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Reaccions: incorporar / editar.

Només es pot treballar amb reaccions “mol·leculars” (no parcials iòniques) i que tan sols 

continguin les fórmules (sense indicacions de l’estat de les substàncies o d’altres)

• Incorporar reaccions tipus o “standard”  

• Construir /editar manualment una reacció  

Incorporar reaccions tipus o “standard”

Prement el botó  o seleccionant al menú Dades l’opció…

Es mostra la finestra que connecta
amb la base de dades de reaccions tipus

Aquí, com podeu veure, també es poden afegir , modificar i eliminar:  grups de 

reaccions y reaccions

Elimina

Transfereix la reacció al programa 

Reacció seleccionada

Grup de reaccions 

Elimina 

Nou grup

Accepta nou

Descripció (opcional)

Nova reacció

Accepta nova



Construir / editar manualment una reacció

Introduint els reactius i els productes a les seves caselles s’incorporen a les llistes

 i es va formant la reacció. També es pot introduir directament la reacció

També es poden introduir fórmules sense escriure-les amb

que mostra llistes de compostos…

Amb les opcions:

- Transferir  a la llista de fórmules de la reacció, del programa

- Editar el compost seleccionat

- Suprimir –lo

- Nou:  incorporar un nou compost



Ajustar una reacció
Un cop carregada  o construïda una reacció, cal ajustar la seva equació per tal que 

reflecteixi la proporció en mols dels compostos que hi intervenen

• Ajust Manual  

• AutoAjust  

Ajust Manual: Prement el botó 

Es despleguen les caselles per a introduir els coeficients dels reactius i dels productes

S’acaba amb el botó accepta i el programa aceptarà l’ajust o donarà missatges d’error si no és 

correcte.

AutoAjust:  Amb el botó . El programa calcularà els coeficients.

No és una opció recomenable des del punt de vista de l’aprenentatge, però serà útil

quan el que es vol és passar directamente a la fase de càlculs.

En qualsevol dels casos, s’obtindrà la reacció ajustada:

Nota quant a l  ’autoajust   de reaccions :   el mètode utilitzat és purament matemàtic i, encara que 

rarament, en les reaccions Redox pot donar un resultat matemàticament correcte però 

químicament fals: és a dir tal que el nombre d’electrons cedits pel reductor no sigui igual al de 

captats per l’oxidant. Un exemple:
La reacció   KMnO4 + H2S + H2SO4  =  MnSO4 + S + K2SO4 + H2O, ajustada pel mètode matemàtic dóna  2 

KMnO4 + 2 H2S + 2 H2SO4 = 2 MnSO4 + S + K2SO4 + 4 H2O, que compleix la conservació dels àtoms, però 

ajustada pel mètode de l’ió-electró dóna l’equació químicament real:

2 KMnO4 + 5 H2S + 3 H2SO4 = 2 MnSO4 + 5 S + K2SO4 + 8 H2O 



Càlculs basats en una reacció:
Un cop ajustada, prement el botó es despleguen les caselles per a la introducció 

de dades i la presentació de resultats.

Es poden introduir les dades de:

- Un o més reactius (si és més d’un es calcularà el reactiu limitant)

- O, alternativament, la  d’un sol producte (si se n’introdueixen més s’ignoraran). 

També es poden triar les unitats de les quantitats.

Prement    després d’introduir les dades, apareixen els resultats a les caselles buïdes:

Elecció 
d’unitats

Entrar 
dada/es



Problema: Pulsant apareix un esquema del problema :

El 

problema es pot  guardar en mode text en un fitxer. 

Si el fitxer ja existeix se li afegirà el problema, si no,  es crearà .

Guardar reacció utilitzada:
La reacció introduïda es pot                      , si no hi era, a la relació de reaccions tipus amb la 

mateixa finestra vista per a importar-ne, lleugerament modificada:



Càlcul de concentracions
Dins les eines internes del programa està el càlcul de concentracions

de compostos triats a la llista o introduïts. Es pot calcular les diferents 

expressions de concentració a partir de les dades de preparació  o la 

conversió d’una expressió de concentració a les altres.

També es pot fer servir, simplement, per calcular la massa molar d’un compost.

En aquest 
panell es pot 
convertir una 
expressió de 
concentració a 
les altres 
introduint-la i 
punxant el botó 
Calc

Qualsevol comentari o dubte sobre el programa el podeu enviar a

jog@scialt.com

O visitar la pàgina web:   http://www.scialt.com

mailto:jog@scialt.com
http://www.scialt.com/

