
PROCÉS DE DISSOLUCIÓ D'UN COMPOST IÒNIC

VEURE LES ANIMACIONS PUJADES A LA PÀGINA WEB

ORIENTACIONS PER A RESOLDRE UN PROBLEMA DE SOLUCIONS UTILITZANT 
FACTORS DE CONVERSIÓ:

A l'hora de resoldre problemes de dissolucions convé tenir en compte algunes coses:
La major part dels problemes es redueixen a calcular dades referents al solut (la seva massa, mols, 
volum...) a partir de les dades de la solució (massa, volum) o al revés. La clau per a fer-ho està en la 
dada de concentració que és el factor de conversió que permet realitzar la transformació cercada:

 

Exemples:  l´exercici  3  es  pot  resoldre  amb el  mètode  clàssic  (fórmules)  o  utilitzant  els  factors  de 
conversió.

Normalment les unitats del solut o de la dissolució no coincideixen amb les de la dada de concentració i  
és necessari realitzar una transformació prèvia per a poder introduir el factor de conversió facilitat per la 
dada de concentració. Per exemple, imagina que la concentració estiga expressada en g/L i el volum de la 
solució en cm3.

Exemple: l'exercici 4.

Sent  una  dada  fonamental  en  la  resolució  del  problema  plantejat  és  imprescindible  explicitar  amb 
claredat quin és el significat de la dada de concentració:

 Per exemple, una concentració del 12% en massa, significa que tenim dissolts 12 grams de solut per 
cada 100 grams de solució. Una concentració de 12 g/L significa que tenim dissolts 12 grams de solut per  
cada litre de solució. Com podeu imaginar, no tenen el mateix significat.
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LA DADA DE LA DENSITAT

La dada de densitat de la solució permet passar de massa (g) de solució a volum (mL) de solució. 

És convenient tenir  clar la diferència entre la dada de densitat (expressat normalment en g/ml) i  la 
concentració si està expressada en g/L o en g/mL.

La dada de densitat  es refereix sempre a la solució i ens informa de  qual és la massa de la 
unitat de volum. Si tenim, per exemple, una solució d'àcid sulfúric la densitat del qual siga 1,80 g/mL, 
podem assegurar que si mesurem 1 mL de la mateixa la seua massa serà 1,80 g. O bé, que 250 ml (per 
exemple) tindran una massa de 450 g. La dada de la concentració, es refereix sempre a la quantitat de 
solut (massa, mol, volum) que hi ha a una determinada quantitat de solució (massa total, volum total).
Exemple: exercici 6.

ACTIVITATS INICIALS (g/L i % en massa):

1) Calcula la concentració en g/L d'una solució al dissoldre 2,25 g de sal fins completar un volum de 
150 cm3 de solució. 
2) Calcula la concentració en % en massa al mesclar 2,25 g de sal amb 150 cm 3 d'aigua. Dada: 
densitat de l'aigua 1 g/cm3.
3) La concentració en g/L d'una solució és de 20 g/L.  Calcula el volum de solució que hem de 
prendre per a tindre 7 g de solut.
4) La concentració en g/L d'una solució és de 25 g/L. Calcula la massa de solut que hi ha en 125 cm 3 

de solució.

5) Preparem una solució de sucre en aigua mesclant 25 g de sucre amb 200 g d'aigua. Calcula:
a)  La  concentració  de  la  solució  en  g/L.  Dades  necessaris:  densitat  de  l'aigua,  suposem  volum 
solució=volum dissolvent.
b) La concentració en % en massa.
c) Utilitzant el resultat de b, calcula la quantitat de solut present en 300 g de solució, i la massa de  
solució que conté 45 g de solut.
d) Utilitzant el resultat de a, calcula la quantitat de solut present en 200 cm 3 de solució, i el volum de 
solució necessari per a tindre 40 g de solut.

6) Tenim una solució d'àcid clorhídric al 35%. La densitat de la solució és de 1,18 g/cm3. Calcula el 
volum de solució necessari per a tindre 10,5 g d'àcid.
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