quí-
mic, són una mica mes pesats uns que uns altres (ja que tenen diferent nombre de neutrons).
El pes atòmic s'obté llavors com a mitjana ponderada dels isòtops naturals de l'element.
Exemple:
El clor es troba en la naturalesa com a barreja de dos isòtops: 35*Cl i 37C. El primer d'ells té una mas-
sa de 34,97 o i una abundància del 75,53%, mentre que el segon té una massa atòmica de 36,97 o i 
una abundància de 24,47%. Tenint en compte aquestes dades la massa de l'element clor es calcula de 
la següent forma: 

(0,7553 x 34,97) + (0,2447 x 36,97) = 35,46 u

La massa dels àtoms es determina comparant-la amb la de la 
unitat de massa atòmica.

Imaginem una balança capaç de pesar àtoms (és una ficció, 
no és real). Si volguérem determinar la massa d'un àtom 
d'oxigen ho posaríem en un platet i aniríem afegint unitats de 
massa atòmica a l'altre. Quan s'equilibrara la balança només 
hauríem de comptar quantes  umas hem col·locat en l'altre 
platet i tindríem la massa de l'àtom d'oxigen en uma. 

En l'exemple que es pot veure a la dreta la massa de l'àtom 
d'oxigen considerat serien setze  uma (16 u). 

Àtom 
d'oxígen

16 uma

Exemples:

Protó :  1,00728  uma

Neutró: 1,00866  uma

Electró: 0,00055  uma

La massa atòmica del protó i del neutró és molt aproximadament 1 uma, 
mentre que la massa de l'electró és notablement més baixa (aproximada-
ment 1 830 vegades més xicoteta que la massa del protó) 
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Comparems ara les masses d'un àtom de C i un d'H:

Massa d'1 àtom de C : 12 u; massa d'1 àtom d'H: 1 u

Observa que un àtom d'H té una massa 12 vegades inferior a un de C.

Si ara prenem 6,02.1023  àtoms de C i el mateix nombre d'àtoms d'H, resultarà que aquests tindran 
una massa 12 vegades menor:

Massa de 6,02.1023 àtoms de C: 12,0 g; massa de 6,02.1023 àtoms d'H: 1,0 g

Si repetim aquest raonament per a altres àtoms arribaríem a idèntiques conclusions:
Massa de 6,02.1023  àtoms d'O: 16,0 g
Massa de 6,02.1023  àtoms de N: 14,0 g
Massa de 6,02.1023  àtoms de S: 32,0 g 

Com s'ha dit més amunt, si es pren una quantitat de carboni, tal que continga 6,02.1023  àtoms, i la 
pesem, la seua massa serà de 12,0 g. 
Invertint el raonament: si pesem 12,0 g de carboni, podem assegurar que en aqueixa quantitat hi 
haurà 6,02.10 23 àtoms de C. 

Así: 
1mol d'àtoms de 
carboni

es la quantitat 
de carboni 

su massa és 12,0 g

1mol de (molècules)
 d'aigua

1mol d'àtoms de 
ferro

es la quantitat 
d'aigua 

es la quantitat 
de ferro 

que conté 6,02.10 23 
molècules d'aigua

que conté 6,02.10 23 
àtoms de carboni

que conté 6,02.10 23 
àtoms de ferro

su massa és 18,0 g

su massa és 63,5 g

Es defineix el mol com la quantitat de substància que conté 6,02.10 23 unitats elementals. Quan s'usa 
el mol les unitats elementals poden ser àtoms, molècules, ions… etc.
El mol és la unitat de quantitat de substància del Sistema Internacional d'Unitats (S.I.) 

El concepte de mol permet relacionar la massa o el volum d'una substància (mesura en grams o cm3 ) 
amb el nombre d'entitats elementals que la formen (àtoms, molècules, ions…) Podem explicar entitats 
elementals determinant la massa o mesurant volums: 

230,0 g CO
21 mol CO

244,0 g CO

23
2

2

6,02.10 moléculas CO

1 mol CO
23

24,10.10 moléculas CO=

Si, per exemple, volem agafar el doble de molècules d'H2 
que d'O2 perquè reaccionen, haurem d'agafar el doble de 
mols o 4,0 g d'H2 i 32,0 g d'O2 : 

2 mol H 2
2

2

2,0 g H

1 mol H
24,0 g H

1 mol O

=

2
2

2

32,0 g O

1 mol O
232,0 g O=

La massa d'1 mol de substància és la seua massa atòmica o molecular expressada en grams. 



Solució:

Calculem primer la massa molecular del compost:

Podem plantejar, per tant, els següents càlculs per a establir el tant per cent de cada element: 

Exemple 2.
Quin compost és més ric en oxigen el KClO3 o el N2O4? 
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Fórmules químiques. Informació que subministren
Les fórmules usades en química subministren gran informació sobre els compostos que representen.
Exemple: H2 CO3
La fórmula representa una molècula (unitat bàsica d'un compost) d'àcid carbònic. Aquesta molècula està 
formada per 2 àtoms d'H, 1 de C i 3 d'O units mitjançant enllaç covalent.
La massa d'una molècula d'H2 CO3 és 62,0 umas (sumant les masses dels àtoms)
La massa d'1 mol (de molècules) serà 62,0 g 

Recolzant-nos en la fórmula podem establir la composició centesimal del compost. Açò és, la seua com-
posició en tant per cent.
Exemple 1.
Obtenir la composició centesimal de l'àcid carbònic (H2 CO3 ) 

H2 CO3

H : 1,0 . 2 =     2,0

C: 12,0 .1 =   12,0

O: 16,0 .3  =  48,0

62,0

La massa d'un mol de H2CO3 es 62,0 g. 

Eixos 62,0 g, es distribueixen així:

•  2,0 g de H
• 12,0 g de C
• 48,0 g de O

2,0 g H

62,0 compuesto

100 g compuesto g H
3,23 3,23 % H

100 g compuesto 100 compuesto
= =

12,0 g C

62,0 compuesto

100 g compuesto g C
19,35 19,35 % C

100 g compuesto 100 compuesto
= =

48,0 g 0

62,0 compuesto

100 g compuesto g O
77,42 77,42 % O

100 g compuesto 100 compuesto
= =

K ClO3

K : 39,1 . 1 =   39,1

Cl: 35,5 .1 =   35,5

O: 16,0 .3  =  48,0

122,6

N
2
 O
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N : 14,0 . 2 =   28,0

O: 16,0 .4  =  64,0

92,0

48,0 g 0

122,6 compuesto

100 g compuesto g O
39,15 39,15 % O

100 g compuesto 100 compuesto
= =

64,0 g 0

92,0 compuesto

100 g compuesto g O
69,57 69,57 % O

100 g compuesto 100 compuesto
= =

En el K
 
ClO

3
 :

En el N
2
O

4
 :



Determinació de la fórmula d'un compost coneguda la seua composició centesimal 

Calculem a continuació els mols de cada element continguts en 100 g de compost: 

Després els àtoms continguts en 100,0 g de compost estaran en aqueixa relació. Si prenem el 
més xicotet dels valors com a unitat, podem determinar en quina relació estan combinats. Per a 
aconseguir-ho dividim tots els valors pel menor i aproximem al valor sencer: 

El coneixement de la massa molecular del compost permet establir quin és la fórmula molecular. 
Efectivament. La massa de la fórmula CH3 és 15,0 g/mol. Si ens diuen que la massa molecular 
aproximada és 29,5 g/mol, deduïm que n =2. Per tant, la fórmula molecular del compost serà : 
C2H6. 
Una vegada determinada la fórmula molecular es pot establir la seua massa atòmica exacta su-
mant les masses atòmiques dels àtoms que la integren. 
NOTA. 
Pot ocórrer que després de la divisió pel menor nombre ens de nombres tals com: 

Element A : 1,00

Element B : 1,45

Element C : 2,95

És a dir, que algun dels nombres estiga pròxim a 0,50, 1,50, 2,50…etc. En aquest cas per a obte-
nir subíndexs sencers, multipliquem per 2 tots els nombres obtinguts: 

Elemento A : 1,00          2

Elemento B : 1,45          2,90           3

Elemento C : 2,95           5,80           6
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Stanislao Cannizzaro
Palermo. Sicilia.

(1826 – 1910)

Exemple 3:

S'analitza un compost de C i H obtenint-se un 80,0 % 
de C i un 20,0 % d'hidrogen.
La determinació aproximada de la seua massa molecu-
lar va donar un valor de 29, 5 g/mol.
Determinar la fórmula de la substància.

Solució:
El mètode proposat per Cannizzaro permet esbrinar la fórmula proba-
ble de la substància (també cridada fórmula empírica). Si a més es co-
neix la massa molecular (encara que siga aproximada), es pot deter-
minar la fórmula vertadera o molecular.
Partim del significat de la composició centesimal. 
Que el compost tinga un 80 % de C i un 20% d'H, significa que si pre-
nem 100,0 g de compost, 80,0 g seran de C, i 20,0 g d'H. 

80,0 g C
1mol átomos C

12,0 g C
6,67 mol átomos C

20,0 g H

=

1mol átomos H

1,0 g H
20,0 mol átomos H=

6,67
C : 1 1

6,67

20,0
H: 2,9 3

6,67

= →

= →

Per tant una fórmula possible per a la molècula serà CH3 , però cal tenir 
en compte que en les següents molècules: C2 H6 C3H9 i C4 H12 , també 
els àtoms estan combinats en proporció 1 : 3 . És a dir, si no coneixem 
més dades només podem afirmar que la fórmula probable o empírica del 
compost serà (CH3) n 

Fórmula empírica: (A2B3C6)n


