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1.- Presio eta tenperatura baldintza jakin batzuetan, amoniakoaren sintesi-erreakzioaren 
etekina %60-koa dela dakigu. Kalkula ezazu lor daitekeen amoniakoaren masa, baldintza normaletan 
neurtuta 50 litro nitrogeno erabiliz. Kalkulatu ere, zenbat gramo nitrogeno behar den 10 L amoniako 

baldintza normaletan lortzeko. [N=14, H=1] 
 

2.- Kaltzio karburoak (CaC2) urarekin erreakzionatzen duenean, kaltzio hidroxido eta azetileno 
(etino) ematen du. Purutasun ezezagun duen 32 g kaltzio karburoaren lagin bat erreakzionatzean 
sortutako azetilenoa guztiz erretzean 24 L karbono dioxido eman ditu 700 mmHg eta 20ºC-tan 
neurtuta. 

a) kalkulatu kaltzio karburoaren aberastasuna 
b) azetileno hori erretzeko behar den oxigeno bolumena, 20ºC eta 700 mm Hg-tan neurtuta. 

[Ca=40, C=12] 
 

3.- 500 cm3-ko matraze batek oxigeno du 0,5 atm-ko presioan eta 298K-eko tenperaturan. 
Beste matraze baten bolumena 250 cm3-koa da eta nitrogeno du 3 atm eta 298 K-tan. Bi matraze 
horiek konektatzen dira eta bi gasek bolumen totala okupatzen dute. Tenperatura konstantea 
mantentzen bada, kalkulatu: 

a) presio totala eta gas bakoitzaren presio partziala 

b) nahasketaren konposizioa (bolumen %-tan eta masa %-tan emanez) 
[N=14, O=16] 

 
4.- a) Sodio metaliko lagin baten purutasuna kalkulatu, beretik 4,98 g urarekin erreakzionatzean 

sodio hidroxidoarekin batera 1,4 L hidrogeno ematen baditu, 25ºC eta 720 mm Hg-tan 
neurtuta. 
b) Lortutako sodio hidroxido disoluzioaren kontzentrazio molarra kalkulatu, lortutako 
bolumena 100 mL-koa bada. 

[Na=23] 

 
5.- Magnesio karbonatoak azido klorhidrikoarekin erreakzionatzen du magnesio kloruro, karbono 
dioxido eta ura emateko. 

a) 30,4 g magnesio karbonatoarekin erreakzionatzeko behar den 1,095 g/mL-ko dentsitatea 
eta %20 kontzentrazioa duen azido klorhidriko disoluziotik behar den bolumena kalkulatu. 

b) aurreko prozesuan 7,4 L karbono dioxido 1 atm eta 27ºC-tan neurtuta lortzen badira, zein 
izan da erreakzioaren errendimendua? 

[Mg=24,3; O=16; C=12; H=1; Cl=35,5] 

 
6.- 7,6 g Al duen ontzi batean azido klorhidriko baten (%36; d=1,180 g/cm3) 100 mL gehitzen 
dira, aluminio trikloruro eta hidrogeno lortuz. 

a) kalkuluak egin ondoren, erreaktibo mugatzailea zein den adierazi 
b) erreakzioaren baldintzak 25ºC eta 750 mm-Hg izanik, kalkulatu lortutako hidrogeno gasaren 

bolumena 
[Al=27; H=1; Cl=35,5] 

 
7.- Konposatu organiko batek karbono, hidrogeno eta oxigeno soilik du. 250 ºC eta 750 mmHg-
tan substantzia horren 1,65 gramoren bolumena 629 mL-koa da. Bere analisi kimikoaren datuak 
hauek dira: C=%63,1 eta H=%8,7. Kalkulatu bere formula molekularra. [C=12; O=16; H=1]  
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8.- Substantzia organiko batek karbono, hidrogeno eta oxigeno du soilik. Baldintza normaletan 
lurrunaren dentsitatea 3,12 g/L-koa da. Konposatu honen 0,275 g errekuntzetatik sortutako datuak 
hauek dira: 0,654 g karbono dioxido eta 0,3375 g ur. [C=12; O=16; H=1].  

a) Kalkulatu formula molekularra  
b) Idatzi eta izendatu bi isomero A eta B non  

a. A substantziaren oxidazioak zetona ematen du  
b. B ez da oxidatzen.   

 
9.- Substantzia organiko baten dentsitatea, gas egoeran, 1,28 g/L-koa da 56ºC eta 454 mmHg-
tan. Bere konposizio zentesimala hauxe da: C=%62,0 H=%10,4 eta O=%27,6. [C=12; O=16; H=1]. 

a) Kalkulatu formula molekularra  

b) Idatzi eta izendatu bi isomero A eta B non A erraz oxidatzen den eta B ez.  
 

10.- Honako produktu hauek lortzeko egin behar diren erreakzioak idatz itzazu. 
Kasu bakoitzean, erreaktiboen eta emaitzen izenak idatz itzazu, baita 
erreakzio motaren izena ere: 

a) propilo azetatoa     b) amonio propanoatoa 
c) propanoa propinotik hasita   d) butanona dagokion alkoholetik hasita 

 
11.- 1-propanol deshidratatzerakoan propeno lortzen da, aldi berean propenoa hidrogeno 
bromuroarekin erreakzionatzen da. Idatzi erreakzioak eta kalkulatu azkenengo sustantziaren masa 
2 l 1- propanol hasita bere dentsitatea 0,8 g/cc izanik. Lehenengo erreakzioaren etekina %60a da. 
[Br=80; O=16; C=12; H=1] 

 
12.-  Azido azetikoak 1-propanolarekin erreakzionatzen du.  
 a) Idatzi erreakzioa, produktuak izendatuz, eta ekuazio mota adieraziz. 

 b) Kalkulatu zenbat gramo azido azetiko erabili beharko diren, baldin 10g ura lortu nahi 
badira, jakinda etekina %75-koa dela. 

[O=16; C=12; H=1] 

 
13.- Bromobentzenoa lortu ahal izateko bentzeno likidoa beste sustantziarekin erreakzionatzen 
da. Prozesu honetan 29 mL bentzeno erreakzionatzerakoan, 25 g bromobentzeno lortzen dira. Zein 
da erreakzioaren etekina? 
Bentzenoaren dentsitatea: 0,88 g/mL.  [Br=80; C=12; H=1] 

 


