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V 

Presentació 

Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià com un component molt positiu en la formació universitària dels 
futurs professionals que han estudiat en aquesta Universitat. És una obligació 
de la Universitat formar bons professionals que en un futur coneguen bé la 
realitat que els envolta i hi presten amb normalitat els seus serveis. Per això, el 
domini del valencià propi de la seua especialitat tècnica o científica és 
fonamental per a entendre i per a gestionar el procés de desenvolupament de la 
societat valenciana ⎯i també per a integrar-s’hi amb total normalitat. 
 
Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquesta 
filosofia, que impregna l’actual equip de govern, de preparar bons 
professionals que puguen fer un servei en la societat que ha creat i que manté 
la Universitat d’Alacant. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de 
la Universitat puguen exercir competentment la seua professió en valencià, 
hem d’estimular un procés previ d’una certa complexitat que, per les seues 
característiques, ha de ser lent de necessitat: preparar bons professors que 
puguen impartir la docència en valencià i disposar de materials de suport 
adequats. 
 
Per a ajudar a aconseguir això, en els darrers anys hem fet convocatòries 
d’ajudes per a elaborar materials docents en valencià. L’objectiu que hi ha 
darrere d’això és començar a publicar, a poc a poc, els materials que tinguen la 
qualitat suficient. Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com a 
llengua de creació i de comunicació científica són possibles gràcies a l’ajuda 
de la Generalitat Valenciana (Conselleria d’Educació), a través del conveni per 
a la promoció de l’ús del valencià. 
 
 

Ignasi Jiménez Raneda 
Rector 
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T.1 INTRODUCCIÓ A LA QUÍMICA  
DE COORDINACIÓ  

1. El compost Na2IrCl6 reacciona amb trifenilfosfina en dietilenglicol 
sota una atmosfera de CO per a donar trans-[IrCl(CO)(PPh3)2], 
conegut com a complex de Vaska. Un excés de CO produeix una 
espècie pentacoordinada i el tractament amb NaBH4 en etanol dóna 
[IrH(CO)2(PPh3)2]. Dibuixa i anomena els tres complexos. 

 
2. De quines formes es pot establir l'enllaç de coordinació entre un metall 

de transició i un lligand? Documenta l'explicació dibuixant els orbitals 
que intervenen en l'enllaç. Nota: considera que els lligands poden ser 
tant ions com molècules amb àtoms donadors que posseeixen parells 
electrònics lliures, o molècules que no posseeixen parells electrònics 
lliures, però que contenen dobles enllaços entre els àtoms. 

 
3. Indica si els lligands H-, NH3, CN-, PF3, I- poden actuar com σ-

donador, π-donador o π-acceptor. 
 

4. En fase gasosa, la força bàsica de les amines augmenta regularment al 
llarg de la sèrie: NH3 < CH3NH2 <(CH3)2NH < (CH3)3N. Justifica 
l'ordre considerant el paper dels efectes estèrics i la capacitat donadora 
d'electrons del lligand CH3. 

 
5. Les menes de Ni i Cu són sulfurs. Al contrari, el Cr s'obté de l'òxid i 

l’hidròxid. Explica aquesta evidència en termes del concepte dur-bla. 
Quins d'aquests metalls es troben en la naturalesa mesclats amb 
aluminosilicats? 

 
6. Quines són les diferències entre efecte quelat, efecte macrocíclic i 

efecte plantilla? Utilitza algun exemple que aclarisca les diferències. 
 

7. Tant el Co(III) com el Pt(II) formen complexos amb SCN-. Suposant 
que no hi ha impediments estèrics per altres lligands, quin serà l'àtom 
donador en cada cas? Quins angles d'enllaç es preveuen en cada cas? 
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T.2 ENLLAÇ EN ELS COMPOSTOS  
DE COORDINACIÓ 

1. Contesta de manera raonada les qüestions següents:  
 

a) Com influeix la presència de l’enllaç π en la magnitud del 
desdoblament dels orbitals d d’un ió metàl·lic unit per enllaç 
σ  a sis lligands? 

b) Quan serà més gran el paramagnetisme d’un ió dn, quan el 
camp lligand siga fort o dèbil?  

c) Per a quines configuracions electròniques 3dn esperes que es 
produïsquen deformacions respecte a l’estructura regular per 
efecte Jahn-Teller? 

d) Per què els complexos paramagnètics planoquadrats d8 són 
molt rars? 

 
2. De cadascun dels complexos següents, determina: 

 
a) La configuració electrònica (en la forma t2geg o egt2g, segons 

corresponga). 

b) El nombre d’electrons desaparellats. 

c) El valor d’EECL en unitats de Δo o Δt. 

d) El valor del moment magnètic dels complexos degut només a 
la contribució d’espín. 

 
[Co(NH3)6]3+ [Fe(H2O)6]2+  [Cr(NH3)6]3+  [Fe(CN)6]3- 
[Ir(CN)6]3- [W(CO)6] [FeCl4]2-  [Ni(CO)4] 
 

 
3. Dedueix si els ions següents tenen preferència per situar-se en un 

entorn tetraèdric (ML4) o octaèdric (ML6) en els seus compostos de 
coordinació: Ti2+, Cr3+, Mn2+, Fe3+, Co3+, Cu2+ 

 
4. Ordena els ions següents en ordre creixent de la magnitud de Δo: 

[CoI6]3-, [Rh(H2O)6]3+, [RhI6]3-, [CoI6]4-, [Rh(CN)6]3-, [Ir(CN)6]3-. 
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5. Els òxids de fórmula MO tenen una estructura tipus NaCl, és a dir, 
cada catió està coordinat octaèdricament a sis anions. Les entalpies 
reticulars són (en kJ/mol): CaO 3460; TiO 3878; VO 3913; MnO 
3810. Explica aquesta variació en termes d’EECL.   

 
6. Tant en el fluorur de crom (II) com en el fluorur de manganès (II), l’ió 

metàl·lic central està rodejat per sis lligands fluorur. Les longituds dels 
enllaços Mn-F són totes iguals, però quatre dels enllaços Cr-F són més 
llargs que els altres dos. Explica aquesta observació. 

 
7. Justifica les distorsions previstes per Jahn-Teller en els complexos 

tetraèdrics d3.  
 

8. Construeix un diagrama d’OOMM per a un complex planoquadrat 
ML4. 

 
9. Ordena les següents fosfines substituïdes: PPh3, PMe3, PH3, P(OR)3, 

PF3, d’acord amb la força de l’enllaç M-P en el cas de l’enllaç σ, i de 
l’enllaç π independentment. Comenta també els efectes estèrics sobre 
la força de l’enllaç M-P. 

 
10. Justifica que H- i PPh3 siguen lligands alts en la sèrie espectroquímica, 

amb fortalesa semblant de camp Δo dels seus complexos. 
 
 
 
  
 
 
 
 



11 
 

T.3 ESPECTRES ELECTRÒNICS  
DELS COMPLEXOS 

1. Identifica el terme fonamental d’una configuració: (a) 2p2 ; (b) 3d9. 
Nota: com que a una configuració d9 li falta un electró per a arribar a 
capa tancada, el seu tractament és el mateix que el de d1. 

 
2. Quins termes en un complex d2 de simetria Oh es correlacionen amb 

els termes de l’ió lliure 3F 1D? 
 

3. Si un complex octaèdric de Fe(II) té una susceptibilitat paramagnètica 
gran, quin és el símbol del seu terme fonamental segons el diagrama 
de Tanabe-Sugano? Quins estats intervenen en la transició electrònica 
permesa d’espín? 

 
4. El vidre ordinari de les botelles pareix quasi incolor quan es mira a 

través de les parets, però és verd quan es mira des de l’extrem de 
manera que la llum tinga més recorregut a través del vidre. El color 
està associat a la presència de Fe(III) en silicat bàsic. Descriu les 
transicions i decideix la que imparteix color. 

 
5. Avalua les afirmacions següents: 

 
(a) En un camp octaèdric es requereix menys energia per a excitar un 

ió 2
2 )( gt  en l’estat )(  )( 22 zxyg degdt  que en l’estat 

)(  )( 222 yxxyg degdt
−

 

(b) Un conjunt d’orbitals p es manté degenerat en un camp octaèdric. 

(c) L’ió Mn4+ en el K2[Mn(CN)6] està en baix espín. 

(d) Els complexos dels metalls de transició tenen colors tènues perquè 
són xicotetes les energies d’excitació de les transicions d-d. 

 
6. Explica per què les bandes del camp lligand (d-d) es desplacen només 

lleugerament per als ions [CoX(NH3)5]2+ (X- = F-, Cl-, Br-, I-), però 
les bandes de transferència de càrrega es desplacen en un grau més alt 
en la sèrie.  

 
7. L’ió [Cr(H2O)6]3+ és verd blavós pàl·lid, però l’ió CrO4

2- és groc 
intens. Caracteritza l’origen de les transicions i explica les intensitats 
relatives. 
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8. Considera les següents dades obtingudes dels espectres electrònics 

dels següents complexos de Ni(II):  
 

Complex E1 (cm-1) E2 (cm-1) E3 (cm-1) 
[Ni(H2O)6]2+ 8500 15400 26000 
[Ni(NH3)6]2+ 10750 17500 28200 

[Ni(OS(CH3)2)6]2+ 7728 12970 24038 
 

(a) A quins trànsits entre termes espectroscòpics correspon cada pic 
de l’espectre? 

(b) Calcula, en un qualsevol d’aquests, els valors de la magnitud de 
desdoblament produïts pel camp de lligands i el valor del 
paràmetre de repulsió interelectrònica B’ de l’ió dins del camp. 

(c) Com esperes que siguen les magnituds del desdoblament dels 
altres dos ions respecte al que has calculat? 

(d) Com seran les intensitats relatives dels tres pics d’absorció? 

(e) Tindran tots els complexos el mateix color? Dóna’n el color en 
cada cas.  
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T.4 REACTIVITAT DELS  
COMPOSTOS DE COORDINACIÓ  
EN DISSOLUCIÓ 

 
1. Ordena, d’acord amb la velocitat de substitució per aigua, els 

complexos següents: [Co(NH3)6]3+, [Rh(NH3)6]3+, [Ir(NH3)6]3+, 
[Mn(H2O)6]2+ i [Ni(H2O)6]2+. 

 
 

2. Dibuixa un diagrama d’energies/coordenada de reacció per a reaccions 
de substitució de lligands en complexos planoquadrats on els productes 
són més estables que els reactius i:  

 
(a) No es forma intermedi. 

(b) Es forma intermedi i la ruptura d’enllaç i formació d’enllaç són 
igualment influents. 

(c) Es forma intermedi i la ruptura d’enllaç és més influent que la 
formació d’enllaç. 

(d) Es forma intermedi i la ruptura d’enllaç és menys influent que la 
formació d’enllaç. 
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3. En la figura es mostren les constants de velocitat de primer ordre 
observades per a la reacció [PdLBr]+ amb diversos Y- per a donar 
[PdYL]+ on L és Et2NCH2CH2NHCH2CH2NEt2. Tenint en compte la 
forta pendent per a S2O3

2- i la pendent zero per a I- = N3
-, I-, NO2

- i 
SCN-, proposa un mecanisme. 

 

 
 

 
4. Com afecten les modificacions següents a la velocitat de substitució 

d’un complex planoquadrat?: 
 

(a) Canvi de lligand trans de H- a Cl-. 

(b) Canvi del grup ixent de Cl- a I-. 

(c) Addició d’un substituent voluminós a un lligand cis. 

(d) Augment de la càrrega positiva del complex. 
 

5. Dissenya la síntesi en dues etapes dels complexos cis i trans 
[PtCl2(NO2)(NH3)]- a partir de [PtCl4]2-. 

 
6. Estableix l’efecte exercit en la velocitat de les reaccions activades 

dissociativament dels complexos de Rh(III) per:  
 

(a) Un augment de la càrrega global del complex quan el lligand 
ixent és clorur. 

(b) El canvi del grup ixent de nitrat a clorur. 

(c) El canvi del grup entrant de clorur a iodur. 

(d) El canvi d’un lligand etilendiamina per propilendiamina (o 
dimetiletilendiamina) quan el lligand ixent és Cl-. 

(e) El canvi dels lligands cis de NH3 a H2O. 
 

7. La velocitat d’hidròlisi del complex [CoX(NH3)5]2+ segueix l’ordre I-

>Br->Cl-
, mentre que en el complex [RhX(NH3)5]2+ l’ordre trobat és 

l’oposat. Escriu les reaccions d’hidròlisi i justifica el comportament de 
la velocitat enfront del lligand X en cadascun dels casos. 
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8. Les constants de velocitat per a la formació de [CoX(NH3)5]2+ a partir de 
[Co(NH3)5(H2O)]3+ per a X= Cl-, Br-, N3

- i SCN- difereix en un factor 
de 2. Assigna un mecanisme de reacció. 

 
9. Assigna un mecanisme d’esfera interna o externa a cada un dels 

següents processos redox:  
 

(a) El producte principal de la reacció entre [Cr(NCS)F]+ i Cr2+ és 
[CrF]2+. 

(b) La velocitat de reducció de [Co(NH3)5(py)]3+ per [Fe(CN)6]4- 
és insensible a la presència de substituents en la piridina (py). 

(c) La velocitat de reducció de [Co(NH3)5(NCS)]2+ per Ti3+ és 
36000 vegades menor que la velocitat de reducció de 
[Co(NH3)5(N3)]2+. 

 
10.  Justifica els valors relatius de la constant de velocitat per a les següents 

reaccions de transferència d’electrons en dissolució aquosa: 
 
 
Nom de reacció Reactius K  

(L·mol·s-1) 
I 
II 
III 

[Ru(NH3)6]3+ + [Ru(NH3)6]2+ 
[Co(NH3)6]3+ + [Ru(NH3)6]2+ 
[Co(NH3)6]3+ + [Co(NH3)6]2+ 

104 
10-2 
10-8 

 
Per quina reacció ΔGº = 0? 
 

11. A partir de l’espectre del [CrCl(NH3)5]2+ proposa una longitud d’ona 
per a la fotoreducció transitòria del Cr(III) a Cr(II) acompanyada per 
oxidació d’un lligand.  
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T.5 COMPOSTOS  
ORGANOMETÀL·LICS 

1. Anomena els compostos següents, assignant el nombre d’oxidació del 
metall i comprova si compleixen la regla dels 18 electrons.  

 
a) [Cr(η5-C5H5)(CO)3]- 

b) [Fe(η5-C5H5) (η1-C5H5) (CO)2] 

c) [Fe(η5-C5H5)(CO)2(C2H4)]+ 

d) [Fe (CO)3(η4-C8H8)] 

e) [PtCl(CH3)(PEt3)2] 
 
2. Els metalls de transició de la primera sèrie, des de V a Ni, poden 

formar complexos del tipus [M(η5-C5H5)(CO)x]n. Usant la regla dels 
18 electrons (o del NAE, Nombre Atòmic Efectiu) prediu-ne la 
fórmula i dibuixa’n l’estructura. 

 
3. Als complexos fac-(R3P)3Mo(CO)3 s’observa una tendència en el 

nombre d’ona de la vibració de tensió del CO en el IR (dues bandes) 
amb la identitat del grup PR3: 

 
PR3 PF3 PCl3 PCl2Ph  PClPh2  PPh3 
υCO (cm-1) 2074,2026 2041,1989 2016,1943 1977,1885 1949,1835 
  
 Relaciona aquestes dades amb les característiques de l’enllaç M-C i M-P. 
 

4. Descriu la formació de l’enllaç entre l’etè i un ió metàl·lic de transició 
en un compost organometàl·lic amb estructura planoquadrada. 
Compara la distància C-C del lligand i de la molècula d’etè no 
coordinada. Quines conseqüències té aquest enllaç de coordinació 
sobre la reactivitat de l’etè així unit al metall de transició?.  

 
5. S’han determinat longituds i angles d’enllaç per difracció d’electrons 

en fase gasosa per a dos complexos semblants: Fe(CO)4(C2H4) i 
Fe(CO)4(C2F4). Identifica quin conjunt de dades, I o II, correspon a 
cada complex:  
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 I II 

Distància C-C (pm) 
Distància C-Fe (pm) 

Angle Θ* 

153.0 
198.9 
41.6º 

146.0 
211.7 

0º 
 

 * angle Θ que formen els lligands respecte del pla de la molècula d’etè. 
 

6. En passar del Fe(CO)5 a Fe(CO)3(PPh3)2 les absorcions en l’espectre 
IR a 2025 i 2000 cm-1 són reemplaçades per bandes a 1944, 1866 i 
1881 cm-1. Justifica aquesta evidència. Dels dos isòmers del 
Fe(CO)3(PPh3)2, quin mostrarà un nombre més gran de bandes de 
tensió en l’espectre IR?  

 
7. Utilitza els conceptes d’enllaç (ocupació d’orbitals) per a deduir si 

Rh(η5-C5H5)2 és més estable que Ru (η5-C5H5)2. 
 
8. La figura mostra una representació de υCO enfront d’Eº per a 

CpFeL(CO)Me, on L és una fosfina i Eº el potencial de reducció. Com 
més positiu siga Eº més favorable és la reacció [CpFeL(CO)Me] + e- 
→ [CpFeL(CO)Me]-. Quin significat té la relació lineal? Quin és el 
significat de la posició dels lligands que queden per damunt de la línia 
(cercles buits)? 
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9. Entre les següents parelles de carbonils metàl·lics: a) [Fe(CO)4]2- o 
[Co(CO)4]-; b) [Mn(CO)5]- o [Re(CO)5]-, quin serà més bàsic enfront 
del protó? 

 
10. Identifica els reactius necessaris perquè ocórreguen les 

transformacions següents: 
Fes → Fe(CO)5 → [Fe(CO)4]2-→ [MeFe(CO)4]- → [MeC(O)Fe(CO)3(PPh3)]- → 
MeC(O)H 

 
11. Justifica les observacions següents: 
 
(a) La velocitat de substitució de carbonils metàl·lics Mo(CO)5PR3 

descendeix quan es canvia un lligand PF3 per PMe3. 
(b) La velocitat de substitució de carbonils metàl·lics Ni(CO)5PR3 

descendeix quan es canvia un lligand PPh3 per PMe3. 
(c) La velocitat de substitució d’IrCl(CO)(PPh3)2 depèn de la identitat del 

grup entrant. 
(d) El complex IrCl(CO)(PPh3)2 intercanvia més ràpidament 13CO del que 

ho fa el W(CO)6. 
 

12.  Indica si canvia el nombre de coordinació quan es produeix una 
reacció de (a) addició oxidativa; (b) inserció migratòria; (c) eliminació 
de β-hidrogen. 

 
 

 



 



21 

T.6 CATÀLISI 

1. Defineix els termes: freqüència de cicle, selectivitat, catalitzador, cicle 
catalític, suport de catalitzador. 

 
2. Indica si les següents reaccions estan catalitzades homogèniament o 

heterogèniament:  
 

(a) la velocitat d’oxidació de SO2(g) amb O2(g) per a donar SO3(g) 
augmenta en presència de NO(g). 

(b) la hidrogenació d’oli vegetal líquid usant un catalitzador de níquel 
finament dividit. 

(c) la conversió d’una dissolució aquosa de D-glucosa a una mescla 
D,L catalitzada per HCl(ac). 

 
3. L’addició de PPh3 a una dissolució del catalitzador de Wilkinson 

[RhCl(PPh3)3] redueix la freqüència de cicle de la hidrogenació de 
propilè. Justifica-ho basant-te en el mecanisme. 

 
4. Identifica el tipus de reacció o de reaccions involucrades en el pas F a 

A del cicle catalític proposat per a l’hidrogenació d’alquens pel 
catalitzador de Wilkinson. 

 
5. Les velocitats d’absorció d’hidrogen per alquens catalitzats per 

[RhCl(PPh3)3] en benzè a 25ºC són les que es mostren en la taula. 
Suggereix l’origen d’aquestes tendències i identifica quina és l’etapa 
de la reacció afectada en el mecanisme proposat.  
 

alquè v (L/mol·s) 
Hexè 
cis-4-metil-2-pentè 
ciclehexè 
1-metilciclohexè 

2910 
990 
3160 
60 

 
6. Estudis cinètics indiquen que la velocitat de reacció de hidroformilació  

de 1-pentè augmenta en augmentar la pressió d’hidrogen i disminueix 
en augmentar la pressió de CO. Justifica-ho basant-te en el 
mecanisme. 
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7. Les superfícies dels aluminosilicats actuen com a àcids forts de 
Brönsted, mentre que el gel de sílice és un àcid molt dèbil. Justifica 
per què la presència de Al3+ en una xarxa de sílice augmenta l’acidesa. 

 
8. Per què es dispersen els convertidors catalítics de Pt-Rh dels 

automòbils en la superfície d’un material ceràmic en compte 
d’utilitzar-los en forma de pel·lícules primes? 

 
9. Una mescla de propè i deuteri (D2), exposada a un catalitzador de 

pal·ladi, reacciona donant com a producte principal CH2D-CHD-CH3. 
Justifica, mitjançant un diagrama, el mecanisme de la reacció. 
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T.7 QUÍMICA BIOINORGÀNICA 

1. Per què el Ca2+ s’uneix habitualment a proteïnes riques en aspartat i 
glutamat, com en la calmodulina, i el Fe2+ ho fa amb lligands 
porfirina, com en l’hemoglobina?.  

 
2. Justifica la selectivitat del canal de K+ cap al potassi respecte al sodi i 

rubidi, tenint en compte la variació dels radis iònics dels alcalins: Na+ 
1.16 Å; K+ 1.52Å i Rb+ 1.98Å.  

 
3. Indica si són correctes les següents afirmacions respecte al transport a 

través de membrana:  
 

(a) Els cations poc carregats es transporten per difusió. 

(b) Els ionòfors faciliten el transport a favor del gradient de 
concentració. 

(c) La bomba de Na+/K+ permet generar una concentració iònica no 
homogènia en l’interior i l’exterior de la membrana. 

 
4. Què impedeix que les porfirines simples de ferro pugen unir O2 de 

manera reversible i, en conseqüència, actuar com a transportadors 
d’oxigen?. Indica el paper que juga la proteïna en la mioglobina.  

  
5. Quina d’aquestes reaccions predomina quan la pressió parcial d’O2 és 

baixa? Descriu els canvis estructurals que es produeixen en 
l’hemoglobina en captar O2.  

 
(a) Hb + 4O2 ↔ Hb(O2)4  

(b) Hb(O2)4 + 4Mb ↔ 4Mb(O2) + Hb 
  

6. Proposa un mecanisme per a l’enverinament per CO.  
 
7. En què consisteix la cadena de transport mitocondrial o cadena 

respiratòria mitocondrial?.  
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8. Els citocroms són hemoproteïnes que usen el par Fe3+/Fe2+ per a 
transferir un electró. Justifica:  

 
(a) Per què varia el potencial de reducció d’un citocrom a un altre. 
(b) Mitjançant quin mecanisme es produeix la reacció d’oxidació-

reducció del citocrom amb el substrat. 
(c) Que la velocitat de la transferència de l’electró siga ràpida, 

basant-se en la configuració electrònica del Fe3+/Fe2+ i el seu 
enllaç a la porfirina. 

  
9. En la Taula es mostren els potencials de reducció (pH=7) d’alguns 

citocroms mitocondrials. Escriu:  
 

(a) La semireacció de reducció del cit c (Fe3+/Fe2+) indicant si és o no 
favorable termodinàmicament. 

(b) La seqüència esperable en la transferència electrònica fins a la 
reacció de l’O2 (E=0.82V) suposant que només participaren 
aquests mediadors. 

Citocrom E(V) 

a3 
a 
c 
c1 

+0.35 
+0.28 
+0.25 
+0.22 

  
10. Escriu la semireacció de reducció del clúster [4Fe-4S]2+ i indica com 

varia l’estat d’oxidació mitjà del ferro. És esperable que canvien les 
dimensions del clúster després de la transferència electrònica?. 
Justifica la resposta.  

 
11. Enumera els avantatges de Zn respecte a Fe com a part del centre 

catalític actiu d’enzims que intervenen en processos de catàlisi àcida 
(com l’anhidrasa carbònica). Quin és el paper de la proteïna unida al 
Zn?. Dibuixa part del cicle de l’anhidrasa en la que es produeix l’atac 
nucleofílic sobre el carboni del CO2 i la dissociació del bicarbonat.  

12. Indica si són correctes les afirmacions següents:  
 

(a) El cit c és una monooxigenasa com el citocrom P450. 

(b) La citocrom c oxidasa és, igual que el citocrom c, una 
metaloproteïna amb un centre metàl·lic. 

(c) La citocrom c oxidasa capta electrons de l’aigua. 
  

13. Encara que el CN- inhibeix el transport d’O2 per l’hemoglobina i 
mioglobina, el seu caràcter verinós es deu principalment a la seua 
interacció amb la citocrom c oxidasa. Indica quin tipus d’interacció és 
previsible que ocórrega.  
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14. La mioglobina uneix oxigen de manera reversible. El citocrom P450 
també uneix oxigen, però no de manera reversible. Compara les 
estructures d’ambdós centres per a justificar la funció diferent 
d’ambdós compostos.  

 
15. Indica si és correcte que, després de penetrar en el citoplasma el cis-

platí:  
 

(a) Romanga inalterat fins que aconsegueix l’ADN. 

(b) S’oxide a Pt(IV). 

(c) S’hidrolitze parcialment per a formar espècies aquo i hidroxo, que 
són actives des del punt de vista terapèutic. 

(d) Forme l’ió tetracloroplatinat(II).  
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T.8 QUÍMICA DELS MATERIALS 

1. D’entre els metalls dels blocs s, p i d, on esperes que abunden els 
òxids no estequiomètrics?  

2. Utilitzant una taula que continga els valors de ràdis iònics i tenint en 
compte les possibilitats d’un element per a aconseguir diferents estats 
d’oxidació decideix si poden formar dissolucions sòlides:  
(a) La2-xSrxCuO4 (0<x<0.4); 
(b) La2-xMgxCuO4(0<x<0.4); 
(c) Ca1-xNaxCl2 (0<x<0.4).  

3. Descriu un mètode de síntesi del superconductor d’alta temperatura 
NdBa2Cu3O7.  

4. Explica i justifica les conseqüències que té la deficiència de ferro en 
l’estructura i composició del FeO.  

5. Analitza la variació de la conductivitat elèctrica al llarg de la sèrie de 
monòxids de metalls 3d.  

6. Justifica que en calfar NiO en atmosfera d’oxigen es produeixen 
xicotetes desviacions de l’estequiometria i augmenta la conductivitat.  

7. El compost CoAl2O4 té l’estructura d’espinel·la normal. Dibuixa 
l’entorn de coordinació dels dos cations i de l’anió i comprova que els 
nombres de coordinació dels ions són compatibles amb la fórmula. 
Aquest compost exhibeix un color blau intens (blau cobalt) i per això 
s’utilitza com a pigment per a pintar el ciment. Justifica el color tenint 
en compte el nombre de coordinació del cobalt.  

8. Determina els llocs preferits per A = Ni2+ i B = Fe3+ en una espinel·la 
normal, en comparació amb una espinel·la inversa, suposant que 
l’estabilizción del camp dels lligands siga el factor dominant. Nota: els 
valors de ΔO i ΔT (cm-1) són: Fe3+ 1400 i 620; Ni2+ 860 i 380.  

9. La perovskita PbTiO3 és un material ferroelèctric. Explica aquesta 
propietat en termes de la seua estructura i desplaçament d’ions.  
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10. YBa2Cu3O7 és superconductor a temperatura inferior a 93K. Quin és el 
nombre de coordinació i l’estat d’oxidació del coure? Destaca, en la 
cel·la unitat de la figura, els plans elèctricament actius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. El MoS2 té estructura laminar on els àtoms de sofre estan disposats en 
capes empaquetades compactament que es repeteixen en la seqüència 
AAA… i els àtoms de molibdè ocupen buits amb nombre de 
coordinació 6. Dibuixa una part d’una làmina on s’observe la 
coordinació del Mo i del S. Aquest sòlid es pot considerar conductor o 
semiconductor?.  
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T.9 NANOMATERIALS 

1. Descriu les analogies i diferències entre les energies de les bandes 
d’un nanocristall obtingut mitjançant deposició química i un 
semiconductor màssic.  

2. Per què canvia el color de les partícules d’or amb la seua dimensió?  
3. Dibuixa una nanopartícula de sílice encapsulada per un metall. Quin 

interès té la preparació d’aquestes partícules compostes?  
4. Descriu les analogies i diferències entre una superxarxa i una 

estructura cristal·lina laminada artificialment.  
5. Justifica l’increment de la duresa observat en el recobriment de 

suports amb materials depositats que tenen estructura de superxarxa 
respecte a pel·lícula prima.  

6. Com prepararies en el laboratori 1 mol de La1.8Ba0.2CuO4? I un 
minúscul depòsit del mateix compost amb estructura cristal·lina 
laminada artificialment?  

7. S’ha observat que la deposició en capes de BaTiO3 amb SrTiO3 
augmenta les propietats dielèctriques del primer. Justifica aquesta 
observació.  

 

 




