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V 

Presentació del rector 

La Universitat d’Alacant vol ser una universitat multilingüe amb personal i 
estudiants plurilingües actius, i això només és possible amb una bona formació 
en llengües, un component clau per a una universitat competitiva. Tot i que 
l’entorn més eficaç per a l’aprenentatge de les llengües és la immersió social o 
l’aprenentatge natural al si de la família, en l’àmbit escolar i universitari, 
aquests entorns es poden generar amb el tractament integrat de llengües i 
continguts. 
 
Des de l’equip de govern de la Universitat d’Alacant valorem la docència en 
valencià (i en altres llengües) com un component molt positiu en la formació 
universitària dels futurs professionals que estudien en aquesta Universitat. És 
una obligació de la Universitat formar bons professionals que en un futur 
pròxim puguen exercir en valencià, en castellà i en anglès, o en qualsevol altra 
llengua.  
 
Aquest material docent que ara presentem és un resultat més d’aquest 
compromís de l’actual equip de direcció de la Universitat de preparar bons 
professionals. Per a fer possible que els alumnes actuals i futurs de la 
Universitat puguen exercir de manera competent la seua professió en valencià 
hem de preparar bons professors que puguen impartir la docència en valencià i 
proporcionar materials de suport amb la millor qualitat possible. 
 
Un altre objectiu de la Universitat és promoure el coneixement en obert i 
facilitar i compartir recursos entre les universitats i els seus usuaris. Per això, 
aquests materials estan disponibles en edició digital i en el Repositori de la 
Universitat d’Alacant (RUA). 
 
L’edició de materials docents en valencià, l’autoarxivament en el RUA i 
l’impuls del coneixement en obert, són accions que formen part del 
desplegament d’una de les línies estratègiques de política lingüística: “Millorar 
i augmentar l’oferta de la docència en valencià i garantir-ne una bona qualitat 
lingüística” del Pla de Política Lingüística de la Universitat d’Alacant (BOUA 
de 5 de juliol de 2011). 
 
Aquestes iniciatives de suport a l’ús del valencià com a llengua d’ensenyament 
i aprenentatge han comptat amb el suport de la Generalitat Valenciana a través 
del conveni per a la promoció de l’ús del valencià. 
 

Manuel Palomar Sanz 
Rector 



 



VII 

Introducció de l’autor 

La finalitat d’aquest quadern és la de proporcionar als estudiants universitaris 
uns materials docents que els ajuden a organitzar el coneixement i a aprendre 
unes tècniques de treball que els permeten acarar les seues futures necessitats 
professionals. Aquests materials docents estan especialment dissenyats per als 
estudiants matriculats en l’assignatura Sòlids Inorgànics de segon curs (quart 
semestre) del Grau en Química.  
 
En els últims anys s’ha incrementat l’interès en la química de l’estat sòlid i 
dels materials, ja que la síntesi i propietats de nous sòlids inorgànics té una 
gran rellevància industrial. Aquests materials docents serveixen per a introduir 
l’estudiant en el coneixement d’una sèrie d’àrees d’investigació actuals.  
 
En primer lloc s’introdueixen les teories que descriuen l’enllaç en els sòlids 
inorgànics. A continuació es descriuen les estructures dels sòlids inorgànics, es 
justifica la presència de defectes intrínsecs i extrínsecs, puntuals i estesos i la 
falta d’estequiometria. A partir de l’estructura i l’enllaç es justifiquen les 
propietats (elèctriques, magnètiques i òptiques) que presenten els sòlids 
inorgànics (òxids, sulfurs, hidrurs, carburs, nitrurs, fluorurs...). El gran interès 
actual per la nanociència fa que es dedique un tema als nanomaterials, on es 
relacionen les propietats dels sòlids nanomètrics amb les dels sòlids màssics. 
Es pretén, així, donar a conèixer als estudiants els últims avanços en 
investigació en sòlids inorgànics. Finalment, es descriuen els mètodes de 
síntesi de sòlids inorgànics més comuns. 
 
Aquests materials docents es presenten en forma de diapositives, a manera de a 
guia per a les classes teòriques. A més, s’inclouen exercicis amb la finalitat 
d’ajudar l’estudiant a aplicar els conceptes teòrics. Aquests exercicis estan 
especialment dissenyats per a ser resolts en els seminaris d’exercicis de 
l’assignatura Sòlids Inorgànics.  
 



 



 

Qüestions 
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1 Enllaç en els sòlids  
1. Calcula la força d’atracció entre un ió Ca2+ i un ió O2- els centres dels 

quals estan separats una distància d’1.0 nm. 
 
2. L’energia potencial entre dos ions contigus, EN, es pot considerar com 

la suma de l’energia d’atracció, EA, i de repulsió, ER:  

nN r
B

r
AE +−=

 
 

Calcula l’energia d’enllaç E0 en funció dels paràmetres A, B i n 
utilitzant el procediment següent:  
 
i. Diferenciar EN respecte a r, i igualar l’expressió a zero, ja que la 

gràfica de EN en funció de r té un mínim en E0. 

ii. Trobar el valor de r en funció de A, B i n, quan la distància 
interiònica és r0. 

iii. Trobar una expressió per a E0 substituint r0 en l’equació anterior. 
 

3. Per al parell iònic Na+ i Cl- les energies atractiva i repulsiva EA i ER, 
respectivament, depenen de la distància entre ions r, segons les 
següents relacions:  

r
EA

436.1
−=    

8

61032.7
r
xER

−

=  

 
Per a aquestes expressions, les energies estan donades en electró-volts 
per al parell Na+-Cl- i r és la distància en nanòmetres. L’energia 
resultant EN és la suma de les dos anteriors. 
 

(a) En un mateix gràfic, representa EN, EA i ER, en funció de r a 
1.0 nm. 

(b)  En aquest gràfic, representa: (i) la distància d’equilibri r0 
entre els ions Na+ i Cl- i (ii) la magnitud de l’energia d’enllaç 
E0 entre tots dos ions. 

(c) Determina matemàticament r0 i E0 usant les solucions de 
l’exercici anterior i compara els resultats amb els de l’apartat 
(b). 

 
4.  (a) Cita breument les principals diferències entre els enllaços iònic, 

covalent i metàl·lic. (b) Explica el principi d’exclusió de Pauli. 
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5. Explica per què els materials enllaçats covalentment en general són 
menys densos que els units iònicament o metàl·licament.  

 
6. Determina el percentatge de caràcter iònic en els enllaços interatòmics 

dels compostos següents: MgO, GaP, CsF, CdS i FeO. 
 
7. Quin tipus d’enllaç cal esperar en cadascun dels materials següents: 

xenó sòlid, fluorur càlcic (CaF2), bronze, tel·lur de cadmi (CdTe), 
cautxú i wolframi? 

 
8. Explica el comportament anòmal de l’aigua quan es gela. Per què 

augmenta el volum després de solidificar? 
 

9. Determina el nombre d’electrons lliures del ferro, assumint que cada 
àtom contribueix amb dos electrons al “gas d’electrons”. DADES: Pes 
atòmic (Fe) = 0.05585 Kg mol-1, densitat (Fe) = 7873 Kg m-3.  
SOLUCIÓ: 1.70x1029 m-3  
 

10. Estima l’energia de Fermi del sodi sabent que cada àtom de sodi 
contribueix amb un electró al “gas electrònic”. DADES: Pes atòmic 
(Na)= 0.02299 Kg mol-1; densitat (Na) = 966 Kg m-3.  
SOLUCIÓ: 5.04x10-19 J 
 

11. Utilitza el triangle de Ketelaar i els valors d’electronegativitat per a 
predir quin tipus d’enllaç és probable que domine en (a) BCl3; (b) KCl 
i (c) BeO. 

 
12. Decideix si qualsevol dels orbitals d del titani en TiO (amb estructura 

de sal gemma) poden solapar per a formar una banda. 
 

13. Decideix quin dels òxids WO3, MgO i CdO és probable que mostre 
semiconductivitat p, n o intrínseca. 

 
14. Què s’entén per “teoria de bandes dels metalls”? 
 
15. Descriu l’estructura del diamant i el seu enllaç. (b) És adequada la 

mateixa representació d’enllaç per al silici, que és isoestructural del 
diamant? Si no ho és, suggereix una representació d’enllaç alternativa.  

 
16. Distingeix entre un semiconductor intrínsec i extrínsec i dóna 

exemples de materials que entren en aquestes categories.  
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2 Estructura dels sòlids  
1. Demostra per a l’estructura cristal·lina cúbica centrada en el cos que la 

longitud de l’aresta a de la cel·la unitat i el radi atòmic R estan 
relacionats segons:  

 
 

2. Demostra que el factor d’empaquetament atòmic per a l’estructura 
cúbica centrada en el cos és 0.68. 

 
3. El niobi té un radi atòmic de 0.1430 nm i una densitat de 8.57 g/cm3. 

Determina si té estructura cristal·lina cúbica centrada en les cares o 
cúbica centrada en el cos. 

 
4. Aquesta és la cel·la unitat d’un hipotètic metall: 

(a) A quin sistema cristal·lí pertany aquesta cel·la unitat? 

(b) Com es diu aquesta estructura cristal·lina? 

(c) Calcula la densitat del material sabent que el seu pes atòmic és 
141 g/mol. 

 

 
 

5. Dibuixa una cel·la unitat ortoròmbica i traça-hi una direcció [121] i un 
pla (210). 

 
 
 
 

3/4Ra =
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6. Determina els índexs de Miller dels plans mostrats en la cel·la unitat 
següent: 

 
 

7. (a) Dedueix, en termes del radi atòmic R, les densitats lineals de les 
direccions [100] i [111] en l’estructura cúbica centrada en les cares. 

(b) Calcula i compara les densitats lineals per a aquests dos mateixos 
plans en el coure. 
 

8. (a) Dedueix, en termes del radi atòmic R, les densitats planars dels 
plans (100) i (110) en l’estructura cúbica centrada en el cos. 

(b) Calcula i compara les densitats planars per a aquests dos mateixos 
plans en el molibdè.  
 

9. A continuació es mostren tres plans cristal·logràfics diferents d’una 
cel·la unitat d’un hipotètic metall. Els cercles representen àtoms.  

(a) A quin sistema cristal·lí pertany la cel·la unitat? 

(b) Com es denomina aquesta estructura cristal·lina? 

(c) Si la densitat del metall és 18.91 g/cm3, determina el pes 
atòmic. 

 

 
 

 
10. Quina estructura cristal·lina s’espera que adopte el TlCl? r(Tl+) = 164 

pm; r(Cl-) = 181 pm. 
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11. Utilitza el mapa estructural per a deduir quin tipus d’estructura 
cristal·lina ha d’esperar-se per al sulfur de magnesi, MgS. 

 
12. Calcula el valor del radi atòmic de l’àtom de Cs amb un nombre de 

coordinació 12 si el radi empíric del Cs en el metall amb una 
estructura cúbica centrada en el cos és de 272 pm. 

 
13. Segons la temperatura, el RbCl pot existir tant en l’estructura de sal 

gemma com en la del clorur de cesi. (a) Quin és el nombre de 
coordinació del catió i de l’anió en cadascuna d’aquestes estructures?; 
(b) En quina d’aquestes estructures el Rb té el radi evident més gran? 

 
14. Considera l’estructura del clorur de cesi. Quants ions Cs+ ocupen les 

segones posicions veïnes més pròximes d’un ió Cs+? 
 
15. Descriu la coordinació al voltant dels anions en l’estructura de 

perovskita en termes de la coordinació amb els cations de tipus A i B.  
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3 Imperfeccions en els sòlids  
1. Calcula el nombre de vacants per metre cúbic en l’or a 900ºC. 

L’energia d’activació per a la formació de vacants és de 0.98 eV/àtom. 
A més, la densitat i el pes atòmic del Au són 19.32 g/cm3 i 196.9 
g/mol, respectivament. 

 
2. En la taula següent es donen el radi atòmic, l’estructura cristal·lina, 

l’electronegativitat i la valència més comuna de diversos elements. Per 
als no metàl·lics, només s’ha indicat el radi atòmic. Indica quins 
d’aquests elements poden formar amb el coure:  

 
(a) Una dissolució sòlida substitucional amb solubilitat total. 

(b) Una dissolució sòlida substitucional amb solubilitat parcial. 

(c) Una dissolució sòlida intersticial. 
 
 

Element Radi atòmic (nm) Estructura cristal·lina Electronegativitat València
Cu 
C 
H 
O 

Ag 
Al 
Co 
Cr 
Fe 
Ni 
Pd 
Pt 
Zn 

0.1278 
0.0710 
0.0460 
0.0600 
0.1445 
0.1431 
0.1253 
0.1249 
0.1241 
0.1246 
0.1376 
0.1387 
0.1332 

Cúbica centrada cares 
--- 
--- 
--- 

Cúbica centrada cares 
Cúbica centrada cares 
Hexagonal compacta 
Cúbica centrada cos 
Cúbica centrada cos 

Cúbica centrada cares 
Cúbica centrada cares 
Cúbica centrada cares 
Hexagonal compacta 

1.9 
--- 
--- 
--- 
1.9 
1.5 
1.8 
1.6 
1.8 
1.8 
2.2 
2.2 
1.6 

+2 
--- 
--- 
+1 
+3 
+2 
+3 
+2 
+2 
+2 
+2 
+2 

 
3. Cita les orientacions relatives del vector de Burgers i la línia de 

dislocació per a les dislocacions d’aresta, helicoïdal i mixta. 
 
4. Per a les estructures cristal·lines FCC i BCC, el vector de Burgers b es 

pot expressar com a: 
 

 
 
on a és la longitud de l’aresta de la cel·la unitat i [hkl] és l’adreça 
cristal·logràfica de major densitat atòmica lineal. 

[ ]hklab
2

=
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(d) Quines són les representacions del vector de Burgers en les 
estructures cristal·lines cúbica centrada en les cares i cúbica 
simple? 

(e) Determina el valor de |b| per al coure sabent que la magnitud 
del vector de Burgers |b| és: 

 
 
 

5. Per a les estructures cristal·lines cúbica centrada en les cares i cúbica 
centrada en el cos, hi ha dos tipus diferents de llocs intersticials. En 
cada cas, un d’aquests llocs és major que l’altre, i normalment estan 
ocupats per àtoms d’impureses. Per a l’estructura cúbica centrada en 
les cares, el més gran està situat en el centre de cada aresta de la cel·la 
unitat i es denomina lloc intersticial octaèdric.  

 
 D’altra banda, en l’estructura cúbica centrada en el cos, el lloc més 

gran es troba en les posicions 0½ ¼, és a dir, descansant sobre les 
cares {100} i situat a mitjan camí entre dues arestes de la cel·la unitat 
en aquesta cara i a un quart de la distància entre les altres dues cel·les 
unitat; aquest es denomina lloc intersticial tetraèdric. Per a cada cel·la 
unitat, un lloc està ocupat per un àtom d’impuresa (vegeu figura 
adjunta). Per a les estructures cristal·lines cúbica centrada en les cares i 
cúbica centrada en el cos, calcula el radi r d’un àtom d’impuresa que 
encaixa en un d’aquests llocs, en termes del radi atòmic R de l’àtom 
hoste. 

 

 
 
     Cúbica centrada     Cúbica centrada 
     en les cares       en el cos 

 
6. Cita el tipus de defecte planar que hi ha en cadascuna de les 

seqüències següents d’apilament en metalls amb estructura cúbica 
centrada en les cares: 

 
(a ) …A B C A B C B A C B A … 

(b) …A B C A B C B C A B C … 
 
Copia les seqüències d’apilament i indica les posicions dels defectes 
planars mitjançant una línia vertical puntejada. 
 
 
 

( ) 2/1222

2
lkhab ++=
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7. Utilitzant una taula que continga els valors de radis iònics i tenint en 
compte les possibilitats d’un element per a aconseguir diferents estats 
d’oxidació, decideix si poden existir les dissolucions sòlides següents:  

(a) La2-xSrxCuO4 (0<x<0.4);  

(b) La2-xMgxCuO4(0<x<0.4);  

  (c) Ca1-xNaxCl2 (0<x<0.4). 
 

8. Usa el triangle de Ketelaar per a classificar el Sr2Ga com un aliatge o 
com una fase de Zintl. Dades d’electronegativitat: χ(Sr) = 0.95; χ(Ga) 
= 1.81. 
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4 Propietats dels sòlids inorgànics 
1. On esperes que abunden els òxids no estequiomètrics, en els metalls 

dels blocs s, p o d? 
 
2. Descriu un mètode de síntesi del superconductor d’alta temperatura 

NdBa2Cu3O7. 
 

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

 
4. Analitza la variació de la conductivitat elèctrica al llarg de la sèrie de 

monòxids de metalls 3d. 
 

5. Justifica que quan calfem NiO en atmosfera d’oxigen es produeixen 
petites desviacions de l’estequiometria i augmenta la conductivitat. 

 
6. 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 acolorir el ciment. Justifica el color 
tenint en compte el nombre de coordinació del cobalt. 

 
7. Determina els llocs preferits per A = Ni2+ i B = Fe3+ en una espinel·la 

normal, en comparació d’una espinel·la inversa, suposant que 
l’estabilització del camp dels lligands siga el factor dominant. Nota: 
ΔO (Fe3+) = 1400 cm-1; ΔT (Fe3+) = 620 cm-1; ΔO (Ni2+) = 860 cm-1; ΔT 
(Ni2+) = 380 cm-1. 

 
8. Calcula el factor de tolerància de la perovskita PbTiO3 considerant els 

següents valors de radi iònic: r(Pb2+) = 1.68Å; r(Ti4+) = 0.745Å; 
r(O2-) = 1.26Å. Explica el comportament ferroelèctric d’aquest 
material en termes de la seua estructura i desplaçament d’ions. 



22 Sòlids Inorgànics 
 

 

 
9. 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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Explica els moments magnètics nets per als cations que apareixen en 
la taula següent:  

 
Catió Moment magnètic net d’espín 

(magnetons de Bohr) 
Fe3+ 

Fe2+ 

Mn2+ 

Co2+ 

Ni2+ 

Cu2+ 

5 
4 
5 
3 
2 
1 

 
11. Digues si aquests òxids es poden considerar com a formadors de xarxa 

de vidre: (a) TiO2; (b) PbO (c) B2O3 i (d) GeO2. Justifica la resposta.  
 
12. 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? 

 
13. A què es deu el color del robí? 
 
14. Descriu l’estructura de Na3C60 en funció de l’ompliment de buits en 

una disposició compacta d’ions moleculars ful·lerur. 
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15. Classifica els compostos TiHx, H2O, LiH, MgH2, Mg2NiH4, CeH2-x i 
CeH3 i comenta’n les propietats físiques probables.  

 
16. La substitució de Mg per petites quantitats de Li i Al en MgH2 millora 

les propietats d’emmagatzematge d’hidrogen. Escriu la fórmula 
corresponent a aquest dihidrur de liti, alumini i magnesi i explica com 
poden incorporar-se Li i Al a aquestes estructures. 

 
17. Proposa fórmules d’estructures que siguen isomòrfiques amb SiO2 i 

amb les zeolites i tinguen la mateixa estequiometria, però que 
continguen Al, P o barreges dels anteriors, reemplaçant el Si.  

 
18. Com classificaries el talc i la montmorillonita? Cita algunes propietats 

esperables de cadascun. 
 

19. Explica per què quan el 3-metilpentà i el n-hexà se sotmeten a 
craqueig sobre zeolita A per a produir hidrocarburs més xicotets, el 
percentatge de conversió del 3-metilpentà és menor del 1% i el del n -
hexà és del 9.2%.  
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5 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 segons la grandària? 

 
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 dipositats 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 dipòsit 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. 
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6 Síntesi de sòlids  
1. Descriu les analogies i les diferències entre les energies de les bandes 

d’un nanocristall obtingut mitjançant deposició química i un 
semiconductor màssic. 

 
2. Explica en què consisteix el mecanisme de Wagner aplicat a la 

formació de l’espinela MgAl2O4 a partir de MgO i Al2O3.  
 

3. Explica el fonament dels mètodes de Czochralski, Bridgman i 
Stockbarger. 

 
4. Explica el motiu pel qual, encara que la reacció entre l’alumini fos i el 

sofre ocórrega de forma lenta a 800ºC, l’addició d’I2 resulta en la 
formació ràpida de cristalls de Al2S3 en les zones més fredes del 
reactor. Proposa les reaccions més probables. 

 
5. Explica com es pot modificar l’estructura d’un sòlid mitjançant 

reaccions d’intercalació. Quin tipus de compost sol donar-les?. Posa 
algun exemple. Explica el funcionament d’una bateria de liti basada en 
compostos d’intercalació. 

 
6. Descriu el mètode de Verneuil. Posa algun exemple de sòlid que es 

puga preparar per aquest mètode. 
 

7. Explica el fonament del mètode d’obtenció de sòlids mitjançant 
transport en fase vapor. Com influeix en l’experiment el caràcter 
endotèrmic o exotèrmic de la reacció? Posa algun exemple de sòlids 
que es formen per aquest tipus de reacció. 

 
8. Explica, amb ajuda del diagrama de fases d’una barreja binària amb 

eutèctic, com es podria purificar un sòlid que té impureses mitjançant 
la fusió d’aquest. Cita mètodes que estiguen basats en aquest principi. 

 
9. Les reaccions en estat sòlid dels materials inorgànics generalment 

requereixen llargs períodes d’escalfament a altes temperatures. 
Explica el motiu i de quina manera es podrien accelerar les reaccions.  
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10. Quin mètode de síntesi utilitzaries em els casos següents? Descriu-los 
breument:  
a) Per tal de protegir sòlids d’ambients corrosius 

b) En l’obtenció de zeolites 

c) En la fabricació de superfícies de silici adequades per a fabricar 
microxips 

d) Obtenció d’alumini. 
 

11. Els forns que contenen elements calefactors basats en Pt presenten, 
després de llargs temps d’ús a altes temperatures, dipòsits de cristalls 
de Pt en les parts més fredes (més externes) dels elements calefactors. 
Com es pot explicar aquest fet? 

 
12. Descriu el procediment experimental per a preparar: 
  a) una barra de monocristall de Si 

  b) una pel·lícula monocristal·lina de Si d’1 µm; 

  c) un recobriment de B en Fe 
 
12. Explica el fonament de la bateria de Li d’alt rendiment. 
 
13. Per què les superfícies que pertanyen a diferents famílies de plànols 
tenen diferents reactivitats? Posa un exemple que ho mostre. 
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