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Formulació InorgànicaFormulació Inorgànica
Nombres d'oxidació de cations:

1+: H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr, Ag, NH4 (amoni), PH4 (fosfoni)
2+: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd
3+: Al, Ga, Bi
1+, 2+: Cu, Hg, Hg2

2+ (ió mercuri I)
1+, 3+: Au
2+, 3+: Cr, Co, Fe, Ni
2+, 4+: Sn, Pb, Pt, Pd
2+, 3+,4+, 6+, 7+: Mn
1+, 3+, 5+: As, Sb

Formació d'anions:
O2- : Òxid                                                          MnO4

2- : Manganat
O2

2- : Peròxid                                                     MnO4
- : Permanganat

OH- : Hidròxid

F- : Fluorur, Cl- : Clorur
Br- : Bromur, I- : Iodur
Cl, Br, I:  ClO- : Hipoclorit                               CrO4

2- : Cromat 
                ClO2

- : Clorit                                     Cr2O7
2- : Dicromat

                ClO3
- : Clorat

                ClO4
- : Perclorat

NO2
- : Nitrit                                                        BO3

3- : Ortoborat
NO3

- : Nitrat

SO3
2- : Sulfit                                                       SiO4

4- : (orto)Silicat 
SO4

2- : Sulfat                                                      SiO3
2- : Metasilicat

HSO3
- : Hidrogensulfit                                       Si4- : Silicur

HSO4
- : Hidrogensulfat

S2- : Sulfur                                                          CN- : Cianur
S2

2- : Disulfur                                                      N3- : Nitrur 
HS- : Hidrogensulfur                                          N3

- : Azidur
S2O3

2- : Tiosulfat
S2O2

2- : Tiosulfit                                                  AsO4
3- : Arseniat

S2O7
2- : Disulfat                                                  AsO3

3- : Arsenit
                                                                                                                                                    
PO4

3- : Fosfat                                                      SeO4
2- : Selenat

PO3
- : Metafosfat                                                SeO3

2- : Selenit
P2O7

4- : Difosfat
HPO4

2- : Hidrogenfosfat                                     CO3
2- : Carbonat

H2PO4
- : Dihidrogenfosfat                                  HCO3

- : Hidrogencarbonat
                                                                           C4- : Carbur

Notes: A partir de l'anió i sense canviar la càrrega fem peroxo amb: Fórmula +O, fem tio amb: 
Fórmula +S, -O. 
En oxoàcids (pàgina següent), una vegada formats fem el diàcid amb la fórmula de l'àcid x2 - H2O.
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Compostos formats per cations i anions

Sals                                                                           Hidràcids
Catió + anió                                                              H+ + halogen
CaSO4 : Sulfat de calci                                             HCl : Àcid clorhídric   

Hidrurs                                                                    No metall-No metall
Catió + H-                                                                  CCl4  : Tetraclorur de carboni 
NaH : Hidrur de sodi                                                 NO2 : Diòxid de nitrogen       

Òxids                                                                        Oxoàcids
Catió + O2- (òxid)                                                       H+ + anió amb oxigen:
Catió + O2

2- (peròxid)                                                 Anió acabat -it  → àcid acabat en -ós
Catió + OH-  (hidròxid)                                              Anió acabat -at → àcid acabat en -ic
Diferenciant metalls de no metalls:                            H2S2O7 : Àcid disulfúric 
CuO : Òxid de coure (II)                                            H2SO3    : Àcid sulfurós   
CO2 : Diòxid de carboni (no metall-no metall) 

Sals Binàries                                                            Sals Dobles
Quan l'anió és monoatòmic:                                     Fórmula per ordre de símbol i
Na2S : Sulfur de sodi                                                 nom per ordre alfabètic.
                                                                                  KMgF3 : Fluorur doble de magnesi i potassi 
Complexos

Nomenclatura: Lligands dits per ordre alfabètic dels noms (independentment de la càrrega) + nom 
del catió.
Formulació: Àtom central + lligands iònics (per ordre alfabètic del símbol) + lligands neutres (per 
ordre alfabètic del símbol).
Complex aniònic acabat en -at. Complexe catiònic sense cap modificació de nom.

Lligands
Número de lligands mitjançant di-, tri-, tetra- (bis, tris si pot haver confusió: bis(sulfato) (SO4)2).
Nom dels lligands:
a) Lligands aniònics  → Acabats en -o, com -uro, -ito, -ato; H- hidruro, SCN- tiocianato, etc.
                                  → Especials F- fluoro, Cl- cloro, Br- bromo, I- iodo, OH- hidroxo, O2- oxo, 
                                    O2

2- peroxo, S2- sulfuro, HS- sulfanuro, CN- ciano, N3- azido, NO2
- nitro.

b) Lligands neutres   → Igual que la molècula, excepte H2O aqua, NH3 ammina, CO carbonil,
                                      NO nitrosil.
Càrrega: Càrrega del complex (per exemple 2-) o bé número d'oxidació del metall (per exemple II).

Exemples:
K4[Fe(CN)6] Hexacianoferrat (II o 4-) de potassi.
[Fe(CN)5(NO)]3- Pentacianonitrosilferrat (II o 3-)  (escrivim primer el CN- que té càrrega).
[Ba(NH3)2]2+ Diamminabari.
[Ag(NH3)2]+ Diamminaargent.
[Cr(H2O)6]3+ Hexaaquacrom (III).
[NiCl(H2O)5]+ Pentaaquacloroniquel (II)  (escrivim primer el Cl- que té càrrega).
[AuH4]- Tetrahidruroaurat (III).
[Co(NO2)(NH3)5]SO4 Sulfat de pentaamminanitrocobalt (III) (escrivim primer NO2

- amb càrrega).
Fe4[Fe(CN)6]3 Hexacianoferrat (II) de ferro (III).
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Formulació OrgànicaFormulació Orgànica
Alcans
CH4 metà (1), CH3-CH3 età (2), CH3-CH2-CH3 propà (3), butà (4), pentà (5), etc.
Fórmula general CnH2n+2

Alcans ramificats, ordres de preferència
1-Cadena més llarga, 2-Amb més ramificacions, 3-Radicals amb números més baixos (fites).
Radicals senzills per ordre alfabètic del nom (conta isopropil) i emprant di, tri, tetra però no conten 
alfabèticament aquests prefixes. Quan el radical és  complexe (ramificat) conta la primera lletra, 
(1,2,2-trimetilpropil s'ordenaria per la “t” i no per la “m”).
Els prefixos terc- i sec- s'ignoren (terc-butil, sec-butil, conta la “b” en ambdós casos).

S'utilitza guió per separar nº-lletres; coma per separar nº,nº; i sense res per lletreslletres.
Alguns exemples:

-CH3 metil, -CH2CH3 etil, -CH2-CH2-CH3 propil, etc                                     CH3

                                                                                                                         |
-CHCH2CH2CH2CH3  1-metilpentil                    -CH-CH3   isopropil           -C-CH3   terc-butil
  |                                                                            |                                          |
 CH3                                                                                                                          CH3                                                             CH3

-CH2CHCH2CH2CH3  2-metilpentil                    -CH2-CH-CH3   isobutil
         |                                                                             |
        CH3                                                                                                                           CH3

-CHCH2CHCH3   1,3-dimetilbutil                        -CH-CH2CH3  sec-butil
  |            |                                                               |
 CH3            CH3                                                                                                  CH3

Cicloalcans

Ciclopropà (3), ciclobutà (4), ciclopentà (5),
ciclohexà (6), etc
Com a radical s'anomenen acabats en -il:

Alquens, alquins, cicloalquens
CH2=CH2 etè, CH≡CH etí (acetilè), CH3-CH=CH-CH3 2-butè, ciclopentè, etc.
El doble enllaç té preferència enfront el triple: CH2=CH-CH2-C≡CH 1-penten-4-í
CH3CH2CH2 -C=CH2  2-etil-1-pentè
                       |
                      CH2CH3

Hidrocarburs aromàtics
Benzè, naftalè (2 cicles), antracè (3 cicles).
orto (o), meta (m), para (p): 
1-etil-3-metilbenzè = m-etilmetilbenzè 
Com a radical el benzè s'anomena fenil.
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Hidrocarburs halogenats
F, Cl, Br, I s'anomenen per ordre alfabètic acabat en -oro, -odo, també s'utilitza di, tri, tetra.
El doble enllaç (també el benzè) és més preferent que l'halogen, per tant ha de tenir fita més baixa.
CH3-CH2-CH2Cl    1-cloropropà                                    CHCl3 cloroform
CH2=CH-CHI-CHI-CH3     3,4-diiodo-1-pentè

Grups funcionals
Tenen preferència respecte el doble enllaç, si hi ha més d'un s'ordenen per ordre d'importància.

Alcohols
R-OH, CH3-CH2OH etanol, propanol, fenol, etc   
CH2=CH-CH2-CHOH-CH3    4-penten-2-ol
CH3-CHOH-CH3     2-propanol

Èters
R-O-R'
Quan no hi ha problemes com CH3-O-CH3 dimetilèter
Substitutiva, el menys important  -oxi i es posa el número on s'enganxa  de la cadena més llarga: 
2-metoxipropà; etilfenilèter = etoxibenzè que seria C6H5-O-CH2CH3

Aldehids
R-CHO, HCHO Formaldehid (metanal), CH3-CHO Etanal, CHO-CH2-CHO Propandial (dos grups)
CH2=CH-CH2-CH2-CH2-CHO  5-hexenal

Cetones
R-CO-R' nom nom cetona o bé com a sufixe -ona (nomenclatura substitutiva).
CH3-CO-CH3 Dimetilcetona 
CH2=CH-CH2-CO-CH2-CH3   5-hexen-3-ona
CH3-CH2-CO-CH2-CH2-CH3   3-hexanona (o etilpropilcetona)
CH2=C-CO-CH2-CH2-CO-CH3  6-bromo-6-hepten-2,5-diona
          |
         Br
Àcids carboxílics
R-COOH, CH3-COOH Àcid etanoic (acètic), HCOOH Àcid metanoic, àcid benzoic
CH3-CH=CH-COOH Àcid 2-butenoic

Anhídrids
R-CO-O-CO-R' 
CH3-CO-O-CO-CH3 Anhídrid etanoic, CH3-CO-O-CO-CH2-CH3 Anhídrid etanoicopropanoic

Esters
R-COO-R'  -anoat de -il
CH3-CH2-COONa Propanoat de sodi,  CH3-CH2-CH2-CH2-COOCH3 Pentanoat de metil

Amines
R-NH2 primàries:        CH3-NH2 Metilamina, NH2-CH2-CH2-NH2 1,2-etandiamina
                                    C6H5-NH2 Fenilamina (anilina)
R-NH-R' secundàries: CH3-NH-CH3   N-dimetilamina   
R-NR'R''  terciàries:    CH3-CH2-CH2-N(CH3)-CH2CH3   N-etil-N-metilpropilamina
                                    CH3-CH2-CH2-CH2-N(CH3)2   N,N-dimetilbutilamina
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Amides
R-CONH2

CH3-CH2-CONH-CH3 N-metilpropanoamida
CH3-C(CH3)2-CH2-CONH2 3,3-dimetilbutanoamida
Si el grup amino va amb doble substitució es posaria “N,N-dimetil o N-etil-N-metil...”

Nitrils
R-C≡N, CH3-CH2-CH2-CN Butannitril

Nitrocompostos
-NO nitroso, -NO2 nitro; No tenen preferència sobre els radicals alquil, anirien en últim lloc.
Nitrobenzè, CH3-CH2-NO2 nitroetà

Ordres de preferència
1-Àcids carboxílics, 2-Anhídrids, 3-Esters, 4-Amides, 5-Nitrils, 6-Aldehids, 7-Cetones, 8-Alcohols, 
9-Amines,  10-Èters,  11-Doble  enllaç,  12-Triple  enllaç,  13-Cadena  més  llarga,  14-Cadena  més 
ramificada.

Noms com a substituents
Àcids:  carboxi,  Anhídrids:  -loxicarbonil,  Esters:  -oxicarbonil,  Amides:  amido,  Nitrils:  ciano, 
Aldehids: formil, Cetones: oxo, Alcohols: hidroxi, Amines: amino, Èters: -oxi.

Exemples:
HOOC-C(CN)(NH2)-CO-CH2-COOH
Àcid-2-amino-2-ciano-3-oxo-1,5-pentanodioic.

HOOC-CH(COOH)-CH2-COOH
Àcid-2-carboxi-1,4-butanodioic. 

CH3-C≡C-CO-CH2-CH2-CBr2-COOCH3

2,2-dibromo-5-oxo-6-octinoat de metil.

Enantiòmers
Presenten activitat òptica (quiralitat).
Nomenclatura R,S
S'ordenen els substituents:
1-Els de número atòmic major tenen preferència
2-Si hi ha empat, es continua per la cadena
3-Amb enllaços múltiples els “veuen” dobles, triples etc
Es mira la molècula amb el quart substituent cap enrere i es mira la disposició dels R1, R2, R3, si 
segueixen sentit horari és R (com rellotge), si van en sentit antihorari és S.

Diasteròmers
Cis (Z), trans (E): Per trobar el grup més important a banda i banda del doble enllaç es mira el 
número atòmic; en igualtat es segueix per la cadena com en els enantiòmers.
Grups més importants en la mateixa banda, el 
compost és Z, cas contrari el compost és E:
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Tema-1 Mescles, separació dels seus componentsTema-1 Mescles, separació dels seus components
Introducció
Els  sistemes  materials  poques  vegades  són  substàncies  pures,  sinó  que  formen  mescles de 
substàncies. Fer un anàlisi d'una mostra és trobar-ne la seva composició i propietats.
Les mescles es divideixen en homogènies (dissolucions) i heterogènies (en les quals es distingeixen 
diferents parts o fases).
                                                    Elements (Fe, Cu, C)
                   Substàncies pures
                                                    Compostos (NaCl, CuO)

Materials
                                  Heterogènies → Separació per...→ Procediments mecànics:  
                                                                                            Filtració, decantació,
                                                                                            centrifugació, 
                                                                                            separació magnètica
    
                   Mescles  Homogènies (dissolucions) → Separació per...→ Canvi d'estat: 
                                                                                                                  Destil·lació, evaporació,
                                                                                                                  cromatografia, 
                                                                                                                  cristal·lització
                                  Dispersions col·loïdals

En les dissolucions, el component dispers (solut) es troba repartit a nivell molecular, atòmic o iònic. 
Normalment el medi dispersant (dissolvent) és un liquid. També hi pot haver dissolucions sòlides 
com els aliatges (com l'aliatge d'or i argent, per exemple).
En les dispersions col·loïdals, l'element dispers es troba en mides d'1 nm a 100 nm.
Les emulsions són dispersions col·loïdals de dos líquids no miscibles (com la llet).
Les suspensions són dispersions en les què el component dispers té una mida aproximada d'1μM.

Criteris de puresa
Els principals criteris de puresa són:
a) Els punts de fusió, solidificació, ebullició i condensació.
b) La densitat.
c) La solubilitat.
d) L'índex de refracció i l'activitat òptica rotatòria (aquesta només per substàncies quirals).
e) La composició elemental.
f) Els espectres d'absorció molecular (UV, IR, visible).
g) Els espectres d'absorció i emissió atòmica.
h) Els espectres de masses.
i) Els cromatogrames.

Mètodes de separació
Poden ser de tipus químic (emprant una reacció química) o de tipus físic. 
Moltes vegades les separacions químiques van seguides de separacions físiques.

Principals separacions físiques:
a) Mètodes mecànics: Arrossegament, decantació, tamisatge, filtració, centrifugació
L'arrossegament fa servir un corrent d'aire per separar sòlids polvoritzats.
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La decantació consisteix en inclinar un recipient que conté una suspensió traient la part líquida.
El tamisatge utilitza una malla metàl·lica o tamís per retenir el compost sòlid.
La filtració separa un líquid amb partícules sòlides mitjançant un filtre, es pot fer a pressió reduïda 
utilitzant un kitasato connectat al buit.

b) Mètodes amb canvi d'estat: Condensació, sublimació, cristal·lització, destil·lació
Condensació pas de gas a líquid per refredament.
Sublimació és el pas directe de sòlid a gas (el I2 es pot separar així).
Cristal·lització quan tenim una dissolució d'un solut amb impureses, es concentra per evaporació i 
les impureses no solen cristal·litzar ja que es troben en petita quantitat. S'incrementa la puresa fent 
recristal·litzacions successives. També es pot fer fraccionada que consisteix en una sèrie successiva 
de cristal·litzacions i redissolucions.
Destil·lació és el pas d'un component d'una dissolució líquida a l'estat de vapor, per escalfament i la 
seva condensació posterior, per refredament. Cal que la diferència en els punts d'ebullició de les 
substàncies a separar sigui prou diferent. També es pot fer una destil·lació fraccionada si s'utilitza 
una columna de destil·lació plena d'anells de vidre on tenen lloc evaporacions i condensacions que 
van  enriquint  el  vapor  en  el  component  més  volàtil.  S'utilitza  la  destil·lació  fraccionada  en  el 
petroli.

c) Mètodes d'extracció i dissolució: Dissolució, extracció líquid-líquid
Dissolució: Els components solubles d'una mescla sòlida o líquida poden separar-se dels insolubles 
mitjançant un dissolvent adequat.
Extracció líquid-líquid: Consisteix en passar un solut d'un dissolvent a un altre on és més soluble. 
Ambdós dissolvents han de ser immiscibles. S'utilitza l'anomenat embut de decantació.

d) Mètodes cromatogràfics: De gasos, de líquids, cromatografia en capa fina
Es basen en la diferent capacitat que presenten els components d'una mostra líquida o gasosa per 
quedar retenguts a una superfície sòlida o líquida alhora que són arrossegats per un flux (d'un gas o 
un líquid) anomenat  eluent. Un detector adequat a la sortida de la columna enregistra el pas del 
components  en  l'anomenat  cromatograma.  S'han  utilitzat  molt  per  separacions  de  mostres 
bioquímiques (com aminoàcids, vitamines, hormones, etc).

e) Mètodes magnètics
S'apliquen al ferro i compostos ferromagnètics.
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Tema-2 Lleis de les combinacions químiquesTema-2 Lleis de les combinacions químiques
Introducció
Segons  els  antics  pensadors,  l'Univers  estaria  format  per  partícules  molt  petites,  dotades  de 
moviment, indivisibles i anomenades àtoms. Al segle XIX el químic J. Dalton es pot considerar el 
pare de la teoria atòmica moderna. Actualment sabem que els àtoms no són indivisibles, sinó que 
estan formats per un nucli de neutrons i protons rodejat per un entorn d'electrons.

Fins al segle XVII
En l'antiguitat es coneixia el foc, la fabricació de perfums o la preparació de begudes alcohòliques, 
entre  d'altres  procediments  de  caire  químic.  A  l'edat  mitjana,  els  químics  eren  anomenats 
alquimistes. L'estudi dels gasos va ser portat a terme per R. Boyle (s. XVII) i E. Mariotte (s. XVII), 
posteriorment ampliat per Gay-Lussac (s. XVIII).

Lleis ponderals de la reacció química
1  r.   Llei de la conservació de la massa o llei de Lavoisier  
Res no es crea ni es destrueix en les transformacions químiques. La massa total de les substàncies 
que reaccionen és igual a la massa total de les que s'han format.
Aquesta llei no es compleix per fenòmens en els què intervenen grans energies, en aquest cas part 
de la massa es pot transformar en energia segons l'equació d'Einstein:

E = mc2 on m és la massa [m]=kg, c és la velocitat de la llum c=3·108 m s-1 i E és l'energia [E]=J.

2  n  . Llei de les proporcions definides o llei de Proust  
Un compost pur determinat té sempre la mateixa composició, independentment del seu origen o 
mètode d'obtenció. Quan dos elements es combinen per formar un compost, ho fan en una relació 
fixa de pes.

3  r  . Llei de les proporcions múltiples o llei de Dalton  
Quan dos elements formen més d'un compost, els pesos d'un element que s'uneixen a un pes fix de 
l'altre, estan en la relació de nombres enters senzills.
Aquesta llei es compleix bé en compostos senzills però ja no es compleix quan el nombre d'àtoms 
és elevat.

4  t  . Llei de les equivalències o de les proporcions recíproques de Richter  
Els pesos de diferents elements que es combinen amb un mateix pes d'un altre element donat són els 
pesos amb què es combinen entre ells, o bé múltiples o submúltiples d'aquests pesos.

La teoria atòmica de Dalton
Dalton (1808) postulà:

1. Cada  element  químic  es  compon  d'àtoms  molt  petits  i  indivisibles,  en  les  reaccions 
químiques els àtoms es mantenen inalterables.

2. Els àtoms d'un mateix element són iguals en les seves propietats, i en particular, tenen la 
mateixa massa.

3. Els compostos es formen per la unió dels àtoms dels elements corresponents, en relacions 
simples.
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Lleis volumètriques de la reacció química
Gay-Lussac (1808) postulà:
Els  volums  dels  gasos  que  intervenen  en  una  reacció  estan  en  una  relació  de  nombres  enters 
senzills. Aquestes relacions senzilles no es verifiquen per els gasos si s'utilitzen pesos en lloc de 
volums. Aquesta llei es contradiu amb la teoria de Dalton, essent la del segon la correcta.

Molècules dels elements
Avogadro (1811) postulà:

1. Volums iguals de tots els gasos, en les mateixes condicions de pressió i temperatura,  
contenen el mateix nombre de molècules. 
2. Molts elements, en estat gasós, estan formats per molècules diatòmiques.

Va introduir la paraula molècula per designar l'agrupació d'àtoms.
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Tema-3 Gasos, dissolucions i estequiometriaTema-3 Gasos, dissolucions i estequiometria
Introducció
Veurem les equacions que regeixen el comportament dels gasos sota l'aproximació de gas ideal, així 
com la manera d'expressar la concentració d'una solució i el concepte de reactiu limitant. 

Gasos ideals
La llei empírica dels gasos ideals ens diu: PV = nRT

On P és la pressió, en el S.I. es mesura en [P]=Pa (Pascals), V és el volum [V]=m3, n és el nombre 
de  mols, R és la  constant dels gasos ideals R=8.3 J K-1  mol-1  i T la temperatura  absoluta [T]=K 
(kelvin). Si la temperatura es dóna en graus centígrads (ºC) cal sumar 273 per obtenir graus kelvin.
Recordem que:
NA = 6.022·1023 mol-1 és la constant d'Avogadro, igual a les entitats que conté un mol.

Si utilitzem la pressió en atmosferes [P]= atm, i el volum [V]=dm3 (litres, l), R cal saber que té el 
valor de 0.082 atm dm3 K-1 mol-1. 

Per altra banda unes unitats no molt usades són els 760 mm3 Hg =1 atm = 1.013·105 Pa.

També es defineixen les condicions normals com aquelles on:
P= 1 atm, T=273 K (0ºC), n=1 mol; en aquestes circumstàncies el volum del gas és V=22.4 dm3 (l).

La llei anterior la podem escriure també com:

PV = m
M r

RT ; M r = mRT
PV

; M r =  RT
P

; =
P M r

RT

On m és la massa del gas [m]=g, Mr és el pes molecular [Mr]=g mol-1  i ρ és la densitat del gas, en 
unitats per exemple [ρ]=g dm-3 si utilitzem P en atm i R=0.082. O bé, en kg m-3 si utilitzem unitats 
del S.I.

Densitat relativa
Donats els gasos A i B, mesurats a la mateixa pressió i temperatura, les seves densitats són:

A =
PM A

RT
;B =

PM B

RT

Dividint membre a membre obtenim:
A

B
=

M A

M B

Per  tant,  la  densitat  relativa r del  gas  A enfront  del  B  equival  al  quocient  dels  seus  pesos 
moleculars:

r =
A

B
=

M A

M B
d'on M A =r M B

Expressió que serveix per trobar el pes molecular del gas A coneixent el pes molecular del gas B i la 
seva densitat relativa del gas A enfront el B. 
Com a dada a saber, el pes molecular de l'aire és de Maire=28.9 g mol-1 (pràcticament coincideix amb 
el pes molecular de la molècula de nitrogen N2 que és la majoritària en l'aire).
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Mescla de gasos, pressions parcials, fraccions molars
En una mescla de gasos, cada gas exerceix la seva pròpia pressió, que és independent de la pressió 
exercida pels altres gasos. S'anomena  pressió parcial d'un gas a aquella que exercirien les seves 
molècules ocupant tot el volum de la mescla. La suma d'aquestes pressions ens dóna la pressió total 
del sistema.
Per tant podem dir: PT = Pi on P i és la pressió parcial de cada gas de la mescla, tal que:

P AV = nA R T ; PB V = nB R T i així per a tots els gasos presents.

Per a trobar la pressió parcial d'un determinat gas de la mescla, per exemple el B, podem fer:

PB = PT

nB

nT
= PT x B on nT = nAnBnC ... és el nombre total de mols de gas.

El quocient nB/nT es coneix com a fracció molar del gas B en la mescla i es representa per x B .

Dissolucions i estequiometria
Les diferents magnituds per mesurar la concentració d'un solut en una dissolució són:

Molalitat                                  Concentració en massa

m = mols solut
kg dissolvent               c = g solut

dm3 dissolució

Molaritat                                   % en Massa

M = mols solut
dm3 dissolució

          % m = massa solut g
massa dissolució g

· 100

                                                 Per exemple 80% en massa H2SO4 ens indica                       
                                                 que en 100 g de dissolució tenim 80 g d'àcid i 20 g d'aigua.

% en Volum                                Densitat

% v = volum solut
volum dissolució

·100 = massa dissolució
volum dissolució

Estequiometria
L'estequiometria d'una reacció química és la proporció amb la què cada substància reacciona, per 
exemple, en la reacció 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) podem dir que l'estequiometria 2:1:2 ens indica que 
dues molècules d'hidrogen es combinen amb una d'oxigen per donar dues molècules d'aigua.

Reactiu limitant 
És aquell reactiu que està en menor proporció (en mols) tenint en compte l'estequiometria de la 
reacció, és amb aquest que es calculen els productes (en mols) de la reacció. Els altres reactius 
estarien en excés.

Exemple: Per a la reacció 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(g) disposem de 0.3 mols d'hidrogen i  0.1 mol 
d'oxigen, digueu quin és el reactiu limitant i quants mols d'aigua obtindríem.

A partir dels 0.1 mols d'oxigen direm 0.1 mol O2 ·
2mol H 2

1 mol O2
=0.2 mol H 2 però com en tenim 0.3, 

llavors  tenim  un  excés  de  0.1  mols  d'hidrogen.  La  quantitat  d'aigua  formada  serà: 

0.1mol O2 ·
2mol H 2 O
1mol O2

= 0.2mol H 2 O i el reactiu limitant és l'oxigen en aquest cas.
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Tema-4 Fórmules empíriques i molecularsTema-4 Fórmules empíriques i moleculars
Introducció
Les fórmules químiques poden ser empíriques, moleculars, constitucionals o configuracionals.
La  fórmula  més  senzilla  és  l'empírica;  consta  dels  símbols  dels  elements  amb  subíndexs  que 
expressen la proporció en què es troben (nombres enters el més petits possibles). 
Exemple: La fórmula empírica del benzè és CH.
La fórmula  molecular consta dels mateixos símbols però els subíndexs expressen el nombre total 
d'àtoms de cada element en la molècula. 
Exemple: La fórmula molecular del benzè és C6H6.
Quan dos compostos són diferents però tenen la mateixa fórmula molecular es diu que són isòmers.
La fórmula  constitucional ens indica, a més, com estan distribuïts els àtoms en el compost, fent 
servir la forma desenvolupada plana.
Quan  una  fórmula  indica  també  la  disposició  tridimensional  dels  àtoms  tenim  la  fórmula 
configuracional.

Determinació de fórmules empíriques i moleculars
La fórmula empírica es troba a partir de la seva composició centesimal, agafant 100 g del compost i 
trobant la massa en grams de cada element (expressant després els mols de cadascun i arribant a 
nombres senzills).
Per establir la fórmula molecular cal conèixer també el seu pes molecular, cosa que es pot obtenir 
mitjançant altres mesures.

Exemple:
Trobeu la composició centesimal en massa del Cr2(SO4)3 :
Mr (Cr) = 52, Mr (O) = 16, Mr (S) = 32.
La massa d'un mol de  Cr2(SO4)3 és, per tant, 392.3 g; en 392,3 g hi ha:
               3 · 32 = 96 g de S.
               2 · 52 = 104 g de Cr.
               12 · 16 = 192 g de O.
Podem trobar la composició centesimal: 
                                 %S = 96 g / 392.3 g · 100 = 25% de S.
                                 %Cr = 104 g / 392.3 g · 100 = 27% de Cr.
                                 %O = 192 g / 392.3 g · 100 = 49% de O.

Exemple:
Un hidrocarbur conté 85.62% en massa de carboni, trobeu la fórmula empírica.
Prenem com a base 100 g del compost, tenim 85.62 g en carboni i 100 g - 85.62 g = 14.38 g en 
hidrogen.
Mr (C) = 12, Mr (H) = 1.
n(C) = 85.62 g / 12 g mol-1 = 7.13 mols.     
n(H) = 14.38 g / 1 g mol-1 = 14.38 mols.

Busquem nombres enters senzills: n(C) =  7.13 / 7.13 = 1.
                                                        n(H) = 14.38 / 7.13 = 2.

Per tant la fórmula empírica serà CH2 , la molècula podria ser l'età de fórmula molecular C2H4  que 
conté la mateixa proporció trobada d'àtoms de carboni i d'hidrogen (1 a 2).
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Tema-5 Estructura atòmicaTema-5 Estructura atòmica
Introducció
De tots els experiments que han permès configurar la imatge moderna de l'àtom, podem destacar:
-El descobriment de la naturalesa elèctrica de la matèria.
-El descobriment que els àtoms estan formats per un nucli envoltat per electrons.
-El desenvolupament de les lleis físiques que expliquen el comportament dels electrons en els àtoms 
anomenades lleis quàntiques.

Naturalesa elèctrica de la matèria
Primers indicis descoberts per Faraday (1833) fins que Stoney (1874) va argumentar que els àtoms 
havien de tenir una estructura interna de naturalesa elèctrica i que l'electricitat havia de ser divisible 
en petites partícules que va anomenar electrons. Perrin (1895) va demostrar que la càrrega elèctrica 
d'aquestes partícules era negativa en experiments amb raigs catòdics (que eren feixos d'electrons). 
Avui coneixem que un mol d'electrons conté una càrrega elèctrica de F=96500 C (Coulombs). 
D'aquí podem deduir que la càrrega negativa elemental és de qe=1.6·10-19 C.

Determinació de la càrrega de l'electró
Millikan (1911) va deduir la càrrega de l'electró amb l'experiment de les gotes d'oli. Utilitzava gotes 
d'oli petites i ionitzades juntament amb un camp elèctric variable. Va aconseguir mantenir les gotes 
en equilibri enfront la gravetat, és a dir complint la relació força elèctrica igual a gravitatòria:

mg = qE
D'aquí va trobar la càrrega de l'electró i com ja es coneixia la relació càrrega/massa, ell va trobar 
que la massa de l'electró és de me=9.1·10-31 kg.

Descobriment del protó
En experiments amb gasos es van trobar uns feixos anomenats raigs positius que  Rutherford va 
anomenar  protons, de massa molt major a la dels electrons (mp=1.6 · 10-27 kg). Per altra banda el 
neutró, sense càrrega, té una massa similar a la del protó. 
El neutró va ser descobert per Chadwick (1932).

El nucli de l'àtom, model de Rutherford
És un experiment clàssic de dispersió de partícules alfa (nuclis He2+) en emetre'ls contra una xapa 
molt fina d'or. Un nombre molt gran d'aquestes partícules passaven a través de la làmina sense 
desviar-se, fet que conclou que la major part de l'àtom és  buit. Per altra banda, uns pocs feixos 
quedaven  repel·lits  fortament,  fet  que  posa  de  manifest  que  la  massa  de  l'àtom  ha  d'estar 
concentrada en una petita regió de l'espai (nucli). Rutherford va preveure l'existència dels neutrons 
perquè la massa de l'àtom era més gran que la suma de protons i electrons. Així doncs, un model 
raonable d'àtom contempla que el nucli està format per protons més neutrons i que estan rodejats 
per un embolcall d'electrons (model de Rutherford).
Limitació del model de Rutherford: Segons la mecànica clàssica un electró girant al voltant del 
nucli ha d'emetre energia en forma d'ones electromagnètiques fins acabar impactant amb el nucli i 
per tant els àtoms no serien estables. Evidentment això no és així.

Matèria i radiació
Abans de 1900, els científics van acceptar que la llum era una forma de radiació electromagnètica 
que es propagava a la velocitat, c=3·108 m s-1. També es coneixia que les ones de radio, la radiació 
infraroja i ultraviolada, així com els raigs X i γ eren ones electromagnètiques. Les diferències entre 
elles  es  caracteritzaven  per  la  longitud  d'ona  (o  la  seva  freqüència).  El  conjunt  de  radiacions 
electromagnètiques composa l'espectre electromagnètic. Per contra, la matèria semblava tenir un 
caràcter corpuscular o discontinu abans de la introducció de les lleis quàntiques.
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El cos negre
Per a estudiar la interacció entre matèria i radiació, els físics van proposar un cos ideal, un perfecte 
absorbent o emissor de radiació. L'espectre  d'emissió d'un cos negre depèn de la temperatura; a 
temperatures baixes emet llum vermella, mentre que a temperatures altes emet llum blanca. A més, 
emet  poca  radiació  de  longitud  d'ona  curta  o  llarga,  tenint  un  màxim  per  a  longituds  d'ona 
intermèdies, per a cada temperatura. Curiosament, una estrella es pot considerar com un cos negre.

La teoria quàntica
El problema de descriure la radiació del cos negre va ser resolt per Planck (1899). Ell va preveure 
que el cos negre estaria format per un nombre elevat d'àtoms que oscil·larien amb una determinada 
freqüència. Planck dedueix que: Cada oscil·lador només pot absorbir o emetre energia, en forma de 
radiació electromagnètica, en quantitats proporcionals a la seva freqüència de vibració. L'energia 
absorbida o emesa es podria expressar com:

E = h alternativament c=

= ; E = h c


On h  és  la  constant  universal  de  Planck,  h=6.6·10-34 J  s.  Aquests  paquets  de  radiació  es  van 
anomenar  quanta,  i  es  podia dir  que la  radiació estava quantitzada.  La seva teoria  implica una 
naturalesa corpuscular de la radiació en contraposició amb la teoria ondulatòria.

L'efecte fotoelèctric
Experimentalment es comprova que la descàrrega entre dos conductors es veu afavorida si irradiem 
un dels metalls amb llum de freqüència elevada (raigs X), fenomen anomenat efecte fotoelèctric.
Per  estudiar  el  fenomen  es  disposa  de  dues  plaques  metàl·liques  connectades  a  un  generador, 
establint-se un càtode i un ànode, i establint un amperímetre per la mesura del corrent.
Es comprova que quan el càtode és irradiat amb llum d'una certa freqüència llindar, l'amperímetre 
assenyala el pas de corrent, per tant s'han arrencat del càtode electrons que han anat cap a l'ànode 
tancant el circuit.
Per sota d'aquesta freqüència llindar no s'observa corrent, encara que s'il·lumini amb radiació de 
molta intensitat.
Albert Einstein (1905) proposà una explicació del fenomen cosa que li comportà el rebre el premi 
Nobel  (1921).  Einstein  suposà  que  la  llum incident  està  formada  per  quants  de  llum,  que  va 
anomenar  fotons, cadascun d'ells té una energia associada tal com descriu Planck. Pot passar que 
aquests fotons tinguin energia suficient per arrencar un electró de la seva òrbita, cas en el que es 
produeix l'efecte fotoelèctric. En concret:
Energia del fotó = treball d'extracció de l'electró + energia cinètica de l'electró

h=w1
2

m v2

És a dir:

h=h0
1
2

m v2

On ν0 és la freqüència llindar específica de cada metall. Fixem-nos que l'energia mínima d'extracció 
es donaria per hν0, essent la velocitat zero.

Espectres atòmics
Niels Bohr va abordar l'estudi del model nuclear de l'àtom utilitzant com a punt de partida els 
espectres atòmics. Els gasos emeten o absorbeixen la llum a determinades longituds d'ona cosa que 
determina  els  anomenats  espectres  de  ratlles  en  un  espectrògraf.  Cada  espectre  de  ratlles  és 
característic de la substància i l'espectre d'emissió és complementari al d'absorció.
En l'àtom d'hidrogen, l'espectre d'emissió presenta diferents zones o sèries espectrals: La de Balmer 
(al visible), la de Lyman (a l'UV), i les de Paschen, Brackett i Pfund (a l'IR).

16



El model atòmic de Bohr (1913) per l'àtom d'hidrogen es basa en els següents postulats:

1. L'electró  es  mou  al  voltant  del  nucli  en  capes  anomenades  nivells  energètics  o  nivells 
quàntics principals. Mentre un electró està en un nivell no absorbeix ni emet energia i es 
troba en un estat estacionari.

2. L'energia   total de l'electró només té certs valors permesos, està per tant quantitzada.
3. Quan l'electró absorbeix energia “salta” a un nivell energètic superior, però en ser inestable, 

torna  a  caure en  temps  breu  emeten  energia  radiant  en  forma  de  fotó.  Això s'anomena 
transició electrònica.

Bohr va demostrar que només són possibles determinats valors de l'energia de l'electró:

E =− k
n2 l'energia és negativa.

On k és una constant i n=1, 2, 3... és anomenat nombre quàntic principal; n=1 correspon a l'estat de 
menor energia de l'electró (estat fonamental). Els altres estats són anomenats excitats.
L'equació de Bohr ens indica que l'energia de l'electró és negativa, i que en comunicar-li energia 
(positiva) es pot arrencar l'electró (n=∞), en aquest estat l'electró té energia igual a zero.

Quan es produeix una  transició electrònica el  fotó emès conté una energia que és la diferència 
d'energia entre els dos estats de l'electró:
E = E final−E inicial=h si la transició és de nivell superior a inferior E = | E final−E inicial |

La transició pot efectuar-se entre nivells no immediats en diferents etapes, per exemple dos, i pel 
principi de conservació de l'energia E=E1+E2. 

Interpretació de l'espectre d'emissió de l'hidrogen
Observem que el valor de k en el primer nivell energètic (n=1) correspon amb l'energia de l'electró, 
valor de -13.6 eV (1 eV = 1.6 · 10-19 J). Podem comprovar que:
-Estat fonamental E1=E0=-13.6 eV.
-Estats excitats E2=E0/4= -3.40 eV, E3=E0/9= -1.51 eV, etc...E∞=0 eV.
Disposats en un diagrama d'energies, podrem determinar les transicions des de nivell superiors a 
inferiors  que  vindran  determinades  pels  fotons  corresponents.  Les  energies  d'aquests  fotons 
composen l'espectre d'emissió de l'hidrogen (format per 5 sèries espectrals). 

Energia d'ionització de l'hidrogen
Si anomenem Ei a aquesta energia correspon a: Ei = E∞ -E1 = 13.6 eV.

Ampliació de la teoria de Bohr
La teoria de Bohr es pot aplicar a àtoms amb un únic electró (hidrogenoides) tals com He2+, Li3+. 
Per aquests casos es comprova que l'energia és:

E =−Z 2 k
n2

Essent Z la càrrega nuclear o nombre atòmic de l'element i k=13.6 eV, n=1, 2, 3...
Fet  que  permet  la  interpretació  dels  seus  espectres  de  forma senzilla.  El  perfeccionament  dels 
espectrògrafs va posar de manifest que les línies senzilles, eren en realitat dobles; per alguns nivells 
d'energia s'havia de proposar nombres quàntics addicionals.
L'estat de l'electró no queda perfectament descrit amb el nombre quàntic n, tal com proposà Bohr, 
sinó que es necessiten quatre nombres quàntics en total:
 

n (principal), l (azimutal o secundari), m (magnètic) i s (spin).
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Dualitat ona-corpuscle, hipòtesi de De Broglie
De Broglie va proposar que els electrons podien tenir un comportament ondulatori, i en general 
aquest  es  podia  estendre  a  tots  el  cossos  materials.  Va  estar  inspirat  pel  fet  que  la  radiació 
electromagnètica presentava aquesta dualitat. 
En aquest model, cada nivell de l'electró correspon a una ona estacionària tridimensional, nivells 
amb més energia corresponen a ones amb més ventres i nodes tal com una ona estacionària en una 
corda lligada, per exemple. Així, només són possibles diferents estats d'energia de l'electró.
Equació de De Broglie
Tenim que:

E = h ; E = mc2 d'on h=m c2   Si expressem la freqüència com:

c = 
T

= d'on = c


Substituint d'alt trobem que: = h
mc equació que ens indicaria que una entitat material de massa 

m pot tenir associada una longitud d'ona  λ. En general podem escriure la darrera equació per a 
partícules que es moguin a qualsevol velocitat, sent: 

= h
m v

L'any 1927 es va comprovar experimentalment que els electrons podien comportar-se com a ones ja 
que presentaven el fenomen de la difracció (interferències constructives i destructives).

El principi d'incertesa
W. Heisenberg (1927) va proposar l'anomenat  principi d'incertesa augmentant la dificultat de la 
interpretació dels fenòmens subatòmics. Ens indica que no podem mesurar amb qualsevol grau de 
precisió determinades parelles de quantitats físiques, en particular la quantitat de moviment i la 
posició. Es pot demostrar que:

 x ·m v  ≥ 
h

4
On  ∆x,  ∆(mv)  corresponen  a  les  imprecisions  en  la  posició  i  la  quantitat  de  moviment, 
respectivament.  Quan més petita és la imprecisió en una de les variables, més gran es torna la 
imprecisió en l'altre.  Aquest fenomen és inherent a la natura i  no depèn de l'aparell  de mesura 
utilitzat.

Mecànica quàntica
E. Schrödinger va proposar en 1925 l'anomenada equació d'ona per descriure l'energia d'un sistema 
des del punt de vista quàntic en relació a les seves propietats ondulatòries:

H = E
On H es l'operador hamiltonià (associat a l'energia total del sistema), E és l'energia del sistema i Ψ 
és  l'anomenada  funció  d'ona.  La  funció  d'ona  és  un  terme  matemàtic  que  permet  descriure  el 
moviment de l'electró i permet calcular la probabilitat de trobar-lo en un punt de l'espai determinat. 
Cada electró amb una energia determinada pot ocupar una regió de l'espai amb una probabilitat 
elevada, aquesta regió de l'espai s'anomena  orbital. Així l'orbital de l'electró en l'àtom d'hidrogen 
ocupa una regió esfèrica al voltant del nucli.

Aplicació de l'equació d'ona a l'àtom d'hidrogen
Quan es  resol  l'equació  d'ona  en  aquest  àtom es  troba  que  només són possibles  certs  orbitals, 
caracteritzats per tres nombres quàntics: Nombre quàntic principal (n), nombre quàntic azimutal o 
secundari (l), i nombre quàntic magnètic (m).
Per altra banda, cal introduir  a posteriori un quart nombre quàntic, anomenat nombre quàntic de 
spin (s) el qual pot prendre els valors +1/2 i -1/2. 
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En resum:

Nombre quàntic Símbol Valors permesos Propietat
Principal n 1, 2, 3, 4, ... Mida i energia
Azimutal l 0, 1, 2, .. n-1 Forma
Magnètic m -l, -l+1..., 0, l-1, ...+l Orientació en l'espai

Spin s +1/2 , -1/2 Spin de l'electró

Els orbitals amb nombre quàntic l=0 s'anomenen s, els de l=1 s'anomenen p, els de l=2 d, i els de 
l=3 s'anomenen orbitals f.

En particular, la juxtaposició dels nombres quàntics principal i secundari és el símbol de l'orbital, 
per exemple 1s, 2s, 2p, etc.

Nombre i tipus d'orbitals
Existeix 1 tipus d'orbital s, de simetria esfèrica.
Existeixen 3 tipus d'orbitals p (m=-1, 0, 1), anomenats px, py, pz, orientats direccionalment.
Existeixen 5 tipus d'orbitals d (m=-2, -1, 0, 1, 2), anomenats dxy, dxz, dyz, dx2-y2, dz2.
Existeixen 7 tipus d'orbitals f (m=-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3).

Espectre electromagnètic i colors de les substàncies

          Raigs   γ   : 1024 – 1020 Hz.
          Raigs X: Entorn 1018 Hz.
          UV: Entorn 1016 Hz.
          Visible: Entorn 1015 Hz.
          IR: 1014 – 1012 Hz.
          MW: Entorn 1010 Hz.
          Ràdio: 108 – 106 Hz.

Exemple: Segons l'esquema en estrella, si una substància absorbeix llum verda, tindrà color vermell 
(el complementari), si absorbeix blau, serà taronja, etc.
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Tema-6 La classificació periòdicaTema-6 La classificació periòdica
Introducció
L'aplicació de l'equació de  Schrödinger per a àtoms  polielectrònics és molt difícil però concorda 
raonablement amb els fets experimentals. En particular, els orbitals que es deriven són similars als 
orbitals atòmics ja comentats i caracteritzats pels mateixos nombres quàntics: n, l, m, s.
Ara bé les seves energies són diferents degut a dos fenòmens principalment:
-A mesura que s'incrementa el nombre de protons del nucli, augmenta la càrrega nuclear, per la qual 
cosa l'energia i els volums de l'orbital disminueixen.
-Els electrons més externs tenen repulsió amb el més interns (apantallament) i per tant “veuen” 
menys càrrega nuclear.

Principis de construcció
Per omplir els orbitals atòmics amb electrons s'han de considerar les següents regles:

1. Els electrons ocupen els orbitals  de menor energia,  quan l'àtom es troba en el  seu estat 
fonamental.

2. Els electrons segueixen l'anomenat principi d'exclusió de Pauli: En un orbital no hi pot haver 
dos electrons amb els mateixos 4 nombres quàntics, en particular degut al nombre quàntic de 
spin, a cada orbital només hi pot haver 2 electrons. Així l'orbital  s conté un màxim de 2 
electrons, el p un màxim de 6 electrons, el d un màxim de 10 electrons i el f un màxim de 14 
electrons.

3. Regla  de  màxima  multiplicitat  o  regla  de  Hund:  Els  spins  dels  electrons  es  mantenen 
desaparellats mentre sigui possible. Dos electrons amb el mateix spin es diu que tenen spins 
paral·lels, mentre que al contrari es diu que tenen spins antiparal·lels. Per exemple en els 
orbitals p, si s'han de col·locar 3 electrons, aquests ho faran ocupant els tres orbitals, px, py, 
pz amb spins paral·lels. Les substàncies amb electrons desaparellats són atretes per un camp 
magnètic i presenten paramagnetisme.

Nivells d'energia en els orbitals
A la  figura  es  mostra  un  esquema de  les  energies  dels 
orbitals  atòmics  per  ordre  creixent  i  seguint  les  fletxes 
podrem  escriure  les  configuracions  electròniques  dels 
àtoms: 
Cal dir que l'ordre no sempre és el correcte per a tots els 
àtoms.

Configuracions electròniques dels àtoms
La  configuració  electrònica  d'un  àtom  és  la 
representació  de  la  distribució  d'electrons  en  cada 
orbital, i en estat fonamental si no es diu el contrari. 
Es fonamenta en els principis de construcció abans 
esmentats  en  la  notació  nle,  on  e  és  el  nombre 
d'electrons.  Per  exemple  l'àtom  d'heli  tindria  una 
notació  1s2.  També  es  pot  simbolitzar  cada  orbital 
amb un quadre, com indica la figura.

Configuració electrònica del carboni C: 1s2 2s2 2p2

Configuració electrònica del nitrogen N: 1s2 2s2 2p3
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Fixem-nos, per exemple que els gasos nobles tenen una configuració electrònica de capa plena, per 
exemple el Ne: 1s2 2s2 2p6. Per àtoms amb nombre atòmic elevat, i per abreujar la seva configuració 
electrònica, s'esmena la del gas noble més proper i només s'escriuen els orbitals a partir d'aquest, 
per exemple l'àtom de Na es pot expressar com [Ne] 3s1.
Cal comentar que l'ordre d'ompliment d'orbitals abans mostrat pot tenir petites variacions pel fet que 
l'energia associada de cada orbital no és igual en cada àtom. Per exemple Cr: [Ar] 3d5 4s1.

Configuració electrònica dels ions: Simplement es té en compte el guany o pèrdua d'electrons, per 
exemple Fe: [Ar] 3d6 4s2 llavors Fe3+: [Ar] 3d5.

La classificació periòdica dels elements
En estudiar les propietats dels elements i els seus compostos es van trobar certes analogies fet que 
va culminar amb la classificació periòdica de Mendeleiev (1869). Mendeleiev es va adonar que la 
manera més correcta d'ordenar els elements és per ordre creixent del seu nombre atòmic. Aquesta 
classificació és un dels èxits que ha contribuït més al progrés de la química.

La classificació periòdica moderna
Els  elements  estan col·locats  per ordre creixent  de nombre atòmic d'esquerra a dreta.  Les files 
horitzontals s'anomenen períodes i les columnes s'anomenen grups.

Els elements que coneixem es distribueixen en 7 períodes, el primer període conté només H i He.
El segons període té 8 elements Li, Be, B, C, N, O, F, Ne.
El tercer període conté també 8 elements Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar.
El quart període conté els anomenats elements de transició (1a sèrie de transició), el cinquè conté la 
segona (2a sèrie de transició).
El sisè conté la sèrie de lantànids i el setè i últim, la sèrie d'actínids (ambdós períodes formen els 
elements de transició interna).

Les  similituds dels  elements  situats  en un mateix  grup són degudes  a les  seves configuracions 
electròniques. El grup 1 forma els elements alcalins (a partir del Li) ns1, el segon grup forma els 
elements alcalinoterris (Be, etc) ns2, el grup 7 el formen els halògens (F, etc) ns2np5, el grup 8 és 
pels gasos nobles (He: 2s2, Ne, etc) ns2 np6.
La taula periòdica moderna té aquesta disposició:
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Radi atòmic i radi iònic
La mida dels àtoms afecta les seves propietats químiques, es pot assignar la mesura del radi atòmic, 
com a mesura d'aquesta mida, utilitzant la difracció de raigs X.
Per un mateix període, els radis decreixen d'esquerra a dreta, degut a que es disposa dels mateixos 
orbitals però cada vegada la càrrega nuclear és més gran. Així el radi del Li > radi F, per exemple.
En un mateix grup, els radis s'incrementen de dalt a baix, ja que predomina l'efecte d'afegir noves 
capes electròniques. Així el radi del Li < Na, per exemple.
Els elements de transició tenen radis petits en particular els lantànids, fet que anomenem contracció 
dels lantànids. En quant al radi d'un catió és menor que el de l'àtom neutre i el de l'anió és més gran. 
Quan més càrrega té un catió més petit és el seu radi, contràriament quan més càrrega té un anió 
més gran és el seu radi.

Energia d'ionització
L'energia  d'ionització o  potencial  d'ionització  (PI)  correspon  a  l'energia  mínima  necessària  per 
arrencar un electró d'un àtom en fase gasosa. L'electró arrencat és el més distant del nucli:

 A(g) → A(g)
+ + e-

Els valors del PI s'expressen en eV àtom-1 o bé en J mol-1, tots són positius (recordem que l'electró 
orbitant en un àtom té energia negativa i cal comunicar-li positiva per arrencar-lo).
Quan aquest procés es repeteix es parla de segona energia d'ionització, tercera, etc.
Aquests valors depenen de:

1. La càrrega del nucli.
2. L'efecte d'apantallament del electrons exteriors.
3. La mida de l'àtom.
4. La classe d'orbital.

D'acord  amb això  en  un  període l'energia  d'ionització  augmenta d'esquerra  a  dreta,  degut  a  la 
disminució del radi atòmic i l'augment de la càrrega nuclear; per tant els electrons són més atrets pel 
nucli. En canvi l'energia d'ionització disminueix en un grup de dalt a baix, perquè el volum atòmic 
augmenta i estan els electrons, per tant, més allunyats del nucli.
Les energies d'ionització són màximes en els gasos nobles ja que tenen capa plena, cosa que els fa 
ser molt estables. Les energies d'ionització són mínimes en els metalls alcalins, perquè en perdre un 
electró adquireixen la configuració de gas noble.

Afinitat electrònica
L'afinitat electrònica (AE) és l'energia associada al guany d'un electró per part d'un àtom en estat 
gasós:

A(g) + e- → A(g)
-

L'addició d'un segon electró permetria parlar de segona energia d'anionització, etc.
L'afinitat electrònica es mesura en eV àtom-1 o bé en J mol-1, havent valors positius i negatius.
Els valors negatius ens indiquen que l'àtom cedeix energia (procés exotèrmic); els valors positius 
ens indiquen que cal comunicar energia a l'àtom (procés endotèrmic).
El grup dels halògens té energies negatives i elevades, per exemple F: -328 kJ mol-1. Això és degut a 
que en addicionar un electró adquireixen més estabilitat en tenir configuració de gas noble.
En canvi pel Be, aquesta energia és gran i positiva (240 kJ mol-1), degut a que ja tenia un subnivell 
complet (el 2s) i passa a tenir un 2p incomplet, Be: 1s2 2s2 ; Be- = 1s2 2s2 2p1.
En l'afinitat electrònica influeixen:

1. La càrrega nuclear, 2. La mida de l'àtom, 3. La classe d'orbital.

L'afinitat electrònica  s'incrementa en negatiu en un  període d'esquerra a dreta. En un grup es fa 
menys negativa de dalt a baix. L'excepció són els metalls alcalinoterris que tenen AE positiva, en 
ells l'energia disminueix en baixar pel grup.
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Electronegativitat
La doble  característica,  energia  d'ionització  i  afinitat  electrònica,  es  pot  concretar  en  una  sola 
propietat  anomenada  electronegativitat.  L'electronegativitat  d'un  àtom  representa  la  tendència 
d'aquest a atreure electrons quan es combina amb un altre àtom. L'electronegativitat serveix per 
estudiar el tipus d'enllaç entre els àtoms i classificar-lo.
Els  àtoms  amb  potencial  d'ionització  molt  alt  i  afinitat  electrònica  molt  negativa  són  els  més 
electronegatius, com per exemple F, O, N, C, Cl, Br, I.
Per  contra,  àtoms amb un potencial  d'ionització  baix  i  una afinitat  electrònica poc negativa (o 
positiva) presenten electronegativitats petites, com per exemple Li, Na, K, Ca.
Hi ha diferents escales per mesurar l'electronegativitat, la de Pauling assigna al F el valor màxim de 
4 i serveix de referència per trobar-ne el valor de la resta.

En l'escala de Mulliken: Electronegativitat = PIAE
2

Metalls i no metalls
Els elements que formen substàncies metàl·liques tenen les següents propietats:
-Són mal·leables (es poden fer làmines fines).
-Són dúctils (es poden fer fils).
-Són conductors del calor i l'electricitat.
-Són durs i presenten resistència al trencament.
-Els seus àtoms són poc electronegatius.
Els elements no metàl·lics situats a la part dreta de la taula periòdica:
-No són conductors del calor ni l'electricitat.
-Alguns són gasos a temperatura ambient.
-Els seus àtoms són molt electronegatius.
Per altra banda, trobem els elements anomenats semimetalls, de propietats intermèdies, com són B, 
Si, Ge, As, Sb, Se, Te. Alguns d'ells s'utilitzen en la fabricació de transistors.

Blocs del sistema periòdic
1. Elements del bloc s
Trobem els metalls alcalins (ns1) i els alcalinoterris (ns2), són metalls amb alta reactivitat fet que fa 
que no es trobin aïllats sinó formant compostos (la majoria iònics).
Per exemple la reacció del sodi amb aigua desprèn molta energia:
2 Na(s) + 2 H2O(l) → 2 NaOH(aq) + H2(g)

2. Elements del bloc p
Presenten una gradació molt gran de les seves propietats, ja que es passa del elements metàl·lics als 
no metàl·lics,  incloent  els  gasos nobles.  Una particularitat  la té  el  carboni;  és capaç de formar 
enllaços amb ell mateix per donar cadenes molt llargues i complexes.

3. Elements del bloc d
Tots ells són metalls, els que es troben a l'esquerra són reactius i s'assemblen als elements del bloc s, 
en canvi els de la dreta, com el coure o l'or són molt poc reactius. Les propietats del elements 
d'aquest bloc són de transició entre les propietats del bloc s i del p, és per això que reben el nom de 
metalls de transició. Una altra característica és que poden formar cations de diferent càrrega, per 
exemple Fe2+, Fe3+, Cu+, Cu2+ etc.

4. Elements del bloc f
Anomenats lantànids i actínids són metalls, de propietats molt semblants entre ells. Alguns d'ells 
són sintètics, com el plutoni, per exemple.
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Tema-7 Enllaç químic (I)Tema-7 Enllaç químic (I)
Introducció
L'enllaç químic és la força amb la qual els àtoms es mantenen units formant molècules. És una força 
de caràcter elèctric. Els àtoms formen molècules degut a que l'energia d'aquestes és menor que la 
suma de les energies dels seus àtoms per separat. Una molècula és tant més estable com més energia 
s'ha alliberat  en el  procés de formació.  En la  formació d'un enllaç es  produeix un canvi  en la 
distribució electrònica, respecte els àtoms aïllats. En unir-se els àtoms adquireixen una configuració 
electrònica més estable.
Tipus d'enllaços químics: Covalent, iònic, metàl·lic, d'hidrogen.

Enllaç covalent
Un primer model va ser proposat per Lewis (1916) basat en la idea de la compartició d'electrons; 
cada àtom cedeix parcialment un electró i n'accepta un altre. En l'enllaç senzill es comparteixen un 
parell d'electrons, en l'enllaç doble, dos parells, i en l'enllaç triple, tres parells.
L'anomenada regla de l'octet estableix que els àtoms tendeixen a adquirir la configuració estable de 
gas noble amb 8 electrons a la capa externa ns2np6 (excepte H que adquiriria 2 electrons).
Exemple: Molècula de N2 : | N ≡ N | (en la notació de Lewis, una barra equival a dos electrons).

Limitacions a la regla de l'octet: Sigui per defecte o per excés, es presenten algunes excepcions; per 
exemple en la molècula de BF3, el bor està rodejat de 6 electrons. En el BeCl2 el beril·li només es 
rodeja  de  2  electrons.  En  la  molècula  de  PCl5,  el  fòsfor  es  rodeja  de  10  electrons  degut  a  la 
participació d'orbitals d del fòsfor.  
Es pot dir que en la formació d'enllaços, el més important és l'aparellament d'electrons formant 
doblets, i no tant el compliment de la regla de l'octet.

Ressonància: És la propietat de certes molècules de no poder-se dibuixar amb una exclusiva forma 
de Lewis, com SO2, O3, etc. En realitat aquestes molècules presentarien característiques intermèdies 
entre les dues (o més) formes de Lewis.

Polaritat dels enllaços, moment dipolar
Si els electrons dels enllaços estan igualment compartits pels dos àtoms, parlem d'enllaç covalent no 
polar. Quan estan desigualment compartits, parlem d'enllaç covalent polar.
La polaritat és deguda a la distribució asimètrica dels electrons en una molècula. S'origina així un 
dipol elèctric format per dues càrregues iguals i de signe contrari: δ+, δ- separades per una distància 
d. Es defineix el moment dipolar com a vector:

=d (per conveni apunta cap a l'àtom electronegatiu) i el total = enllaços

Una molècula serà polar si existeix una diferència  d'electronegativitat entre els seus àtoms però 
també una geometria adequada. Així, la molècula de CO2, es no polar malgrat l'electronegativitat de 
l'oxigen és major que la del carboni, degut a que les dues polaritats de l'enllaç es compensen, en ser 
una molècula lineal. Passa el mateix amb la molècula de CCl4.

L'enllaç covalent i la mecànica quàntica
La mecànica quàntica explica la formació d'enllaços mitjançant dos models teòrics:
-El de l'enllaç de valència (VSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion)
-El dels orbitals moleculars (TOM, Teoria d'orbitals moleculars)
En aquest curs estudiarem simplificadament el model d'enllaç de valència.
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Superposició d'orbitals
Segons el model d'enllaç de valència, en la formació d'un enllaç els orbitals atòmics dels dos àtoms 
penetren un dins l'altre, com més gran és aquesta superposició, més fort és l'enllaç.
La distància del dos nuclis, una vegada format l'enllaç,  s'anomena longitud d'enllaç.
Donats els orbitals atòmics tipus s i p, es poden donar els següents  quatre enllaços covalents:

S'anomena enllaç  tipus σ si té simetria rotacional respecte la direcció que uneix els dos àtoms, i 
enllaç tipus π si no té aquesta simetria (se'n diu antisimètric). L'enllaç σ és més fort que l'enllaç π.

Geometria de les molècules, hibridació d'orbitals
Lewis va postular que dos orbitals atòmics (s i p, per exemple) poden combinar-se per donar lloc a 
dos orbitals equivalents en energia anomenats orbitals híbrids, i que aquests orbitals es col·locarien 
en l'espai el més separats possibles per minimitzar la repulsió electrònica, explicant la geometria de 
les molècules i l'enllaç químic.
Així, tenint en compte orbitals tipus s i tipus p, són possibles els següents casos d'hibridació:
sp: Els angles d'enllaç seran de 180º (participa 1 orbital s i 1 p = 2 orbitals lineals).
sp2: Els angles d'enllaç seran de 120º (participa 1 orbital s i 2 p = 3 orbitals coplanars).
sp3: Els angles d'enllaç seran de 109º (participa 1 orbital s i 3 p = 4 orbitals tetraèdrics).
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Molècules amb enllaços dobles i triples
En aquest cas podem dir que tenint en compte que sempre tenim tres orbitals p disponibles, la 
hibridació sp deixa lliures 2 orbitals p, la hibridació sp2 deixa lliure 1 orbital p. Aquests orbitals 
lliures de tipus p s'utilitzen en la formació de dobles i triples enllaços.

Així, la molècula d'etè (C2H4) es pot explicar per la formació de 3 enllaços híbrids (sp2) σ (2 x C-H, 
C-C) més 1 enllaç tipus π que seria responsable del doble enllaç (C=C); degut a que l'enllaç π és 
antisimètric la molècula d'etè és rígida. Per altra banda la molècula d'etí (C2H2) es pot explicar per 2 
orbitals híbrids (sp) σ (C-H, C-C) més 2 enllaços tipus π (C≡C). En aquest cas tampoc es possible la 
rotació.

La molècula de benzè, per altra banda, s'explica amb la hibridació del carboni sp2, on es formen 3 
enllaços híbrids tipus σ (C-H, 2 x C-C)  més 1 enllaç π entre els carbonis (C=C). L'angle d'enllaç és 
de 120º i és una molècula plana que presenta ressonància.

Propietats de les substàncies covalents
La unió covalent entre els àtoms que constitueixen una molècula és molt forta; en canvi les forces 
d'atracció entre molècules són febles. Per aquesta raó, les substàncies formades per molècules  no 
polars són gasos a temperatura ambient (F2, Cl2, O2, H2, N2, CH4, etc). De totes formes, aquestes 
substàncies es poden liquar o solidificar gràcies a forces intermoleculars febles anomenades forces 
de  van der Waals (dipol-dipol induït).  Les substàncies formades per molècules covalents  polars 
tenen forces intermolecular més fortes degudes a una interacció dipol-dipol permanent.
Els cristalls formats per molècules amb enllaç covalent s'anomenen cristalls moleculars. En ells els 
electrons tenen mobilitat dins la molècula però no fora d'ella, fet que fa que siguin mal conductors 
de l'electricitat. Com que les forces intramoleculars són febles, aquests cristalls són tous i fàcils de 
ratllar. Les substàncies covalents polars es dissolen en dissolvents polars (com H2O, NH3), i  les 
substàncies covalents no polars es dissolen en dissolvents no polars (com CCl4).

Cristalls atòmics o covalents
Quan en el reticle cristal·lí cada vèrtex l'ocupa un únic àtom parlem de cristalls atòmics o covalents. 
Aquests àtoms estan units a la resta mitjançant forts enllaços covalents. Són exemples el diamant, el 
SiC, BN, SiO2 etc. Aquestes substàncies són molt dures, tenen un punt de fusió molt alt i són mal 
conductores de  l'electricitat  (en  general).  Alguns  cristalls  d'aquest  tipus  formen  estructures 
exfoliables  com la  mica o el  grafit.  En el  grafit  els  carbonis  es  disposen en làmines  les  quals 
interaccionen entre elles per forces de van der Waals.
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Notes

Electrons de valència (externs)                Regla de l'octet 
H, Li, Na, etc: 1                                       És estricte només en els elements del segon període.
Be, Mg, Ca, etc: 2 
He: 2
B, Al, Ga: 3                                              Estructures de Lewis
C, Si: 4                                                     Evitar càrregues formals, especialment de dos o més.
N, P, As, Sb: 5                                          Càrregues negatives sobre àtoms més electronegatius.
O, S, Se: 6                                                
Halògens: 7                                              Hibridacions especials
Gasos nobles: 8                                        sp3d  per la coordinació bipiràmide trigonal.
                                                                 sp3d2 per la coordinació octaèdrica.

Un esquema senzill que permet classificar les molècules i trobar-ne la seva geometria segons el 
model VSEPR es mostra a continuació:

En aquest esquema A és l'àtom central, X són els àtoms enllaçats a l'àtom central i E són els parells 
d'electrons no enllaçants (els que no formen part de l'enllaç).
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Tema-8 Enllaç químic (II)Tema-8 Enllaç químic (II)
Enllaç iònic
L'enllaç  iònic  es  forma  per  transferència  d'electrons  d'un  àtom a  un  altre,  de  manera  que  les 
configuracions electròniques resultants siguin més estables.
L'àtom que perd electrons es converteix en un catió; l'àtom que els guanya en un anió.
Per exemple en el Na+ Cl-, el sodi adquireix la configuració del Ne, mentre que el clorur adquireix 
la configuració de l'Ar.
L'enllaç iònic consisteix en la unió dels ions amb càrregues oposades per atracció electrostàtica. 
Aquest tipus d'enllaç es dóna entre àtoms amb electronegativitats molt diferents.

En un cristall de CsCl, per exemple, cada catió s'envolta de 8 anions (número de coordinació), i 
viceversa. L'empaquetament s'anomena de cub centrat en el cos.
En un cristall de NaCl, per exemple, cada catió s'envolta de 6 anions, i viceversa. L'empaquetament 
s'anomena de cub centrat a les cares.

Estudi energètic de la formació de compostos iònics
Mitjançant l'anomenat cicle de Born Haber, l'aplicarem a la formació del NaCl:
 1/2Cl2(g) + Na(s) → Na+, Cl- (s)

Aquesta reacció desprèn ΔH=-411 kJ/mol, i es pot descompondre en els processos següents:

1) Formació dels àtoms gasosos a partir del elements reaccionants:
Na(s) → Na(g)      ΔH=109 kJ/mol
1/2Cl2(g) → Cl(g) ΔH=121 kJ/mol

2) Ionització dels àtoms:
Na(g) → Na+

(g) + 1e- ΔH=495 kJ/mol  (potencial d'ionització)
Cl(g) + 1e- → Cl-

(g)   ΔH=-348 kJ/mol   (afinitat electrònica)

3) Atracció dels ions:
Na+

(g) + Cl-
(g) → Na+, Cl- (s)    ΔH=-788 kJ/mol (energia reticular, factor predominant)

L'energia en total és:
ΔH=109 + 121 + 495 -348 -788 = -411 kJ/mol

L'energia reticular augmenta en augmentar la relació càrrega/radi (q/r) dels ions.

Propietats dels compostos iònics
Les entitats fonamentals són els ions, per tant no formen molècules:
-Són sòlids durs a temperatura ambient.
-Tenen punts de fusió i ebullició elevats.
-Són fràgils (si llisquen la repulsió electrostàtica els trenca).
-Condueixen l'electricitat fosos o en dissolució, en canvi en estat sòlid no són conductors.
-Són solubles en dissolvents polars.

Altres característiques
En dissolució, els ions es troben solvatats per molècules del dissolvent.
Com més gran és la diferència d'electronegativitats entre els ions, més caràcter iònic té l'enllaç; 
quan la diferència d'electronegativitats és de 2.3 o més, el caràcter d'enllaç iònic pur és del 75%.
En cas contrari l'enllaç tindria cert caràcter d'enllaç covalent.

28



Enllaç metàl·lic
És un enllaç múltiple entre tots els nuclis positius del material i tots els electrons, principalment de 
la capa de valència, els quals es poden moure lliurement per tot el metall.
Hi ha tres tipus d'empaquetament metàl·lic: 
Hexagonal, cúbic centrat en les cares, cúbic centrat en el cos.
Característiques:
-Són durs i fonen a altes temperatures.
-Són conductors de l'electricitat i del calor (degut a la mobilitat dels electrons).
-En poder lliscar, són dúctils (es poden fer fils) i mal·leables (es poden fer làmines).

Enllaç d'hidrogen
La unió de l'àtom d'hidrogen amb un àtom molt  electronegatiu (F, O, N) és molt polar. Els àtoms 
electronegatius atreuen els electrons de l'enllaç i deixen una certa càrrega positiva sobre l'àtom 
d'hidrogen,  cosa  que  fa  que  aquest  àtom atregui  l'àtom electronegatiu  d'una  segona  molècula. 
Aquesta última unió s'anomena enllaç d'hidrogen (o pont d'hidrogen).
A causa de l'enllaç d'hidrogen es produeix una associació molecular extensa.
S'utilitza la següent notació: H-F ··· H-F on els punts assenyalen el pont d'hidrogen, de caràcter més 
feble que l'enllaç covalent.
Com més electronegatiu és un dels àtoms més fort és l'enllaç d'hidrogen, per exemple és més fort en 
l'aigua que en l'amoníac.
Els punts de fusió i ebullició d'aquestes substàncies són anormalment alts, ja que cal energia per 
fondre un sòlid o vaporitzar un líquid i a més per trencar els ponts d'hidrogen.
L'associació molecular en l'aigua és la causa que el gel sigui menys dens que l'aigua líquida. Degut 
als  ponts  d'hidrogen,  les  molècules  de  l'aigua en  estat  sòlid  formen una  estructura  molt  oberta 
d'empaquetament poc compacte, i de baixa densitat.

Taula resum de propietats de les substàncies

Tipus d'enllaç Estat a T 
ambient

Punt de fusió i 
ebullició

Solubilitat en 
diss. polars

Solubilitat en 
diss. apolars

Conducció 
electricitat

Enllaç iònic
CaCl2

Sòlid Alt Molt soluble No soluble Només en 
dissolució o 
estat líquid

Enllaç covalent 
apolar
CH4

De gas a líquid 
i a sòlid per 
l'augment de 
pes molecular

Baix No soluble Molt soluble No

Enllaç covalent
polar
H2O

De líquid a 
sòlid per 

l'augment de 
pes molecular

Mitjà Molt soluble No soluble No

Enllaç covalent 
extens
C diamant

Sòlid Alt No soluble No soluble La majoria no

Enllaç 
metàl·lic
Fe

Sòlid Alt No soluble No soluble Sí
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Tema-9 Energia de les reaccions químiquesTema-9 Energia de les reaccions químiques
Introducció
Experimentalment es comprova que totes les reaccions químiques van acompanyades de cessió o 
absorció d'energia.
S'anomenen reaccions exotèrmiques aquelles que van acompanyades de cessió de calor (els reactius 
tenen més energia que els productes). Contràriament, les reaccions que necessiten energia en forma 
de calor per iniciar-se s'anomenen endotèrmiques (els productes tenen més energia que els reactius). 
Podem parlar també d'energia en forma d'absorció o emissió d'ones electromagnètiques o bé parlar 
d'energia elèctrica despresa o consumida.

Termoquímica
La  termodinàmica és la part de la ciència que estudia els intercanvis d'energia en els processos 
químics o físics. La  termoquímica és la part de la termodinàmica que estudia els intercanvis en 
forma de calor en les reaccions químiques.

Sistema, funcions d'estat
Sistema és la part de l'univers que s'aïlla per el seu estudi; entorn és la part de l'univers no integrada 
en el sistema; sistema + entorn = univers.
Un  sistema  es  troba  en  un  estat determinat  quan  totes  les  seves  propietats  o  variables 
macroscòpiques tenen un valor definit; quan un sistema sofreix una modificació diem que canvia 
d'estat. Les propietats del sistema, la variació de les quals només depèn de l'estat inicial i final, i no 
dels estat intermedis (camí), s'anomenen funcions d'estat.
Funcions  d'estat:  La  temperatura,  la  pressió,  el  volum,  l'energia  interna,  l'entalpia,  l'entropia, 
l'energia lliure.

Principi de conservació de l'energia, energia interna
Primer principi de la termodinàmica: L'energia no es crea ni es destrueix, només es transforma.
L'energia total d'un sistema macroscòpic consta de:

1. Energia cinètica “externa”: Pel fet d'estar el sistema en moviment.
2. Energia potencial “externa”: Pel fet d'estar el sistema en un camp extern, com el gravitatori.
3. Energia interna: L'associada a l'energia cinètica i potencial de les partícules del sistema.

En química només interessa estudiar l'energia interna U; [U] = J (o J/mol).
En general, no podem saber el valor de U però sí el de la seva variació (ΔU) en canviar d'estat el 
sistema.

Variació de l'energia interna d'un sistema
Suposem un gas tancat dins un recipient proveït d'un èmbol i que intercanvia calor i treball amb 
l'exterior:
Podem definir la variació d'energia interna com:
U = U final−U inicial = qw

On q es l'energia en forma de calor guanyada o despresa, i w és el treball de compressió o expansió 
fet en el recipient.
Criteri de signes: q>0: El sistema absorbeix calor (endo); q<0 el sistema cedeix calor (exo).
                             w>0: Es fa treball de compressió sobre el sistema augmentant el valor de U.
                             w<0: El sistema s'expandeix, disminuint el valor de U.

Fixem-nos que quan es fa treball exterior sobre el sistema w>0 (guanya energia) i  quan el sistema 
fa treball sobre el exterior w<0 (perd energia).
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Treball d'expansió/compressió fet a pressió constant
Suposem un gas tancat dins un recipient proveït d'un èmbol, es pot demostrar que el treball fet sobre 
el sistema degut a una compressió o expansió sobre l'atmosfera exterior és:

w =−F ext x
On el signe menys indica que Fext i Δx tenen sentits contraris (el treball és un producte escalar).

Si fem Fext = Pext S on S és la superfície:
w =−Pext S  x=−P extV

Essent ΔV, la variació de volum del sistema.
Signes: Expansió ΔV > 0 → w < 0
             Compressió ΔV < 0 → w > 0

Si l'expansió es realitza de manera que la pressió exterior (reversible) sigui aproximadament igual a 
la pressió del gas (Pext = P), podem dir que w =−PV  i llavors:

U = q−PV ; PV =n R T

En la variació d'energia interna hem substituït w, per -PΔV; d'altra banda aquesta expressió es pot 
calcular mitjançant l'equació dels gasos ideals, on Δn expressa la variació de mols de gas entre els 
productes menys els reactius.

Transformació a volum constant
En una transformació realitzada a volum constant, és a dir  ΔV=0; aleshores:
U = qv on qv ens indica calor fet a volum constant.

Això vol dir que en un procés realitzat a volum constant la calor guanyada o perduda pel sistema fa 
augmentar o disminuir la seva energia interna directament.
Recordem aquí que:

q =m cT o bé en unitats molars q = n C mT
On c és la capacitat calorífica [c]=J/kg K o capacitat calorífica molar [Cm]=J/mol K.

La capacitat calorífica de l'aigua és de 1 cal /g K, és a dir 4180 J /kg K (SI), (1 cal = 4.18 J).

Reacció química realitzada a volum constant
Considerem una reacció química on ΔV=0 i que només absorbeixi o cedeixi energia en forma de 
calor, llavors  ΔU=qv , per exemple:

C(grafit) + O2(g) → CO2(g)  ΔU=-393 kJ mol-1   Això és l'equació termoquímica.

El valor de  ΔU és el que correspon a les quantitats de substàncies (mols)  indicades a la reacció 
química (és a dir, en cremar 1 mol de C(grafit)).
Signes:  ΔU > 0 endotèrmica;  ΔU < 0 exotèrmica.

Els calorímetres són aparells de laboratori que permeten trobar experimentalment els valors de  ΔU.
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Reacció química realitzada a pressió constant
La majoria dels processos químics es desenvolupen en recipients oberts per tant no tenen lloc a 
volum constant sinó a pressió constant, normalment la pressió atmosfèrica.
En  aquestes  circumstàncies,  ΔU  no  és  una  magnitud  apropiada  per  caracteritzar  una  reacció 
química. Es defineix l'entalpia com:

H =UPV

Sabíem que U=q−P V ;q=UP V per tant:

H = q p

Això  ens  indica  que  si  una  reacció  es  realitza  a  pressió  constant,  l'energia  en  forma  de  calor 
despresa o absorbida és igual a la variació d'entalpia. [H] = J (de vegades J/mol).
Signes:  ΔH > 0 endotèrmica;  ΔH < 0 exotèrmica.

Quan una reacció té lloc entre productes líquid o sòlids  ΔU ≈ ΔH, però quan intervenen gasos, el 
factor P ΔV pot ser important i llavors  ΔU ≠ ΔH.

Nota: Igualment com en l'energia interna aquí podem expressar l'entalpia:

H =UPV ;H =U n R T on  Δn  es  la  diferència  entre  els  mols  gasosos  del 
productes menys els dels reactius.

Entalpia estàndard de reacció i formació
El ΔH d'una reacció depèn de la quantitat de substància que reacciona (mols), de la pressió, de la 
temperatura i de l'estat d'agregació dels reactius i productes. Per tal de comparar diferents ΔH de 
diferents reaccions cal fixar aquestes variables.
Es defineix:
a) Entalpia estàndard de reacció: H r

o

Quant P és 1 atm (1.01 · 105 Pa) i la T=298 K (25 ºC).
En el cas particular d'una combustió, anomenem entalpia estàndard de combustió: H c

o

Per exemple CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(l)   H c
o = -889.7 kJ/mol

b) Entalpia estàndard de formació: H f
o

Igualment a P 1atm, i T=298 K, seria el procés de formació d'un mol d'un compost a partir del seus 
elements a pressió constant.
Arbitràriament s'assigna entalpia de formació igual a zero als elements en el seu estat normal, per 
exemple H f

o (Cl2(g), Cgrafit, O2(g), Br2(l), etc) = 0.
Fixem-nos en l'entalpia estàndard de formació d'un mol d'amoníac:
1/2N2(g) +3/2H2(g) → NH3(g)   H f

o = -46 kJ/mol
Com més negatiu és ΔH més calor s'allibera en la formació del compost i per tant més estable és.

Donada una reacció qualsevol aA + bB  → cC + dD la relació entre H r
o i H f

o és:

H r
o =cH f

o C d H f
o D−aH f

o A−bH f
o B

Les unitats de H r
o  segueixen sent J/mol.
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Llei de Hess i la seva aplicació
Degut  a  que  ΔH és  una  funció  d'estat,  la  variació  d'entalpia  associada  a  una  reacció  química 
realitzada a pressió constant és la mateixa si la reacció té lloc en una etapa o bé en diverses etapes 
(no depèn del camí sinó només de l'estat inicial i final).
Aquesta  és  l'anomenada  llei  de  Hess,  i  permet  tractar  matemàticament  les  equacions 
termoquímiques, les quals es podem multiplicar, dividir, i sumar-les o restar-les.
En particular si canviem productes per reactius: ΔH(R→P) = - ΔH(P→R) 

El canvi d'entalpia en els processos físics
La diferència  entre l'entalpia d'un mol de vapor i  la  d'un mol de líquid,  s'anomena entalpia de 
vaporització:
H2O(l) →  H2O(g)      ΔHvaporització

El procés contrari és l'entalpia de condensació ΔHcondensació = -ΔHvaporització

Per altra banda s'anomena entalpia de fusió a l'energia del procés:
H2O(s) →  H2O(l)      ΔHfusió

A l'energia procés contrari li correspon l'entalpia de solidificació ΔHsolidificació = -ΔHfusió

Entalpies d'enllaç o energies d'enllaç
En la  formació d'un enllaç es desprèn energia  i  es  necessita  energia per trencar-lo.  Anomenem 
entalpia d'enllaç a la reacció de  formació en estat gasós d'un mol d'enllaços a partir dels àtoms 
aïllats. Això vol dir que les entalpies d'enllaç són negatives.
Per exemple 2Cl(g) → Cl2(g)    H f

o  = -242 kJ/mol d'enllaços.
Degut a que l'energia d'un determinat tipus d'enllaç depèn del la molècula en si, es tabulen energies 
d'enllaç mitjanes.
Aquests  valors  resulten  molt  útils  per  calcular  entalpies  estàndard  de  formació  i  de  reacció 
aproximades, però prenent les següents precaucions:
-Totes les substàncies s'han de trobar en estat gasós.
-Només es pot aplicar a molècules covalents simples.
Nota: Quan trenquem enllaços  H f

o  > 0; quan formem enllaços  H f
o  < 0.

Valors mitjans d'entalpies estàndard de formació d'enllaç
Enllaç ΔHf

o /  kJ mol-1 Enllaç ΔHf 
o / kJ mol-1

H-H -436 I-H -299
C-C -348 C-Cl -328
F-F -158 C-Br -276

Cl-Cl -242 C-I -240
Br-Br -193 N-H -388

I-I -151 C=C -608
C-H -412 C=O -743
O-H -463 C=O (en CO2) -802
F-H -562 C≡C -837
Cl-H -431 N≡N -945
Br-H -366 C≡N -890
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Tema-10 Equilibri químicTema-10 Equilibri químic
Reaccions químiques reversibles i irreversibles
En la reacció:
C(s) + O2(g) → CO2(g)

La  reacció  continua  fins  que  s'ha  acabat  tot  el  carboni;  aquest  tipus  de  reaccions  s'anomenen 
irreversibles ja que transcorren en un únic sentit.
Per contra les reaccions que poden tenir lloc en tots dos sentits s'anomenen reaccions reversibles, 
com:
I2(g) + H2(g) ↔ 2 HI(g)      (cal que el recipient sigui tancat).

Equilibri químic
Si imaginem la reacció O2(g) + 2H2(g) ↔ 2 H2O(g)  mesclant un mol d'oxigen i dos d'hidrogen, en un 
principi la formació d'aigua es farà a la màxima velocitat, en canvi el procés contrari tindrà una 
velocitat nul·la inicialment, perquè no hi ha cap molècula de iodur d'hidrogen.
Però a mesura que el procés avança, la velocitat de reacció v1 (formació d'aigua) augmenta i la v2 

disminueix (formació de O2 i H2); les dues velocitats acabaran igualant-se arribant a una situació 
d'equilibri  en  la  què  la  composició  del  sistema  ja  no  canviarà  en  el  temps;  aquesta  situació 
s'anomena equilibri químic.

Constant d'equilibri
Donada una reacció general:  aA + bB ↔  cC + dD
Es defineix la constant d'equilibri Kc com:

K c =[ C ]c [ D]d

[ A ]a [ B ]b

On les concentracions [c]=mol dm-3  i el subíndex explica que la constant d'equilibri s'expressa en 
funció de les concentracions, les quals són les concentracions una vegada arribat l'equilibri.
El valor de Kc depèn només de la temperatura i de com està igualada la reacció química.
Si el valor Kc és molt gran la mescla conté quantitats elevades de productes, per contra si el valor de 
Kc és petit, la mescla conté elevades quantitats de reactius.
En principi la Kc es considera adimensional.

Per altra banda, s'anomena Q, a una constant anàloga a Kc quan les concentracions  no són les de 
l'equilibri. Si Q > Kc la reacció transcorre cap a l'esquerra (Q ha de disminuir); si Q < Kc la reacció 
transcorre cap a la dreta (Q ha d'augmentar).

L'´ús  de  constants  d'equilibri  és  indispensable  quan es  resolen problemes  d'estequiometria  amb 
reaccions químiques reversibles.

Classificació dels equilibris
Podem parlar d'equilibris moleculars (quan les espècies que intervenen són molècules) o equilibris 
iònics (quan les espècies que intervenen són ions).
Tenint en compte l'estat d'agregació de les substàncies parlem d'equilibris homogenis (una única 
fase) o heterogenis (diferents fases).
Per exemple, un equilibri heterogeni és:
CaCO3(s) ↔ CaO(s) + CO2(g)

En aquests casos les concentracions del sòlids (o els líquids) es consideren constants i no intervenen 
en la constant d'equilibri, que s'escriuria: Kc = [CO2].
En la Kc només intervenen les concentracions dels gasos (g) i de les substàncies iòniques (aq).
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Constant d'equilibri en funció de les pressions parcials
Donada la reacció general en fase gas:
aA(g) + bB(g) ↔  cC(g) + dD(g)

Es  defineix  la  constant  d'equilibri  KP com  l'expressada  amb  les  pressions  parcials  de  cada 
component com:

K P =
PC

c P D
d

P A
a PB

b

Si tenim en compte que P A =
nA RT

V
; P A =[A] RT

Podem substituir en el valor de KP i arribar a:
K P = K C RT  n on Δn=c+d - a - b. Quan Δn=0; KC = KP .

Si utilitzem aquesta expressió i les pressions en atm, R=0.082 atm dm3 K mol-1, fixem-nos que el 
volum en dm3 és compatible amb les unitats de Kc.
Per altra banda, si volem expressar KP utilitzant pressions en Pa, cal canviar R, fent R=8.3 ·103 Pa 
dm3 K-1 mol-1 on hem expressat el volum en dm3. 
Curiosament, si volem expressar KP utilitzant pressions en kPa, llavors R=8.3 kPa dm3 K-1 mol-1.

Nota:  Per resoldre problemes amb constants  d'equilibri  es pot fer  tenint en compte la  part  que 
reacciona de la quantitat de mols o concentracions inicials: C0-X, o bé considerar la fracció que 
reacciona amb l'anomenat grau de dissociació C0 (1-α). Per exemple:
                                              I2(g) ↔  2I(g)                                             I2(g)         ↔     2I(g)

                                 t=t0            C0              0                    t=t0            C0                      0
                                 t=teq           C0-x         2x                   t=teq           C0 (1- α)           2C0α

Factors que afecten l'equilibri químic
Quan una reacció ha arribat a un estat  d'equilibri,  és  possible provocar canvis o desplaçaments 
variant algunes de les següents condicions:
a) Variacions de concentració: Afegint o eliminant alguna espècie.
b) Variacions de pressió: Modificant el volum del recipient reaccionant.
c) Variacions de temperatura.

a) Variacions de concentració
Donada la reacció:
                                           N2(g) + 3 H2(g) ↔  2 NH3(g)

Si afegim reactiu(s) Q < Kc, per tant l'equilibri es desplaçarà cap a la dreta consumint l'excés de 
reactius afegits.
Contràriament si afegim productes Q > Kc l'equilibri es desplaçarà cap a l'esquerra.
És important notar que en el nou equilibri, les concentracions de cada espècie seran més grans però 
no canviarà el valor de Kc.
En  els  equilibris  heterogenis  l'augment  de  quantitat  de  la  fase  sòlida  o  líquida  no  desplaça 
l'equilibri.

b) Variacions de pressió
Imaginem la mateixa reacció de formació de l'amoníac,  feta en un recipient tancat proveït d'un 
èmbol mitjançant el qual podem variar el volum del reactor. Si el volum el reduïm a la meitat, les 
concentracions es faran dobles i per tant:

Q=
[2 NH 3]2

[2N2 ] [ 2H2 ]3 =
4 [ NH 3 ]2

2 [ N 2]8 [ H 2 ]3=
K c

4
És a dir que Q < Kc i per tant el sistema es desplaçarà cap a la formació d'amoníac.
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En general, un augment de la pressió fa que la reacció es desplaci cap on ocupa menys volum (on hi 
ha menys mols de gas), per contra una disminució de la pressió fa que la reacció es desplaci cap on 
ocupa més volum (on hi ha més mols de gas).
En les reaccions en què el nombre de mols de gas en els reactius és igual al nombre de mols en els 
productes, l'augment o disminució de la pressió no influeix en l'equilibri.

És important notar que en el nou equilibri les concentracions de cada espècie seran diferents però no 
canviarà el valor de Kc.

c) Variacions de la temperatura
En aquest cas sí es modifica el valor de Kc. Es pot demostrar que:

ln
K1

K2
=−H

R
 1
T 1

− 1
T 2

 Equació de van't Hoff.

En les reaccions endotèrmiques ΔH > 0, i en augmentar la temperatura  augmenta el valor de la 
constant d'equilibri (s'afavoreix la producció de productes).

En les reaccions exotèrmiques  ΔH < 0, i en augmentar la temperatura  disminueix el valor de la 
constant d'equilibri (s'afavoreix la producció de reactius).

La temperatura sí modifica el valor de Kc, els catalitzadors no modifiquen aquest valor, únicament 
acceleren la velocitat de reacció tant directa com inversa (això és veurà en el capítol de cinètica 
química).

Principi de Le Chatelier
Per  tot  l'explicat,  quan  un  sistema  experimenta  una  variació  de  concentració,  de  pressió  o  de 
temperatura, té lloc un reajustament i l'equilibri es desplaça. Aquests canvis es poden interpretar 
qualitativament mitjançant el principi de Le Chatelier:
Quan  en  un  sistema  en  equilibri  es  produeix  una  modificació  d'alguna  variable,  l'equilibri  es 
desplaça de tal manera que tendeix a oposar-se a aquesta variació.

Exemple: Tenim la reacció següent A(g) + B(g) ↔ AB(g) on les concentracions inicials de cada 
espècie  són  [A]0=0.3  M,  [B]0=0.9  M,  [AB]0=1.2  M,  i  sabem  que  la  constant  d'equilibri 
termodinàmica, a una certa temperatura, de la reacció anterior és de Kc=5. Trobeu la constant Q en 
les  condicions  inicials,  digueu  cap  a  on  es  desplaçarà  la  reacció  fins  assolir  l'equilibri,  i  la 
composició de cada espècie una vegada arribat l'equilibri.

Calcularem la constant Q de no equilibri Q =
[ AB ]0

[ A ]0 [ B ]0
= 1.2

0.3 · 0.9
= 4.4 , degut a que Q<Kc no 

estem en condicions d'equilibri i la reacció es desplaçarà cap a la dreta (formació de l'espècie AB). 
Per trobar la composició de l'equilibri farem un balanç estequiomètric com el següent:
             A(g)    +    B(g) ↔   AB(g)

t=t0      0.3          0.9              1.2  
t=teq    0.3-x       0.9-x           1.2 + x

Per  tant K c =[ AB ]
[ A ] [ B ]

= 1.2x
0.3− x ·0.9−x 

= 5 d'on  obtindrem  que 5x2−7x0.15= 0 i  la 

solució correcte és per x=0.02 M. Finalment les concentracions en equilibri  seran [A]=0.28 M, 
[B]=0.88 M i [AB]=1.22 M. Podem comprovar com aquestes concentracions ens donen Kc=5.
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Tema-11 Espontaneïtat de les reaccions químiquesTema-11 Espontaneïtat de les reaccions químiques
Introducció
Moltes reaccions exotèrmiques transcorren espontàniament, per exemple:
H2(g) + 1/2O2(g) → H2O(g)   ΔH <0
Aquesta reacció transcorre per ella mateixa, sense aportació d'energia exterior, es pot dir que el 
sistema passa espontàniament d'un estat amb certa energia a un altre d'energia menor.
El procés invers:
H2O(g) → H2(g) + 1/2O2(g)  ΔH >0
És  endotèrmic,  i  no  ocorre  espontàniament.  Podem dir  que  els  compostos  amb més  contingut 
energètic tendeixen a transformar-se en aquells amb energia menor, és a dir, la natura té tendència a 
la formació de molècules amb enllaços forts respecte aquelles amb enllaços febles.

De totes maneres hi ha processos endotèrmics que són espontanis:
-La fusió del gel, l'evaporació d'un líquid, el procés de dissociació de l'amoníac: 
NH3(g) ↔ N2(g) + 3H2(g)   ΔH >0
Per tant l'energia no és l'únic factor que intervé en l'espontaneïtat de les reaccions químiques.

L'entropia
Considerem  els  següents  sistemes  aïllats (no  poden  intercanviar  ni  matèria ni  energia amb 
l'exterior):
a) Dos compartiments amb dos gasos A i B connectats però amb l'aixeta tancada, en obrir aquesta 
els gasos es mesclen espontàniament (sense intercanvi d'energia).
b) Un flascó de vidre amb un líquid es trenca, el líquid s'evapora espontàniament.
c) Tenim un flascó amb una sal i un recipient amb líquid, si trenquem el flascó sobre el líquid, la sal 
es dissol espontàniament.

En no haver intercanvi d'energia, aquest processos espontanis es poden atribuir a que augmenten el 
desordre microscòpic del  sistema.  La  mesura  quantitativa  del  desordre s'anomena  entropia i  es 
designa com S. En una reacció química entre reactius i productes podem parlar de ΔS. 
[ΔS]=J K-1 mol-1.
Un cristall té menor entropia que un líquid, i aquest menor que un gas; un cristall perfecte a zero 
kelvin té una entropia de zero (ho veurem després).

Generalitzant, en un sistema aïllat es produiran espontàniament aquells processos que incrementin 
l'entropia del sistema. El segon principi de la termodinàmica esmena que:
Considerant l'univers com un sistema aïllat; es produiran espontàniament aquells processos en què 
l'entropia de l'univers augmenti.

Criteris per predir l'espontaneïtat de les reaccions químiques. Energia lliure.
La majoria dels sistemes químics no estan aïllats i la majoria de reaccions químiques transcorren a 
pressió i temperatura constant. Veiem com es pot predir l'espontaneïtat en aquests casos:

1. El sistemes passen d'estats d'energia gran a estats d'energia menor (mínim d'entalpia).
2. El sistemes passen d'estats de desordre petit a estats de desordre gran (màxim d'entropia).
3. Ha d'existir una relació quantitativa entre els dos efectes.

Es pot establir una relació entre elles anomenada energia lliure de Gibbs ΔG:
                                     ΔG = ΔH – T ΔS  (P, T const.)  [ΔG]=J mol-1

Aquesta energia és la màxima quantitat d'energia disponible per ser convertida en treball útil, en una 
reacció química realitzada a pressió i temperatura constants.
Si ΔG < 0 la reacció química serà espontània. Cas contrari no ho serà.
Quan ΔH = TΔS, ΔG=0 i la reacció està en equilibri (no es pot extreure treball útil d'ella).
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Es poden resumir els següents casos d'espontaneïtat:

ΔH ΔS Espontània?
ΔH < 0, exotèrmica ΔS  >  0,  més  desordre  en  els 

productes
Sí, ΔG < 0

ΔH < 0, exotèrmica ΔS  <  0,  més  desordre  en  els 
reactius

depèn de la temperatura
espontània si:
|TΔS| < |ΔH|

ΔH > 0, endotèrmica ΔS  >  0,  més  desordre  en  els 
productes

depèn de la temperatura
espontània si:
|TΔS| > |ΔH|

ΔH > 0, endotèrmica ΔS  <  0,  més  desordre  en  els 
reactius

No, ΔG > 0

ΔGo i ΔSo d'una reacció
Per calcular el valor de l'energia lliure en condicions estàndard (298 K i 1 atm):
             ΔGo = ΔHo – T ΔSo

Ja sabem calcular  ΔHo d'una reacció coneixent les entalpies estàndard de formació. 

En el zero absolut un cristall perfecte té S=0, aquest és el tercer principi de la termodinàmica.
A partir de 0 K, les entropies de totes les espècies químiques tenen valors positius, que augmenten 
amb la temperatura.
Per exemple: So (H2) = 130 J K-1 mol-1. Ja no és zero com la seva  ΔHf

o.

De manera qualitativa podem dir que:
-Els gasos tenen major entropia que els líquids, i els líquids major que els sòlids.
-Com més àtoms té  una espècie  química,  més gran és la  seva entropia  (més graus  de llibertat 
rotacional).
-Com més febles són els enllaços d'una  espècie química, més gran és la seva entropia.

Càlcul de l'entropia estàndard d'una reacció
Donada la reacció:
aA + bB  → cC + dD
L'entropia estàndard de la reacció (298 K i 1 atm) es calcula com:

S r
o = c SoC d So D−a S oA−b So B

Càlcul de l'energia lliure estàndard d'una reacció
S'atribueix energia lliure de formació igual a zero als elements en estat estàndard, anàlogament a 
l'entalpia. Així  ΔGf

o=0 per H2(g), Br2(l), I2(s), etc.
Donada la reacció general:
aA + bB  → cC + dD
L'energia lliure estàndard de la reacció (298 K i 1 atm) es calcula com:
Gr

o = cG f
o Cd G f

o D −aG f
o A−bG f

o B
Quan més negatiu és el valor de  ΔGr

o més allunyada de l'equilibri està una reacció, això implica que 
és més espontània i més completa.
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Tema-12 Cinètica químicaTema-12 Cinètica química
Introducció
La termodinàmica, com hem vist, dóna informació sobre processos químics de gran importància:
-La variació d'energia que s'absorbeix o es desprèn en una reacció química.
-Si una reacció química serà espontània o no, és a dir, si podrà donar-se en determinades situacions 
per si sola o no.
Però la  termodinàmica no ens  proporciona informació sobre la  velocitat amb la  què un procés 
químic  tindrà  lloc.  Per  exemple,  la  transformació  del  carboni  grafit  en  carboni  diamant  és 
espontània però la reacció és tan lenta que no s'observa cap efecte.
Per altra banda, també podem manipular una reacció per a què sigui més ràpida o més lenta i la 
termodinàmica no ens proporciona la informació necessària de com fer-ho.

La  cinètica química és la part de la química que estudia la velocitat dels processos químics i els 
factors que la poden influenciar. La cinètica química té un component experimental important, i es 
basa en trobar expressions matemàtiques que relacionin la velocitat d'una reacció amb els diferents 
factors dependents com són la concentració dels reactius i la temperatura, així com la presència o no 
de catalitzadors.

Velocitat d'una reacció química
La velocitat mitjana d'una reacció té la següent formulació matemàtica:

vmitja =
n2−n1

t2−t1
=n
 t o bé en concentracions vmitja =

c2−c1

t 2−t 1
= c
 t

És a dir que representa la variació del nombre de mols (o de la concentració) d'una espècie amb 
respecte el temps.
Cal tenir en compte dos aspectes:

1. Si la substància és un reactiu, la seva quantitat disminuirà amb el temps en transformar-se en 
productes,  i  per  tant  la  seva  velocitat  seria  negativa.  Per  contra  si  la  substància  és  un 
producte la seva velocitat seria positiva. Per unificar signes es considera que la velocitat de 
reacció dels reactius és positiva i s'afegeix un signe menys en la seva expressió.

2. Si el  coeficient  estequiomètric d'un reactiu és molt  alt,  significa que desapareixerà molt 
ràpidament i si el coeficient estequiomètric d'un producte és molt alt significa que apareixerà 
en la reacció molt ràpidament. Per tant, cal també tenir en compte aquest efecte.

Cal refinar les expressions anteriors, a bé que que la velocitat de la reacció sigui una magnitud 
positiva i igual entre totes les espècies. Donada una reacció general:
                                                    aA + bB  → cC + dD
Es defineix la velocitat mitjana de la reacció com:

vmitja =−1
a
n A

 t
=−1

b
nB

 t
= 1

c
nC

 t
= 1

d
 nD

 t
Però donada una reacció en la què el volum no es modifica podrem escriure les concentracions:

vmitja =−1
a
 [ A]
 t

=−1
b
 [ B ]
 t

= 1
c
 [C ]
 t

= 1
d
 [ D ]
 t

Veiem que en l'última expressió les unitats de la velocitat de reacció són [v] = mol dm-3 s-1. 

Si el que volem és trobar velocitats instantànies enlloc de velocitats mitjanes, caldrà expressar la 
velocitat de reacció de la següent manera:

v =−1
a

d [ A ]
d t

=−1
b

d [ B ]
d t

= 1
c

d [C ]
d t

= 1
d

d [ D ]
d t

On s'ha canviat l'increment per un diferencial, canvi infinitament petit de concentració i de temps.
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Si representem gràficament la variació de concentració d'un reactiu i d'un producte enfront el temps, 
trobarem les següents tendències:
 

La velocitat en un instant de temps, ve donada per la derivada de la concentració respecte el temps, 
en altres paraules, el valor de la pendent de la recta tangent a la corba en aquell punt. 
Analitzant la representació gràfica anterior deduïm que:
-Per a un reactiu, la pendent de la recta tangent disminueix amb el temps, és a dir, és màxima en el 
seu instant inicial quan la concentració de reactius també és màxima. Transcorregut un cert temps, 
la velocitat de la reacció és quasi nul·la.
-Per a un producte, la pendent de la recta tangent augmenta amb el temps, és màxima inicialment 
perquè augmenta molt ràpidament i transcorregut un cert temps també és pràcticament nul·la.

En general, la velocitat de la reacció depèn de la concentració de reactius. Cal dir que aquesta no 
s'esgota mai, en la majoria de reaccions, sinó que arriba un moment en què la concentració ja no 
canvia amb el temps. En el moment en què la velocitat de desaparició dels reactius és igual a la 
velocitat d'aparició dels productes diem que s'ha arribat a l'equilibri químic.

Equació cinètica d'una reacció química
Una equació cinètica d'una reacció química és una expressió matemàtica que relaciona la velocitat 
de la reacció amb la concentració de les espècies que intervenen en el procés.
Per exemple per a la reacció:  aA(g) + bB(g)  → P(g)

L'equació cinètica és de la forma: v = k [A]α [B]β.
On  k és l'anomenada  constant de la reacció, que depèn fonamentalment de la temperatura, i els 
exponents (α i β), positius, reben el nom d'ordres parcials de la reacció. Aquests no han de coincidir 
necessàriament amb els coeficients estequiomètrics de la reacció (a, i b).
Alguns exemples:

H2(g) + I2(g) ↔  2HI(g)                              v = k1 [H2] [I2]

2NO(g) + O2(g) ↔  2NO2(g)                 v = k2 [NO]2 [O2]

2H2O2(aq)  → 2 H2O(l) + O2(g)           v = k3 [H2O2]

Hi ha, però, equacions cinètiques molt més complexes. Aquestes expressions es troben de manera 
experimental. Els ordres parcials de la reacció ens indiquen la dependència de la velocitat de reacció 
amb la concentració de cada espècie. La suma de tots ells s'anomena ordre total de la reacció.
Per exemple, en la reacció de formació del NO2, la reacció és d'ordre 2 respecte el NO, d'ordre 1 
respecte l'O2, i l'ordre total de la reacció és 3.
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Fixem-nos que les unitats de les constants de reacció varien, per exemple la reacció d'ordre dos:

H2(g) + I2(g) ↔  2HI(g)     k 1 = v
[ H 2 ] [ I 2 ] d'on [k1] = mol-1 dm3 s-1.

I per a la reacció de primer ordre:

2H2O2(aq)  → 2 H2O(l) + O2(g)   k 2 = v
[ H 2O2] d'on [k2] = s-1.

Integració de les equacions cinètiques
Per conèixer com varia la concentració d'una espècie química al llarg del temps cal integrar les 
expressions diferencials que hem vist anteriorment. Prenem, per exemple la reacció:
                                           2H2O2(aq)  → 2 H2O(l) + O2(g)

Podrem escriure que: 

v =−1
2

d [ H 2O2]
dt

= k [ H 2 O2 ]  d'on 
1

[ H 2 O2 ]
d [ H 2 O2 ]=−2 k dt

Integrant l'equació diferencial entre dos instants de temps t=0, t=t:

∫c0

ct 1
[ H 2 O2 ]

d [ H 2 O2 ]=∫0

t
−2k dt d'on ln [ H 2 O2 ]t−ln [H 2 O2]0 =−2 k t

Expressant la resta de logaritmes com el quocient de logaritmes i aïllant la concentració obtenim:
[ H 2 O2 ]t=[ H 2 O2 ]0 e−2 k t

Com podem veure, la concentració del reactiu disminueix de forma exponencial. Es pot comprovar 
que si la reacció és d'ordre zero, la concentració de reactiu disminueix de manera lineal, per a ordre 
1, com hem vist, disminueix de forma exponencial i a mesura que l'ordre de la reacció sigui més 
gran la concentració de reactiu disminuirà de manera més rapida. Gràficament:

Mecanismes de reacció
Una equació química igualada estequiomètricament sol ser una representació idealitzada perquè la 
reacció té lloc, en realitat, en diferents etapes. La velocitat d'una reacció dependrà d'aquestes etapes 
intermèdies fins a obtenir els productes de la reacció. Per exemple, si la reacció global consta de 4 
reaccions intermèdies on una d'elles és molt  lenta, la velocitat vindrà  limitada per l'etapa lenta, i 
serà per tant baixa. S'anomena mecanisme de reacció la successió de passos intermedis simples que 
corresponen a l'avenç de la reacció. L'equació química global ens indicaria únicament els estats 
inicials i finals. El mecanisme de reacció, per contra, ens donaria una informació detallada de cada 
pas de reacció i descriuria millor la reacció a nivell molecular. Cada pas d'un mecanisme de reacció 
s'anomena etapa o reacció elemental.
A diferència  del  que passa  amb l'equació global  de velocitat,  els  ordres  parcials  de reacció de 
cadascuna d'aquestes reaccions elementals sí que coincideixen amb els coeficients estequiomètrics.
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Prenem com exemple la següent reacció:
2N2O(g) → 2N2(g) + O2(g)  amb l'equació cinètica v = k [N2O]

Aquesta reacció no és elemental perquè l'ordre de la reacció (1) no coincideix amb el valor del 
coeficient estequiomètric del N2O (2). Per tant es donarà mitjançant un mecanisme de reacció:

Reacció elemental 1:    N2O(g) → N2(g) + O(g)    amb v = k1 [N2O]

Reacció elemental 2:    N2O(g)  + O(g)  → N2(g) + O2(g)  amb v = k2 [N2O] [O]

La primera etapa és molt lenta ja que k2 >> k1 i limita la velocitat de la reacció fent que la velocitat 
de  la  reacció  global  coincideixi  amb  la  velocitat  de  la  reacció  elemental  1.  En  general  els 
mecanismes de reacció són molt complexes i difícils de trobar experimentalment, sobretot si ens 
trobem amb espècies molt reactives que reaccionen molt ràpidament fent-les difícils de detectar.
Si sumem totes les etapes elementals obtenim l'equació global, però podem trobar algunes espècies 
noves en el mecanisme que no hi apareixen. En el cas vist, l'espècie O, no apareix en la reacció 
química global i no és ni un reactiu ni un producte. S'anomena un  intermedi de reacció. Aquests 
solen ser espècies molt reactives i per tant poc estables. La seva concentració augmenta i després 
disminueix.

El nombre total d'espècies que intervenen com a reactius en una etapa elemental rep el nom de 
molecularitat. Per exemple la molecularitat de la reacció elemental 1 és d'u, i la molecularitat de la 
reacció elemental 2 és de dos. Poden existir etapes amb molecularitat de tres, però es descarten 
etapes  de  molecularitat  per  sobre  de  tres  ja  que  és  molt  improbable,  que  a  nivell  molecular 
interaccionin  simultàniament  quatre  o  més  espècies  químiques.  En  les  etapes  elementals,  la 
molecularitat coincideix amb els coeficients estequiomètrics.

Factors que afecten la velocitat de la reacció
A més de la concentració de reactius trobem altres factors que afecten a la velocitat de reacció:
1. La naturalesa química del procés
Normalment aquelles reaccions que no impliquen una reestructuració complexa dels reactius són 
més ràpides, això indica que les reaccions on cal trencar enllaços covalents solen ser més lentes.
Per exemple la reacció Ag+

(aq) + Cl-
(aq) → AgCl(s) és molt ràpida ja que només es tracta d'una atracció 

electrostàtica entre els reactius. Per contra la reacció d'hidrogenació de l'acetilè:  
C2H2(g) + 2H2(g) → C2H6(g) és una reacció lenta ja que inclou el trencament de l'enllaç triple C≡C.

2. L'estat físic dels reactius
Si els reactius estan en un estat físic on és fàcil la seva mescla, això afavoreix la velocitat de la 
reacció. Generalment, les reaccions entre gasos solen ser ràpides mentre que les reaccions en les 
què  intervé  una  fase  sòlida  són  més  lentes.  Si  aquesta  fase  sòlida  està  finament  dividida,  la 
superfície de contacte amb el reactiu serà major i per tant també la velocitat de la reacció.

3. La temperatura
Generalment, en augmentar la temperatura s'augmenta la velocitat de reacció ja que els reactius 
disposen  de més  energia  cinètica  per  a  reaccionar.  Concretament  la  variació  de la  constant  de 
velocitat amb la temperatura segueix l'anomenada llei d'Arrhenius:

k = Ae
−Ea

RT essent  Ea l'energia  d'activació i  A  l'anomenat  factor  preexponencial.  L'energia 
d'activació correspon amb l'energia mínima necessària per a que tingui lloc un  xoc eficaç i  les 
espècies reaccionin. Les unitats del factor A corresponen amb les de la constant k. Les unitats de Ea 

són [Ea] = J mol-1.
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4. La presència de catalitzadors o inhibidors
Els  catalitzadors són  espècies  químiques  que  acceleren  la  velocitat  de  reacció  i  que  no  es 
consumeixen durant  la  reacció (són recuperables).  Els  catalitzadors mai  intervenen en l'equació 
global  de  la  reacció  però  sí  apareixen  en  algunes  etapes  del  seu  mecanisme  de  reacció.  Els 
inhibidors són substàncies les quals disminueixen la velocitat de reacció bloquejant l'acció d'alguns 
intermedis i per tant afectant la velocitat de reacció. 

Teoria de les reaccions químiques
Generalment no és possible determinar teòricament les constants cinètiques o l'equació de velocitat 
d'una reacció i cal utilitzar mètodes experimentals. De totes formes, s'han desenvolupat teories que 
permeten explicar alguns aspectes importants de la cinètica química, com pot ser la relació entre la 
constant cinètica i la temperatura. Podem esmenar dues teories principals:

Teoria de les col·lisions
Es basa en la idea que per a què una reacció tingui lloc, les molècules reaccionants han de xocar 
entre elles i per tant la velocitat de reacció és proporcional al nombre de col·lisions produïdes per 
unitat de temps. D'acord amb aquesta teoria qualsevol factor que faci augmentar aquest nombre de 
col·lisions farà augmentar la velocitat de la reacció. Cal fer notar que no tots els xocs són efectius i 
no es tradueixen en la formació de productes. Per a què un xoc sigui efectiu (xoc eficaç) cal que es 
donin les següents condicions:

1. Les molècules reaccionants han de tenir l'energia mínima necessària (energia d'activació) 
donat que pràcticament totes les reaccions han de trencar enllaços, i per tant es necessita de 
l'aportació d'energia.

2. Les espècies reaccionants en el moment del xoc han de tenir una orientació adequada que 
permeti la formació dels productes.

Teoria de l'estat de transició
En aquesta  teoria  no es  fa  un estudi  del  moviment  de  les  molècules  sinó  dels  canvis  a  nivell 
energètic de les mateixes durant la reacció química. Es postula l'existència d'una espècie química 
anomenada complexe activat que té una estructura intermèdia entre els reactius i els productes. En 
el complexe activat els enllaços dels reactius s'han debilitat i s'han començat a formar els enllaços 
dels  productes.  El  complexe  activat  té  molta  energia  i  és  per  tant  inestable  i  es  descompon 
ràpidament en productes de la reacció. L'estat energètic del complexe activat s'anomena  estat de 
transició. La diferència d'energia entre aquest estat i els reactius és precisament l'energia d'activació.
Donada una energia d'activació petita, moltes molècules podran adquirir-la i la reacció serà ràpida.
Si augmentem la temperatura serà més probable que més molècules obtinguin l'energia d'activació i 
formin el complexe activat, així es podrà accelerar la velocitat de reacció.
Per altra banda, com hem vist en la termoquímica, si l'estat energètic dels reactius és menor que el 
dels productes, la reacció serà exotèrmica, per contra si l'estat energètic dels productes és major que 
el dels reactius, la reacció serà endotèrmica. En els següents gràfics s'unifica la part termoquímica i 
la part cinètica: 
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Catàlisi
Una de les formes més importants d'augmentar la velocitat d'una reacció és mitjançant la utilització 
de  catalitzadors.  Això és  especialment  útil  quan el  factor  temperatura  no  es  pot  fer  servir  per 
augmentar  la  velocitat.  Per  altra  banda,  per  aconseguir  l'efecte  contrari  es  poden  utilitzar  les 
espècies anomenades inhibidors. Un catalitzador es pot definir com aquella substància que fa que 
un sistema químic aconsegueixi l'estat d'equilibri més ràpidament, sense modificar la composició de 
l'equilibri ni consumir-se durant la reacció.
Els catalitzadors tenen les següents propietats:

1. No poden ser ni reactius ni productes, per tant no apareixeran a la reacció global.
2. Són eficaços fins i tot en petites quantitats.
3. Es recuperen al final del procés.
4. No alteren les variables termodinàmiques, en particular ΔH, ΔS o ΔG.
5. Un procés no espontani no serà afavorit per la presència del catalitzador.
6. Acceleren d'igual manera la reacció directa i la inversa.
7. En general són específics per a cada reacció.

Un catalitzador  modifica  les  etapes  intermèdies  del  mecanisme  de  reacció  disminuint l'energia 
d'activació (E'a), tant de la reacció directa com de la inversa. Podem veure-ho en la següent figura:

De manera contrària, un inhibidor fa augmentar l'energia del complexe activat, augmentat, per tant 
l'energia d'activació.
Hi ha diferents tipus de processos catalitzats:

1. Catàlisi homogènia  : Quan el catalitzador es troba en la mateixa fase que els reactius. Per 
exemple la reacció de destrucció de l'O3 és catalitzada per la presència d'àtoms de clor o 
fluor, tots en fase gasosa.

2. Catàlisi heterogènia  : Quan el catalitzador es troba en una fase diferent a la dels reactius. 
Aquest tipus de catàlisi s'utilitza molt industrialment. Normalment l'estat del catalitzador és 
sòlid i les molècules reactives s'adsorbeixen en la seva superfície abans de reaccionar. Per 
exemple la síntesi del SO3 utilitza platí com a catalitzador.

3. Catàlisi  enzimàtica  :  Els  catalitzadors  de  les  reaccions  bioquímiques  són  proteïnes 
anomenades enzims. Són capaços d'augmentar molt la velocitat d'aquestes reaccions fins i 
tot a temperatura fisiològica, que és baixa comparada amb les temperatures que es fan servir 
en els processos industrials. Els enzims són molt específics i catalitzen la reacció en un punt 
determinat de la seva estructura anomenat centre actiu.
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Tema-13 Reaccions àcid-base (I)Tema-13 Reaccions àcid-base (I)
Introducció
Les solucions aquoses d'àcids tenen les següents característiques:

1. Condueixen el corrent elèctric.
2. Reaccionen amb alguns metalls alliberant hidrogen gas.
3. Canvien de color algunes substàncies anomenades indicadors.
4. Tenen gust àcid.
5. Quan reaccionen amb bases perden les seves propietats.

Alguns exemples: HCl, HNO3, CH3COOH. 
Les solucions aquoses de bases tenen les següents característiques:

1. Condueixen el corrent elèctric.
2. Canvien el color d'alguns indicadors que és distint al que prenen amb un àcid.
3. Tenen gust càustic i són lliscoses al tacte.
4. Quan reaccionen amb els àcids perden les seves propietats.

Alguns exemples: NaOH, KOH, NH3, Na2CO3.

Teoria d'Arrhenius sobre els àcids i les bases
Arrhenius va postular que les solucions àcides i bàsiques contenien ions positius i negatius. La seva 
teoria  s'anomena  teoria  de la  dissociació iònica;  es  defineix un  àcid com una substància  capaç 
d'alliberar ions H+:   HCl → H+ + Cl-   ; HNO3 → H+ + NO3

-

Es defineix una base com aquella substància capaç d'alliberar l'anió OH- : KOH → K+ + OH-

Per últim la reacció de neutralització entre un àcid i una base seria: H+ + OH- → H2O

Teoria de Brönsted-Lowry d'àcids i bases
La teoria d'Arrhenius resulta insuficient ja que està restringida a dissolucions aquoses, no explica la 
basicitat del NH3 ja que no conté ions OH- i tampoc explica que les dissolucions d'algunes sals no 
siguin neutres.  Tampoc explica la  naturalesa de les substàncies  amfòteres que es comporten de 
vegades com àcids i de vegades com bases (com per exemple HS-). 
D'altra banda es considera que l'ió H+ es troba associat amb molècules d'aigua, formant l'espècie 
H3O+ (hidroni o oxoni). Aquest el simbolitzarem com H3O+

(aq) o bé H+
(aq).

Segons Brönsted i Lowry, un àcid és tota espècie química (molècula o ió) capaç de cedir protons a 
una  altra  espècie  química;  una  base és   tota  espècie  química  (molècula  o  ió)  capaç  d'acceptar 
protons:
                                      HA  +   B ↔  A-   +   HB+

                                      àcid1    base2    base1    àcid2

Quan l'espècie HA cedeix un protó es converteix en una base A-, de la mateixa manera quan la base 
B accepta un protó es converteix en un àcid HB+. El parell HA/A- i el parell B/HB+  s'anomenen 
parells conjugats àcid-base.

En solució aquosa podem escriure:   HA(aq) + H2O(l) ↔  A-
(aq) + H3O+

(aq)

                                                                                                     B(aq) + H2O(l) ↔ HB+
(aq) + OH-

(aq)

Per exemple l'amoníac és una base i podem dir:  NH3(aq)  +   H2O(l) ↔  NH4
+

(aq)
    +  OH- 

(aq)
                                                                                                                                       base1         àcid2             àcid1          base2

I la reacció de neutralització s'escriuria: H3O+
(aq) + OH-

(aq) ↔ H2O(l) + H2O(l).
Finalment, aquesta teoria contempla el concepte d'àcid i de base a dissolucions no aquoses:
                                              NH3(g) + HCl(g) → NH4Cl(s)
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Autoionització de l'aigua
L'autoionització de l'aigua es conseqüència del caràcter amfòter de l'aigua:
H2O(l) + H2O(l) ↔  OH-

(aq) + H3O+
(aq)

Aquest equilibri, desplaçat molt a l'esquerra, es coneix com reacció  d'autoionització de l'aigua, ja 
que l'aigua pura no té càrrega, podem dir que el nombre d'ions positius és igual al nombre d'ions 
negatius.
Podem escriure la constant d'equilibri termodinàmic d'aquesta reacció:

K c =
[ H 3O+ ] [OH - ]
[ H 2O ]2

Però degut a que la concentració de l'aigua és pràcticament constant, la podem incloure dins la 
constant d'equilibri, i escriure:

K c = Kw = [ H3 O+ ] [OH - ]
Aquesta expressió s'anomena producte iònic de l'aigua i es representa per Kw. A 25ºC el seu valor és 
de 1·10-14 i com sabem que el nombre d'ions H3O+ és el mateix que el d'ions OH- :
               [H3O+] = [OH-] = 1 · 10−14 = 1·10-7 mol dm-3.
A més temperatura, l'aigua està més ionitzada.

Un fet important és que en les solucions àcides [H3O+] > [OH-] però Kw no canvia el seu valor; 
anàlogament  en les solucions bàsiques [H3O+] < [OH-] però Kw no canvia el seu valor.

Concepte de pH
Per determinar l'acidesa o basicitat d'una solució només cal conèixer la concentració d'ions H3O+.
Es defineix pH com:                                       pH = -log [H3O+]
Anàlogament el pOH es defineix com:          pOH= -log[OH-]
I el pKw es defineix com:                                pKw= -log Kw = 14
D'altra banda pH + pOH = pKw; és a dir:       pH + pOH = 14

En una solució àcida [H3O+] > [OH-] i per tant pH < 7
En aigua pura o en solució neutre [H3O+] = [OH-] i per tant pH=7
En una solució bàsica [H3O+] < [OH-] i per tant pH >7

Exemples: Suc de llimona (pH=2.3), suc de taronja (pH=3), aigua pura (pH=7) i lleixiu (pH=10.7).

Força relativa d'àcids i bases
La definició de Brönsted-Lowry implica que un àcid fort té una gran tendència a transferir un protó 
a una altra espècie química, i que una base forta és aquella que té una gran afinitat pels protons; fent 
servir l'aigua com a base de comparació per a tots el àcids:
                                                      HA(aq) + H2O(l) ↔  A-

(aq) + H3O+
(aq)

Considerant la concentració de l'aigua com constant: K c = Ka =
[ A- ] [ H 3O+ ]
[ HA]

La constant Ka s'anomena constant d'acidesa. 
Les concentracions de totes les espècies han de ser les d'equilibri.
Un àcid és fort si té l'equilibri esmentat totalment desplaçat cap a la dreta; com més gran és el valor 
de Ka, més fort és l'àcid i més feble serà la seva base conjugada.

També es defineix el pKa = -log Ka.
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Anàlogament per una base:            B(aq) + H2O(l) ↔ HB+
(aq) + OH-

(aq)

Considerant la concentració de l'aigua com a constant:  K c = Kb = [ HB+] [OH - ]
[ B ]

La constant Kb s'anomena constant de basicitat.
Com més gran sigui la constant de basicitat, més gran serà la força de la base i més petita la del seu 
àcid conjugat. També definim pKb = -log Kb. 

A 25ºC:     KaKb=Kw=1·10 -14.

Els àcids capaços de donar successivament diversos protons se'ls anomena àcids polipròtics, com 
per exemple H2SO4, H3PO4, H2CO3.

Exemple: HF, base conjugada F-, Ka=3.5·10 - 4, pKa=3.45.

Relació estructura química i constant d'acidesa
En els  hidràcids la força àcida va en contra de l'electronegativitat  i  es relaciona amb el  volum 
atòmic, així l'enllaç H-I és més feble que l'enllaç H-F:

                                          (-)àcid HF < HCl < HBr < HI (+)àcid

Quan s'analitza un període l'electronegativitat és directament proporcional a la força de l'àcid:
                                             
                                                (-)àcid PH3 < H2S < HCl (+)àcid

En els  oxoàcids, l'acidesa ve determinada per la dificultat  de trencament de l'enllaç O-H i això 
depèn de l'electronegativitat de l'àtom central:
 
                                              (-)àcid HIO < HBrO < HClO (+)àcid

I en augmentar el nombre d'oxígens, augmenta la força àcida:
                                   
                                      (-)àcid  HIO < HIO2 <HIO3 < HIO4  (+)àcid

Exemple d'equilibri àcid feble
Considerem l'àcid acètic      CH3COOH(aq) ↔ CH3COO-

(aq) + H+
(aq)

                                          t=t0      c0

                                            
                                          t=teq     c0(1-α)           c0α        c0α 

La constant d'acidesa serà:  K a =
c0

2

1−
=c0

2 si considerem 1 >> α.

Per tant el grau de dissociació serà = K a

c0
i això ens indica que en una dissolució d'un àcid 

feble quan menys concentrada és, més dissociada està i per tant més àcida és.
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Tema-14 Reaccions àcid-base (II)Tema-14 Reaccions àcid-base (II)
Dissolucions de sals en aigua
En dissoldre una sal en aigua el pH resultant pot ser àcid, bàsic o neutre; vegem uns exemples:

1. Dissolució de NaCl en aigua
NaCl(s) → Na+

(aq) + Cl-
(aq) 

L'ió Na+ és un àcid molt feble, i l'ió Cl- és una base molt feble, ambdós no reaccionen amb aigua:
Na+

(aq) + H2O(l) ←  NaOH(aq) + H3O+
(aq)

Cl-
(aq) + H2O(l) ← HCl(aq) + OH-

(aq)

Així doncs els ions H3O+ i OH- estan presents en una quantitat molt petita i el pH de la solució és 
neutre. Sempre que es dissol en aigua una sal obtinguda per reacció d'un àcid fort amb una base 
forta (en igual proporció) el pH resultant és neutre (pH=7).

2. Dissolució de NH4Cl en aigua
NH4Cl(s) → NH4

+
(aq) + Cl-

(aq)

L'ió NH4
+ és un àcid feble (és l'àcid conjugat de l'amoníac que és una base feble).

Les dues reaccions possibles amb aigua són:
NH4

+
(aq) + H2O(l) ↔  NH3(aq) + H3O+

(aq)

Cl-
(aq) + H2O(l) ← HCl(aq) + OH-

(aq)

La primera reacció té lloc en certa extensió i per tant tenim presents alguns ions H3O+ i el pH de la 
dissolució és àcid. Sempre que es dissol una sal obtinguda per reacció d'un àcid fort amb una base 
feble, el pH resultant és àcid (pH <7).

3. Dissolució de CH3COONa en aigua
CH3COONa(s) → CH3COO-

(aq) + Na+
(aq)

L'ió CH3COO- es una base feble (el parell conjugat és un àcid feble), les reaccions possibles són:
Na+

(aq) + H2O(l) ←  NaOH(aq) + H3O+
(aq)

CH3COO-
(aq) + H2O(l) ↔  CH3COOH(aq) + OH-

(aq)

La segona reacció té lloc en certa extensió i per tant la solució conté alguns ions OH-, el pH per tant 
serà bàsic. Sempre que es dissol una sal en aigua per reacció d'un àcid feble amb una base forta, el 
pH resultant és bàsic (pH>7).

Solucions amortidores o reguladores
Una solució amortidora és aquella el pH de la qual es modifica molt poc quan es dilueix o quan 
s'afegeixen quantitats no molt grans d'àcids o bases. Té molta utilitat en bioquímica on s'intenta 
treballar a pH constant, el pH fisiològic de la cèl·lula normalment.
Aquestes dissolucions s'anomenen reguladores, amortidores o tampó.
Les solucions tampó estan formades per:
-Una mescla d'un àcid feble i la seva base conjugada (com CH3COOH, CH3COONa).
-Una mescla d'una base feble i el seu àcid conjugat (com NH3, NH4Cl).

Per trobar el pH d'una d'aquestes solucions s'utilitza l'equació de Henderson-Hasselbach; Suposem 
una dissolució amortidora d'un àcid HA:     HA(aq) + H2O(l) ↔  A-

(aq) + H3O+
(aq)

pH = pK alog
[ A- ]eq

[ HA ]eq

Aquí les concentracions [A-] i [HA] són les d'equilibri, tot i que si fem l'aproximació de que són les 
concentracions inicials de preparació es comet molt poc error.
Mesclant diferents parelles d'àcid/base es pot obtenir una solució amortidora de qualsevol pH. La 
capacitat amortidora d'una solució és màxima quan pH=pKa.

48



L'equació de Henderson-Hasselbach, de fet, no cal utilitzar-la, el pH d'una solució tampó es pot 
trobar resolent un equilibri normal amb dues concentracions inicials (c1, c2) i sabent Ka:
               HA(aq)  ↔   A-

(aq)    +   H+
(aq)

t=t0           c1                  c2                                               on K a =
c2x x

c1−x
t=teq         c1-x               c2+x           x

Indicadors àcid-base
La mesura del pH és una operació molt usual en laboratori, es pot fer amb els anomenats pH-metres 
o bé amb la utilització de substàncies indicadores. Els indicadors àcid/base són àcids o bases febles, 
generalment orgàniques, la forma molecular dels quals té un color diferent respecte la seva forma 
ionitzada. En conseqüència el color d'un indicador depèn del pH de la solució.
Si anomenem In- a l'indicador:
                            HIn(aq) + H2O(l) ↔  In-

(aq) + H3O+
(aq)

                          color A                       color B
Quan afegim una quantitat petita de l'indicador a una solució àcida, l'equilibri es desplaçarà cap a 
l'esquerra (principi de Le Chatelier) i per tant predominarà el color A.
Quan afegim una quantitat petita de l'indicador a una solució bàsica, l'equilibri es desplaçarà cap a 
la dreta (principi de Le Chatelier) i per tant predominarà el color B.
En general necessitem una concentració 10 vegades més gran d'una de les formes (HI o In-) perquè 
el seu color predomini. Fent servir l'equació Henderson-Hasselbach:

pH = pK HIn log[ In- ]
[ HIn ]

Per una relació [In-]/[HIn]=10;    pH= pKHIn +1. 
Quan el pH de la solució sigui igual o més gran que pKHIn +1, dominarà el color B.

Per una relació [In-]/[HIn]=0.1;    pH= pKHIn -1. 
Quan el pH de la solució sigui igual o menor que pKHIn -1, dominarà el color A.

Per tant, entre el pH en què l'indicador té el color de la forma àcida (A) i el pH en què l'indicador té 
el color de la forma bàsica (B) hi ha un interval aproximat de dues unitats de pH. Aquest interval és 
anomenat interval de viratge de l'indicador.
 
Mesclant  diferents  indicadors  es  pot  obtenir  un  indicador  universal de  pH,  aquest  normalment 
s'utilitza impregnant-lo en tires de paper (l'anomenat paper indicador).

Exemple: Ataronjat de metil, color vermell en forma àcida, color groc en forma bàsica, interval de 
viratge pH= 3.2 – 4.4.

Reaccions de neutralització
La reacció més important entre àcids i bases és l'anomenada reacció de neutralització: 
                                         àcid + base → sal + aigua

Per exemple: HNO3(aq) + NaOH(aq) → NaNO3(aq) + H2O(l).
En  realitat  les  espècies  químiques  NO3

- i  Na+ no  intervenen  en  el  procés  (s'anomenen  ions 
espectadors) sinó que la reacció que té lloc és: H3O+

(aq) + OH-
(aq) → 2H2O(l)

En mesclar una solució àcida amb una bàsica el pH resultant no ha de ser neutre necessàriament, 
això només passarà quan es mesclin un àcid fort amb una base forta, i es mesclin en quantitats 
iguals.
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Volumetries àcid-base, corbes de valoració
Un  dels  mètodes  més  emprats  en  l'anàlisi  quantitativa  és  l'anàlisi  volumètrica.  Consisteix  en 
mesurar  el  volum  d'una  solució  de  reactiu  de  concentració  coneguda,  que  és  necessària  per 
reaccionar totalment amb un volum conegut de solució problema de concentració desconeguda.
En l'anàlisi volumètric el punt d'equivalència es dóna quan s'han afegit tants mols de H3O+ com de 
OH-. En el punt d'equivalència el pH no ha de ser necessàriament 7, en acabar la valoració només 
serà neutre si es valora un àcid fort amb una base forta. 
Si es valora un àcid feble (CH3COOH) amb una base forta (NaOH), el punt d'equivalència és bàsic 
degut a que el producte de reacció ens dóna ions OH- :  CH3COO-

(aq) ↔  CH3COOH(aq) + OH-
(aq)

Si es valora una base feble (NH3) amb un àcid fort (HCl), el punt d'equivalència seria àcid degut a 
que el producte de la reacció ens dóna ions H+: NH4

+
(aq) ↔  NH3(aq) + H+

(aq)

En aquests anàlisis s'utilitzen els pH-metres o els indicadors, afegits en petites quantitats. S'utilitza 
l'anomenada bureta i l'anomenat erlenmeyer (o vas de precipitats amb imant quan s'utilitza el pH-
metre).
Per  trobar  l'indicador  àcid-base  adequat  en  cada  cas,  s'ha  de  conèixer  el  pH  en  el  punt 
d'equivalència i escollir un indicador que tingui el seu interval de viratge al voltant d'aquest punt.

Aquesta seria la corba de valoració, i el muntatge, en valorar un àcid fort (HCl) amb una base forta 
(NaOH), el punt d'equivalència seria a pH=7 perquè la sal obtinguda (NaCl) no reacciona:

Es mostra a continuació, la corba de valoració i l'anomenat interval de viratge de l'indicador en més 
detall, així com les corbes de valoració d'un àcid i d'una base (que són contràries):
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Tema-15 Reaccions d'oxidació-reducció (I)Tema-15 Reaccions d'oxidació-reducció (I)
Introducció
En  aquest  tema  s'estudien  les  reaccions  de  transferència  d'electrons,  anomenades  reaccions 
d'oxidació-reducció, o  redox. La transferència d'electrons pot tenir lloc de manera directa (fent la 
reacció en un tub d'assaig) o bé de manera indirecta a través d'un conductor on l'energia d'una 
reacció espontània ΔG<0 es pot transformar en energia elèctrica (treball útil).
Els  sistemes  que  produeixen  energia  elèctrica  a  partir  d'una  reacció  química  s'anomenen  piles 
galvàniques o piles voltaiques.
El  procés  invers,  la  utilització  d'energia  elèctrica  perquè  tingui  lloc  una  reacció  no  espontània 
ΔG>0 té lloc en les anomenades cel·les electrolítiques, i el fenomen associat s'anomena electròlisi.

Concepte d'oxidació-reducció
La reacció següent és un exemple d'oxidació:
4Na(s) + O2(g) → 2Na2O(s)   diem que el sodi s'ha oxidat.

La reacció següent és un exemple de reducció:
CuO(s) + H2(g) → Cu(s) + H2O(l) diem que l'òxid de coure s'ha reduït.

Generalitzant, direm que una oxidació és un procés en què una espècie química perd electrons.
Una reducció és un procés en què una espècie química guanya electrons.
S'anomena oxidant tota espècie química que pot provocar una oxidació; un oxidant en reaccionar es 
redueix.
S'anomena reductor tota espècie química que pot provocar una reducció; un reductor en reaccionar 
s'oxida.
Sempre que en una reacció una espècie guanyi electrons hi ha d'haver una altra que els perdi. En la 
reacció global, el nombre d'electrons guanyats per l'oxidant és igual al nombre d'electrons perduts 
pel reductor (la càrrega es conserva). 
Per exemple: Cu2+

(aq) + Zn(s) → Cu(s) + Zn2+
(aq)  el coure ha guanyat dos electrons i el zinc n'ha perdut 

dos electrons.

Reductors: Metalls , hidrogen gas, carboni.
Oxidants: Halògens, oxigen, peròxids, àcid nítric, nitrats, permanganat, dicromat.

Nombre d'oxidació
El  nombre d'oxidació és molt útil per determinar quina espècie s'oxida o es redueix, consisteix a 
assignar una càrrega a cada element d'un compost pensant que tots els seus enllaços fossin iònics. 
En els compostos iònics el nombre d'oxidació correspon amb la valència.
El  nombre  d'oxidació  de  qualsevol  element  lliure  es  considera  zero;  el  nombre  d'oxidació  de 
l'oxigen és -2, excepte en els peròxids que és -1; el nombre d'oxidació de l'hidrogen és +1 excepte 
en els hidrurs que és -1, etc. La suma dels nombres d'oxidació d'un compost neutre ha de ser zero.

Exemples: H2, Cl2, Fe, Cu  → Nombre d'oxidació 0.
                  Cu2+, Fe2+ → Nombre d'oxidació +2.
                  H2SO4 → Nombre d'oxidació de l'hidrogen +1, de l'oxigen -2, del sofre +6.
                  CH4 →  Nombre d'oxidació de l'hidrogen +1, del carboni -4.
                  CF4 →  Nombre d'oxidació del fluor -1, del carboni +4.
                  CH2F2 →  Nombre d'oxidació de l'hidrogen +1, del fluor -1, del carboni 0.
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Considerant els nombres d'oxidació a banda i banda d'una reacció química direm que si es desplaça 
d'esquerra a dreta l'espècie s'oxida (augmenta el nombre d'oxidació) i en cas contrari es redueix 
(disminueix el nombre d'oxidació):

Igualació d'equacions redox pel mètode de l'ió-electró
Es considera que la reacció global és la suma de dues semireaccions i es canvia de mètode si la 
reacció transcorre en medi àcid o medi bàsic.

a) Medi àcid o neutre
Donada la reacció: 
MnO4

-
(aq) + Fe2+

(aq) + H+
(aq) → Mn2+

(aq) + Fe3+
(aq) + H2O(l)

1) Desglossem el procés en dues semireaccions:
MnO4

- → Mn2+    red
            Fe2+ →  Fe3+            ox

2) Igualem estequiomètricament, si en la reacció de reducció en la forma oxidada hi ha més àtoms 
d'oxigen que en la forma reduïda, s'afegeixen ions H+ (medi àcid)  doble que oxígens té la forma 
oxidada que en unir-se amb l'oxigen de la forma oxidada formaran aigua al costat contrari:

MnO4
-  + 8H+→ Mn2+ + 4H2O

            Fe2+ →  Fe3+

Nota: Si en la reacció d'oxidació cal afegir oxígens, es procedeix de la mateixa manera, però els H+ 

van com a productes i les aigües com a reactius. 

3) Igualem elèctricament les dues semireaccions afegint els electrons necessaris:
MnO4

-  + 8H+  + 5e-→ Mn2+ + 4H2O
            Fe2+ →  Fe3+ + 1e-

4) Es multipliquen les dues semireaccions pels mínims coeficients perquè el nombre d'electrons 
guanyats sigui igual al nombre d'electrons perduts:

MnO4
-  + 8H+  + 5e-→ Mn2+ + 4H2O

            5 x (Fe2+ →  Fe3+ + 1e- )

5) Es sumen les dues semireaccions i els electrons queden cancel·lats:
            MnO4

-
(aq) + 5Fe2+

(aq) + 8H+
(aq) → Mn2+

(aq) + 5Fe3+
(aq) + 4H2O(l)

6) Obtenim l'equació molecular afegint els ions espectadors (amb cura), per exemple:
         KMnO4(aq) + 5FeSO4(aq) + 4H2SO4(aq) → MnSO4(aq) + 5/2Fe2(SO4)3(aq) + 1/2K2SO4(aq)+ 4H2O(l)
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b) Medi bàsic
Donada la reacció:
ClO3

-
(aq) + Cr3+

(aq) + OH-
(aq) → Cl-

(aq) + CrO4
2-

(aq) + H2O(l)

1) Desglossem el procés en dues semireaccions:
Cr3+ → CrO4

2-     ox
            ClO3

- →  Cl-          red

2)  Igualem estequiomètricament,  en la  reacció  d'oxidació,  com la  forma oxidada té  més àtoms 
d'oxigen que la forma reduïda, s'afegeixen al costat esquerre  doble d'ions OH- (medi bàsic) que 
àtoms d'oxigen té la forma oxidada; al costat dret s'afegeixen les molècules d'aigua:

Cr3+ + 8OH-→ CrO4
2- + 4H2O

3) Igualem estequiomètricament, si en la reacció de  reducció la forma oxidada conté més àtoms 
d'oxigen que la forma reduïda, procedim de la mateixa manera afegint  doble d'ions OH- però els 
OH- van al costat dret de la semireacció; afegim aigües al costat esquerre:
            ClO3

-  + 3H2O→  Cl-  + 6OH-

4) Igualem elèctricament les dues semireaccions:
Cr3+ + 8OH-→ CrO4

2- + 4H2O + 3e-

            ClO3
-  + 3H2O + 6e- →  Cl-  + 6OH-

5) Es multipliquen les dues semireaccions pels mínims coeficients perquè el nombre d'electrons 
guanyats sigui igual al nombre d'electrons perduts:

2 x (Cr3+ + 8OH-→ CrO4
2- + 4H2O + 3e- )

            ClO3
-  + 3H2O + 6e- →  Cl-  + 6OH-

6) Es sumen les dues semireaccions i els electrons queden cancel·lats:
            ClO3

-
(aq) + 2Cr3+

(aq) + 10OH-
(aq) → Cl-

(aq) + 2CrO4
2-

(aq) + 5H2O(l)

7) Obtenim l'equació molecular afegint els ions espectadors (amb cura), per exemple:
            KClO3(aq) + 2CrCl3(aq) + 10KOH(aq) → 7KCl(aq) + 2K2CrO4(aq) + 5H2O(l)

Volumetries redox
Anàlogament a les volumetries àcid-base, una volumetria redox permet trobat la concentració d'una 
solució d'un reductor, fent-lo reaccionar amb una dissolució d'un oxidant de concentració coneguda 
o  viceversa.  És  important  que  la  reacció  sigui  completa  i  cal  disposar  d'un  indicador  redox, 
normalment. Per exemple en la reacció:

2MnO4
-
(aq) + 5H2O2(aq) + 6 H+

(aq) → 2Mn2+
(aq) + 5O2(g) + 8H2O(l)

violeta                                             incolor

S'agafa un volum conegut de la solució problema de peròxid d'hidrogen i s'aboca en l'erlenmeyer. 
Es col·loca a la bureta el permanganat de concentració coneguda; mentre hi ha peròxid d'hidrogen 
en excés la solució és incolora (reacciona per donar Mn2+), en el moment que hi ha una gota en 
excés de permanganat la solució problema es torna violeta, es tracta del punt final de la valoració. 
Llavors  es  mesura  el  volum  gastat  de  permanganat  i  com  es  coneix  la  seva  concentració  i 
l'estequiometria de la reacció es pot determinar la concentració del peròxid d'hidrogen.
En aquest cas no es necessita de cap indicador perquè el color del Mn en forma oxidada i reduïa ja 
és prou diferent.
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Tema-16 Reaccions d'oxidació-reducció (II)Tema-16 Reaccions d'oxidació-reducció (II)
Introducció
En el tema anterior s'han estudiat reaccions redox en les què la transferència d'electrons té lloc de 
manera directa (en el mateix recipient). En aquest tipus de reaccions l'energia que s'obté és de tipus 
calorífic.
En aquest tema s'estudien les piles voltaiques o galvàniques i el fenomen de l'electròlisi.
En una pila s'obté energia elèctrica a partir d'una reacció redox espontània, per contra en l'electròlisi 
s'utilitza l'energia elèctrica perquè tingui lloc una reacció redox no espontània.

Piles voltaiques o galvàniques
Perquè l'energia alliberada en una reacció redox ho sigui en forma d'energia elèctrica aprofitable, és 
una condició necessària  separar la  semireacció d'oxidació de la semireacció de reducció,  de tal 
manera que la transferència d'electrons es faci a través d'un fil conductor.
Això es pot aconseguir amb el dispositiu de la següent figura (anomenat pila Daniell):

Les làmines o elèctrodes de coure i zinc s'uneixen per mitjà d'un conductor en què s'ha col·locat un 
amperímetre, el sistema es completa amb el pont salí que conté una dissolució d'un electròlit tapat 
en els extrems per material porós. El pont salí assegura la conductivitat i manté la neutralitat de 
càrregues en totes dues solucions (i minimitza del potencial d'unió líquida).  L'amperímetre indica 
que està circulant el corrent elèctric, en particular es donen lloc les següents semireaccions:
                                        Zn(s) → Zn2+

(aq) + 2e-    (oxidació)
                                        Cu2+ + 2e- → Cu(s)          (reducció)
En el pont salí el anions Cl- es mouen cap a la dissolució de Zn2+, i els cations Na+ es mouen cap a la 
dissolució de Cu2+. Per tant els anions Cl- van a l'ànode i el cations Na+ van al càtode.
a)  En  una  pila  l'elèctrode  on  té  lloc  la  semireacció  d'oxidació s'anomena  ànode i  té  polaritat 
negativa.
b) En una pila l'elèctrode on té lloc la semireacció de  reducció s'anomena  càtode i  té polaritat 
positiva. El flux d'electrons pel fil conductor va cap al càtode.

En tots dos elèctrodes s'estableix una diferència de potencial, el valor màxim d'aquesta diferència de 
potencial (quan la intensitat del corrent és zero, equilibri químic) s'anomena  força electromotriu 
(fem) i es simbolitza per Epila (la fem no és una força sinó un potencial elèctric).
Quan la concentració dels ions és d'1 mol dm-3 i la temperatura de 25 ºC (condicions estàndard), la 
fem de la pila es simbolitza per E  o  pila.
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Altres exemples de piles galvàniques
a) Quan les dues formes del parell redox conjugat són iòniques, cosa que impedeix utilitzar la forma 
reduïda com a elèctrode metàl·lic, s'utilitzen elèctrodes inerts, generalment de platí o grafit.
Per exemple en la reacció:
                                      MnO4

-
(aq) + 8H+

(aq) + 5e- → Mn2+
(aq) + 4H2O(l)     (reducció)

                                      5Fe2+
(aq) → 5Fe3+

(aq) + 5e-     (oxidació)

S'utilitzen elèctrodes de platí:

b) Quan una de les formes del parell redox és un gas, s'utilitza l'anomenat  elèctrode de gas que 
conté un elèctrode de platí envoltat d'una campana on es recull o s'introdueix el gas.
Per exemple en la reacció global:  Zn(s) + 2H+

(aq) → Zn2+
(aq) + H2(g)

S'utilitza l'elèctrode de gas:

Representació de les piles
Per exemple la pila Daniell es representa per:
                                      Zn(s) | Zn2+

(aq) || Cu2+
(aq) | Cu(s)    Eo

pila=1.1 V.
Una sola línia (|) indica separació de fases, una doble línia (||) representa el pont salí, l'elèctrode de 
l'esquerra és l'ànode i el de la dreta el càtode.

Si les concentracions de les espècies no són les estàndard, s'han d'especificar:
                                Zn(s) | Zn2+

(aq) 0.1M || Fe2+
(aq) 0.5M | Fe(s)    Epila=0.34 V.

La representació de la pila anterior amb elèctrodes de platí:
                          Pt | Fe2+, Fe3+ || MnO4

- + 8H+, Mn2+ + 4 H2O | Pt  Eo
pila=0.72 V.

I per últim la pila amb elèctrode de gas:
                                      Zn(s) | Zn2+

(aq) || H+
(aq), H2(g) | Pt  Eo

pila=0.76 V.
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Potencials d'elèctrode i de reducció estàndard
Resulta impossible mesurar la diferència de potencial  entre un metall  i  la dissolució (anomenat 
potencial  absolut  d'elèctrode),  ja  que  sempre  existeix  una  semireacció  d'oxidació  amb  una  de 
reducció. Per poder comparar les forces relatives dels diferents oxidants i reductors, s'ha definit un 
potencial nul arbitrari.

Per això s'ha escollit l'elèctrode d'hidrogen en el qual una làmina de platí s'ha de submergir en una 
dissolució d'ions H+ 1 M (pH=0), i s'envolta d'hidrogen gas a la pressió d' 1 atm (1.01 · 105 Pa).
Al potencial de l'elèctrode d'hidrogen se li assigna arbitràriament un valor igual a zero, a qualsevol 
temperatura.
En aquest elèctrode pot tenir lloc la semireacció:
H2(g) → 2H+

(aq) + 2e-   (oxidació)
O la inversa:
2H+

(aq) + 2e- → H2(g)    (reducció)
El fet que tingui lloc una reacció o l'altra depèn de la semireacció acoblada que té lloc a l'altre 
elèctrode.

Si els potencials es mesuren emprant solucions en què la concentració és 1 M i la temperatura és de 
25 ºC, es designen amb el nom de potencials estàndard de reducció, E  o  red. En el cas que la reacció 
contingui gasos, aquests es mesuren a la pressió de 1.01 · 105 Pa.

Normalment es tabulen només els potencials estàndard de reducció, tenint en compte que:  
Eo

red = - Eo
ox. Cal dir que els potencials estàndard no depenen del nombre de mols.

La fem de la pila en aquestes condicions és:  Eo
pila = Eo

red + Eo
ox =  Eo

red (càtode) - Eo
red (ànode).

Exemple:                Eo
red (F2/F-) = 2.87 V

                               Eo
red (Ag+/Ag) = 0.80 V

                               Eo
red (2H+/H2) = 0.00 V

                               Eo
red (Li+/Li) = -3.04 V

Un potencial estàndard de reducció positiu indica que la reacció de reducció de l'ió té més tendència 
a donar-se que la reducció del H+ per donar H2. Per tant si s'utilitza l'elèctrode d'hidrogen com a 
parell redox, tindria lloc la reacció contrària, d'oxidació:
H2(g) → 2H+

(aq) + 2e-

En cas contrari, un potencial estàndard de reducció negatiu de l'ió indica que té menys tendència a 
reduir-se que l'H+, i per tant si s'enfronta amb l'elèctrode d'hidrogen, en aquest tindrà lloc la reacció 
de reducció:
2H+

(aq) + 2e- → H2(g)

El fluor gas és l'espècie química amb més poder oxidant, i el liti metall és l'espècie química amb 
més poder reductor. Com tot oxidant va associat al seu reductor i viceversa, si un oxidant és fort 
(F2), el seu reductor conjugat és feble (F-).

Finalment un potencial estàndard de la pila positiu ens indica, com veurem després, que el procés és 
espontani, i en cas contrari no ho serà:     Eo

pila > 0 → reacció espontània.
                                                                  Eo

pila < 0 → reacció no espontània.
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Exemple
Tenim els següents potencials estàndard de reducció:
Ag+

(aq) + 1e- → Ag(s)   Eo
red= 0.8 V 

Zn2+
(aq) + 2e- → Zn(s)   Eo

red= -0.76 V 
Es dedueix que l'ió plata es reduirà i que el zinc metàl·lic s'oxidarà, la reacció global seria:
2Ag+

(aq) + Zn(s) → 2Ag(s) + Zn2+
(aq)

I el potencial de la pila serà Eo
pila= 0.8 + 0.76 = 1.56 V; fixem-nos que hem hagut d'igualar la 

reacció estequiomètricament, però no hem multiplicat el potencial estàndard de reducció de Ag+ per 
2 ja que Eo

red no depèn del nombre de mols.

Piles voltaiques usades a la pràctica
Òbviament les piles que s'han descrit no tenen utilitat pràctica ja que les solucions poden caure 
fàcilment a l'hora de desplaçar-les. Les piles que utilitzem correntment són les anomenades piles de 
tipus Leclanché o piles salines. Les de forma cilíndrica tenen una fem de 1.5 V. En aquestes piles 
l'ànode és de zinc i constitueix la carcassa de la pila, mentre que el càtode, central, és una barra de 
carbó. També existeixen les anomenades piles alcalines o tipus Mallory on l'ànode és igualment de 
zinc, però polvoritzat i amalgamat i el càtode és una peça d'acer col·locat al centre; aquesta pila 
també té una fem de 1.5 V, però manté millor aquesta fem que la pila salina. Per últim, les piles 
miniatura i piles botó s'utilitzen en aparells electrònics i algunes contenen mercuri, metall altament 
contaminant.

Relació entre energia lliure i fem d'una pila
Recordem que la variació d'energia lliure ΔG és igual al treball útil d'una transformació química:
           wmax(útil)= ΔG
Si la reacció química es realitza en una pila, el treball útil és de tipus elèctric:
           wmax(elèctric)= -Q Epila = -n F Epila 

On Q és la càrrega que ha circulat, n és el nombre de mols, Q=nF on F=96500 C/mol, que és la 
càrrega d'un mol d'electrons. El signe menys es deu a que considerem que és el sistema el que ha fet 
el treball (ha perdut energia).
Igualant ambdós expressions:
                                           ΔG = -n F Epila 

I en condicions estàndard:
                                           ΔGo = -n F Eo

pila

Si la fem de la pila és positiva el procés és espontani ΔG < 0.
Per altra banda, recordem que aquí [ΔG]=J, i que J=C·V (coulomb per volt).

Equació de Nerst, determinació de constants d'equilibri
Es pot demostrar que donada l'equació general:
                                     aA + bB  ↔  cC + dD
El potencial de la pila es pot calcular mitjançant l'equació de Nerst:

E pila = E pila
o − RT

nF
ln [C ]c [D]d

[ A]a [ B ]b

A mesura que la pila funciona, augmenten les concentracions de productes i disminueixen les de 
reactius fins a assolir l'estat d'equilibri, en aquest moment para el pas d'electrons i Epila=0. 
Podem llavors escriure:

0= E pila
o − RT

nF
ln K c ; E pila

o = RT
nF

ln K c
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On les concentracions són les d'equilibri i per tant apareix la constant d'equilibri termodinàmic Kc.
Aïllant la Kc tenim:

K c = exp n F Eo

RT
 expressió que permet trobar constants d'equilibri amb mesures elèctriques.

Per altra banda sabem que: ΔGo = -n F Eo
pila

D'on: E pila
o = −G o

nF
Substituint en l'equació de Nerst arribat l'equilibri: Go =−RT ln K c (aquí [ΔG]=J mol-1).
Aquesta expressió és de gran importància ja que permet trobar la constant d'equilibri (a 25 ºC) 
coneixent el valor de la seva energia lliure en estat estàndard.
També podem trobar el potencial estàndard de la pila coneixent la constant d'equilibri:

E pila
o = −G o

nF
=

R T ln K c

nF

Electròlisi
En una pila  l'energia  alliberada  en una  reacció  química  espontània  es  pot  convertir  en  energia 
elèctrica. El dispositiu invers a la pila és la cel·la electrolítica. S'hi aporta energia elèctrica perquè 
tingui lloc una reacció redox no espontània.
El dispositiu es mostra a la figura:

Els ions positius (cations) es dirigeixen cap a l'elèctrode negatiu, anomenat en l'electròlisi  càtode; 
mentre que els ions negatius (anions) es dirigeixen cap a l'elèctrode positiu, anomenat en l'electròlisi 
ànode. En la solució doncs hi ha un doble moviment d'ions.

Fixem-nos que la polaritat dels elèctrodes en una cel·la electrolítica és l'oposada a la d'una pila 
(ànode +, càtode -), però tant en una com en l'altre, en l'ànode té lloc una oxidació i en el càtode una 
reducció. El flux d'electrons pel fil conductor va cap al càtode com en la pila.

L'electròlisi es pot aplicar a dissolucions d'àcids, bases o sals, però també a compostos iònics fosos.
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Exemples d'electròlisi
Imaginen una cel·la electrolítica amb dissolució de clorur de coure, en connectar el dispositiu a un 
generador de corrent continu (pila) s'observa el despreniment de clor gas a l'ànode i  la formació de 
coure metàl·lic que es diposita al càtode. La reacció redox global és:
Cu2+

(aq) + 2Cl-
(aq) → Cl2(g) + Cu(s)

Aquesta reacció és no espontània i ha sigut possible mitjançant una energia elèctrica consumida.

Alguns exemples de reaccions que tenen lloc al càtode:
1. Disminució del nombre d'oxidació d'un catió:
Fe3+

(aq) + 1e- → Fe2+
(aq)

2. Reducció de l'aigua obtenint-se hidrogen gas:
2H2O(l) + 2e- → 2OH-

(aq) + H2(g)

3. Reducció de l'ió oxoni obtenint-se hidrogen gas:
2H3O+

(aq) + 2e- → 2H2O(l) +H2(g)

Més breument: 2H+
(aq) + 2e- → H2(g)

Alguns exemples de reaccions que tenen lloc a l'ànode:
1. Oxidació de l'aigua per donar oxigen gas:
2H2O(l) → 4H+

(aq) + O2(g) + 4e-

2. Oxidació de l'anió hidroxil per donar oxigen gas:
4OH-

(aq) → 2H2O(l) + O2(g) + 4e-

3. Augment del nombre d'oxidació d'un catió:
Fe2+

(aq) → Fe3+
(aq) + 1e-

4. Dissolució de l'elèctrode metàl·lic:
Cu(s) → Cu2+

(aq) + 2e-

Estudi quantitatiu de l'electròlisi
En  la  cel·la  electrolítica  la  quantitat  d'espècie  química  que  s'oxida  o  es  redueix  a  l'elèctrode 
corresponent és directament proporcional a la quantitat de corrent elèctric que ha circulat.
Aquesta proporcionalitat es dedueix de l'estequiometria de la semireacció corresponent.

Caldrà  tenir  en  compte  que  F=96500  C  mol-1.  La  intensitat  del  corrent  és I = Q
t on  [I]=A 

(Amper), Q és la càrrega circulant [Q]=C (Coulomb), i t és el temps transcorregut [t]=s.

Aplicacions de l'electròlisi
Entre d'altres podem destacar:
-Dipòsit de metalls utilitzant com a càtode l'objecte que es vol metal·litzar (recobriment).
-Purificació de metalls, especialment del coure.
-Electròlisi de solucions concentrades de clorur de sodi, ja que s'obté clor, hidrogen gas i hidròxid 
de sodi que són substàncies aprofitables.
-Algunes síntesis redox de substàncies complexes.

Corrosió metàl·lica
És la conversió natural dels metalls en compostos metàl·lics que poden inutilitzar la peça metàl·lica.
La més coneguda és la corrosió del ferro per formar Fe2O3 hidratat, perdent les seves propietats.
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Tema-17 Reaccions de precipitacióTema-17 Reaccions de precipitació
Introducció
Quan en una dissolució d'una sal en aigua s'hi va afegint més sòlid arriba un moment que aquest ja 
no es dissol. Quan això passa diem que la dissolució està saturada.
En una dissolució saturada, a una temperatura determinada, la quantitat de substància dissolta és la 
màxima possible. S'estableix un equilibri dinàmic en el què la velocitat a la qual el solut sòlid es 
dissol és igual a la velocitat a què el solut dissolt torna a cristal·litzar.
Així doncs, una dissolució saturada és aquella que està en equilibri amb un mínim excés de solut 
sense dissoldre.

Solubilitat
S'anomena solubilitat (s) d'una substància en un dissolvent, a la concentració de la solució saturada. 
La  solubilitat  depèn  de  la  temperatura,  per  la  majoria  de  sals  la  solubilitat  augmenta amb  la 
temperatura. El procés de dissolució d'una sal normalment és endotèrmic (amb absorció d'energia) 
ja que es necessita energia per separar els ions en el cristall. La hidratació dels ions, en canvi, és un 
procés exotèrmic, però en global predomina el primer efecte i la dissolució d'una sal en aigua és 
generalment un procés endotèrmic: AgNO3(s) ↔  Ag+

(aq) + NO3
-
(aq) ΔH > 0.

Aplicant  el  principi  de  Le  Chatelier  a  l'equilibri  anterior,  un  augment  de  la  temperatura  farà 
desplaçar l'equilibri cap a la dreta i farà augmentar la solubilitat de la sal.

Compostos solubles i insolubles
Hi ha sals molt solubles (NaCl, KNO3, etc) però també moltes de molt poc solubles (AgCl, PbSO4, 
etc) fins al punt que s'anomenen sals insolubles, encara que mai ho són de manera total.
A la taula es disposa el caràcter de solubilitat d'alguns compostos:

Compostos Solubilitat Excepcions
Sals metalls alcalins i d'amoni Solubles Algunes sals de liti

Acetats, nitrats, clorats, 
perclorats

Solubles Poques

Sulfats Solubles Els de plom, estronci, bari
Halurs Solubles Els de plata, plom (II), 

mercuri (I)
Sulfurs, hidròxids Insolubles Els de metalls alcalins i d'amoni

Carbonats, fosfats, sulfits Insolubles Els de metalls alcalins i d'amoni

Equilibris de sals poc solubles, equilibris de precipitació
Prenent  com exemple  el  sulfat  de bari,  el  seu equilibri  entre  la  sal  insoluble  i  la  seva  solució 
saturada l'expressarem:  BaSO4(s) ↔ Ba2+

(aq) + SO4
2- (aq)

En tractar-se d'un equilibri heterogeni, la constant d'equilibri és:
                                           Kc = Ks = [SO4

2-] [Ba2+]

Aquesta  constant  s'anomena  constant  del  producte  de  solubilitat o  simplement  producte  de 
solubilitat. Es representa per Ks o Kps. Les concentracions són les d'equilibri.
El producte de solubilitat és aplicable a solucions saturades (en equilibri) d'electròlits forts molt poc 
solubles.

Exemple: PbCl2(s) ↔  Pb2+
(aq) + 2Cl-

(aq); Ks= [Pb2+] [Cl-]2.
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Relació entre la solubilitat i el producte de solubilitat
El  producte  de  solubilitat  es  pot  calcular  coneixent  la  solubilitat  del  compost,  dada  trobada 
experimentalment, i donat el producte de solubilitat podem trobar la solubilitat del compost.
Veiem un exemple:
                                        PbCl2(s) ↔  Pb2+

(aq) + 2Cl-
(aq)

                                  t=teq                                          s             2s
                              
                                   Ks = [Pb2+] [Cl-]2 = s · 4 s2 = 4 s3

On la concentració arribat l'equilibri és la solubilitat i es representa, com hem vist, per s.

Reaccions de precipitació iònica
En  química  quan  apareix  una  fase  sòlida  dins  un  líquid  l'anomenem  reacció  de  precipitació. 
S'anomena precipitat el producte sòlid que s'ha obtingut i es denota per ↓.
Per exemple la reacció entre NaOH i NiSO4 dóna lloc al precipitat:
                                    Ni2+

(aq) + 2OH- (aq) → Ni(OH)2(s)  ↓
Les reaccions de precipitació així com les inverses, reaccions de dissolució de precipitats, són molt 
importants en química analítica on es tracta d'identificar i separar les espècies químiques.
En aquests casos, si ens donen concentracions de  no equilibri, podrem calcular enlloc del Ks, la 
constant anàloga Q; si Q>Ks podrem dir que es formarà un precipitat.

Desplaçaments dels equilibris de precipitació
a) Efecte de la pressió
Aquest equilibris  no es modifiquen per canvis de pressió, sempre que no intervinguin gasos en la 
reacció.

b) Efecte de la temperatura
Com que es tracta de substàncies molt poc solubles, l'efecte de la temperatura és insignificant i per 
tant no afecta al desplaçament de la reacció.

c) Efecte de l'ió comú
Per  exemple,  si  a  una  dissolució  saturada  de  AgCl  hi  afegim una  certa  quantitat  de  NaCl,  es 
produeix un augment de la concentració de Cl- i la reacció es desplaça cap a l'esquerra, obtenint més 
precipitat:
                                                  AgCl(s)↓ ↔   Ag+

(aq) + Cl-
(aq)

En aquest cas la concentració d'ions Ag+ serà menor que la inicial per mantenir el valor de Ks.

Dissolució de precipitats
L'equilibri  químic de solubilitat  es pot desplaçar cap a la dreta,  dissolent per tant el  precipitat, 
sempre  que  s'aconsegueixi  disminuir  la  concentració  d'un  dels  ions  amb  una  reacció  química 
acoblada. Veurem alguns exemples:

Mitjançant reaccions àcid-base
Afegint HCl a una dissolució d'hidròxid de coure:

Cu(OH)2(s) ↔  Cu2+
(aq) + 2OH-

(aq)

                                              + 
                                            2H+

(aq)

                                                                               ↓
                                           2H2O(l)
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Mitjançant una reacció redox
El sulfat de plom, insoluble, es dissol en afegir àcid nítric (un oxidant del sulfur):
PbS(s) ↔  Pb2+

(aq) + S2-
(aq)

                                  +
                                 8NO3

-
(aq)

                                  +
                                  8H+

(aq)

                                                           ↓
                                                         SO4

2- + 8NO2(g) + 4 H2O(l)

Mitjançant la formació de complexos
En afegir amoníac a una dissolució de clorur de plata obtenim un complex molt estable:
AgCl(s) ↔  Cl-

(aq) +  Ag+
(aq)

                                    +
                                   NH3(aq)

                                                              ↓
                              [Ag(NH3)2]+

(aq)

Tema-18 ComplexosTema-18 Complexos
Introducció
Un complex, també anomenat compost de coordinació, és una espècie química que conté un àtom o 
ió central  (generalment un  metall de transició) envoltat d'ions o molècules anomenades lligands. 
L'àtom o ió central és acceptor d'electrons, en tenir orbitals buits a la seva capa de valència; els 
lligands són donadors d'electrons en tenir parells d'electrons sense compartir.
El grup format per l'àtom o ió central i els seus lligands formen una espècie molt estable.
La majoria de complexos es coordinen amb 2, 4, o bé 6 lligands.

Propietats i aplicacions
Les reaccions de formació de complexos són d'equilibri, normalment desplaçat cap al complexe; per 
exemple el catió coure (II) reacciona amb amoníac:
                                           Cu2+

(aq) + 4 NH3(aq) ↔  [Cu(NH3)4]2+
(aq)

Aquesta reacció té una constant d'equilibri molt gran Kc=1.2 · 1013.
La reacció d'un complex molt estable té interès tant en anàlisi química com en la industria, perquè 
es pot disminuir de tal manera la concentració de l'ió metàl·lic, que la seva presència arriba a ser 
pràcticament indeterminable. També s'utilitzen per dissoldre precipitats, com hem vist.
Per altra banda, el color intens dels complexos els fa molt útils per a identificar molts metalls.

Exemples
[PtCl4]2-  Tetracloroplatinat (II).
[AlF6]3-   Hexafluoroaluminat.
K2[CdCl4] Tetraclorocadmiat de potassi.
[PtF(NH3)3]+ Triamminafluoroplatí (II) (alfabèticament primer ammina que fluor).
Sr[Pb(OH)3]2 Trihidroxoplumbat (II) d'estronci.
Na3[Ni(CN)5] Pentacianoniquelat (II) de sodi.
[Zn(H2O)4](NO3)2  Nitrat de tetraaquazinc.
[NiCl(H2O)5]2+   Pentaaquacloroníquel (III) (alfabèticament primer aqua que cloro).
Ba[Zn(OH)4]  Tetrahidroxozincat de bari.
[Cr(H2O)6]2(SO4)3  Sulfat d'hexaaquacrom (III).
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Annex-1Annex-1
Entalpies molars de formació estàndard a 25ºC ΔHf

o/ kJ mol-1

Fórmula ΔHf
o/ kJ mol-1 Fórmula ΔHf

o/ kJ mol-1

CO(g) -110.4 KCl(s) -437.1
CO2(g) -393.5 NaOH(s) -425.6
CH4(g) -74.8 NaCl(s) -410.6
C2H4(g) 52.2 NH4Cl(s) -314.4
C2H6(g) -84.4 NH3(g) -46.2
C2H2(g) 226.9 NH3(l) -67.2
C3H8(g) -103.8 NO(g) 90.25
C4H10(g) -124.7 NO2(g) 33.18
C6H6(l) 82.8 PbO2(s) -276.3

CH3OH(l) -238.7 SO2(g) -296.9
HCHO(g) -117.2 SO3(g) -394.8

HCOOH(l) -424.7 XeF4(s) -284.2
CH3CH2OH(l) -277.7 XeF6(s) -401.3
CH3COOH(l) -484.5 C(grafit) 0.0

CCl4(l) -138.7 C(diamant) 1.9
HCl(g) -92.3 O2(g) 0.0
H2S(g) -20.2 O3(g) 142
H2O(g) -241.6 S(ròmbic) 0.0
H2O(l) -285.5 S(monoclínic) 0.3
H2O2(l) -186.3

Entropies molars estàndard a 25ºC ΔSo/ J K-1mol-1

Fórmula So/ J 
K-1mol-1

Fórmula So/ J 
K-1mol-1

Fórmula So/ J 
K-1mol-1

Fórmula So/ J 
K-1mol-1

H2(g) 130.7 NO(g) 210.6 CH3CH2OH(l) 160.7 NaCl(s) 72.1

F2(g) 202.7 NO2(g) 240.5 CH3COOH(l) 159.8 C6H12O6(s) 212

Cl2(g) 223.0 SO2(g) 248.1 C6H6(l) 173.3 C(diamant) 2.42

H2O(g) 188.7 SO3(g) 256.8 H2O(l) 69.9 C(grafit) 5.70

N2(g) 191.6 CH4(g) 186.2 Br2(l) 152.3 Si(s) 18.8

O2(g) 205.0 CH3CH3(g) 229.5 Hg(l) 76.0 Pb(s) 64.8

HCl(g) 186.9 CH2CH2(g) 219.6 CaO(s) 39.8 I2(s) 117

NH3(g) 192.5 CHCH(g) 200.3 CaCO3(s) 92.9

CO(g) 197.9 C4H10(g) 310.1 MgO(s) 26.9

CO2(g) 213.6 CH3OH(l) 126.6 MgCO3(s) 65.7
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Energies lliures molars de formació estàndard a 25ºC ΔGf
o/ kJ mol-1

Fórmula ΔGf
o/ kJ mol-1 Fórmula ΔGf

o/ kJ mol-1 Fórmula ΔGf
o/ kJ mol-1

Br2(l) 0.00 H2O(l) -237.1 CH3CH3(g) -32.82
Br2(g) 3.11 H2O(g) -228.57 C6H6(l) 124.3

NaCl(s) -384.1 I2(s) 0.00 CH3OH(l) -166.3
CaO(s) -604.0 I2(g) 19.33 CH3OH(g) -162.0

CaCO3(s) -1128.8 HI(g) 1.70 CH3CH2OH(l) -174.8
C(grafit) 0.00 NH3(g) -26.50

C(diamant) 2.9 O2(g) 0.00
CO(g) -137.17 O3(g) 142.7
CO2(g) -394.36 CH4(g) -50.72

Constants d'acidesa Ka a 25ºC
Nom de l'àcid Fórmula Fórmula base conjug. Ka

Perclòric HClO4 ClO4
- Molt gran

Permangànic HMnO4 MnO4
- Molt gran

Nítric HNO3 NO3
- Molt gran

Sulfúric H2SO4 HSO4
- Molt gran

Iodhídric HI I- Molt gran
Bromhídric HBr Br- Molt gran
Clorhídric HCl Cl- Molt gran

Tricloroacètic Cl3C-COOH Cl3C-COO- 2.6 · 10-1 
Iòdic HIO3 IO3

- 1.7 · 10-1

Etandioic (oxàlic) COOH-COOH COOH-COO- 5.9 · 10-2

Dicloroacètic Cl2CH-COOH Cl2CH-COO- 3.3 · 10-2

Periòdic HIO4 IO4
- 2.3 · 10-2

Hidrogensulfat HSO4
- SO4

2- 1.2 · 10-2

Fosfòric H3PO4 H2PO4
- 7.52 · 10-3

Bromoacètic BrCH2-COOH BrCH2-COO- 2.05 · 10-3

Cloroacètic ClCH2-COOH ClCH2-COO- 1.4 · 10-3

Nitrós HNO2 NO2
- 4.6 · 10-4

Fluorhídric HF F- 3.53 · 10-4

Metanoic HCOOH HCOO- 1.77 · 10-4

2-hidroxipropanoic
(làctic)

CH3CHOH-COOH CH3CHOH-COO- 1.37 · 10-4

Benzoic C6H5-COOH C6H5-COO- 6.5 · 10-5

Fenilamoni C6H5NH3
+ C6H5NH2 2.3 · 10-5

64



Nom de l'àcid Fórmula Fórmula base conjug.  Ka

Acètic CH3-COOH CH3-COO- 1.79 · 10-5

Butanoic CH3(CH2)2-COOH CH3(CH2)2-COO- 1.5 · 10-5

Propanoic CH3CH2-COOH CH3CH2-COO- 1.34 · 10-5

Carbònic H2CO3 HCO3
- 4.3 · 10-7

Amoni NH4
+ NH3 5.6 · 10-10

Cianhídric HCN CN- 4.9 · 10-10

Trimetilamoni (CH3)3NH+ (CH3)3N 1.55 · 10-10

Metilamoni CH3NH3
+ CH3NH2 2.7 · 10-11

Dimetilamoni (CH3)2NH2
+ (CH3)2NH 1.85 · 10-11

Potencials estàndard de reducció Eo a 25ºC
Oxidant + ne Reductor Eo /V

F2(g) 2e-  ↔ 2F- 2.87
Co3+ e-  ↔ Co2+ 1.82

H2O2 + 2H+ 2e-  ↔ 2H2O 1.78
MnO4

- + 4H+ 3e-  ↔ MnO2 + 2H2O 1.68
Ce4+ e-  ↔ Ce3+ 1.61

MnO4
- + 8H+ 5e-  ↔ Mn2+ + 4H2O 1.49

ClO4
- + 8H+ 8e-  ↔ Cl- + 4H2O 1.37

Cl2(g) 2e-  ↔ 2Cl- 1.36
Cr2O7

2- + 14H+ 6e-  ↔ 2Cr3+ + 7H2O 1.33
Au3+ 3e-  ↔ Au 1.31

O2(g)+ 4H+ 4e-  ↔ 2H2O 1.23
MnO2 + 4H+ 2e-  ↔ Mn2+ + 2H2O 1.21
2IO3

- + 12H+ 10e-  ↔ I2(s) + 6H2O 1.19
IO3

- + 6H+ 6e-  ↔ I- + 3H2O 1.08
Br2(l) 2e-  ↔ 2Br- 1.06

NO3
- + 4H+ 3e-  ↔ NO + 2H2O 0.96

2Hg2+ 2e-  ↔ Hg2
2+ 0.90

ClO- + H2O 2e-  ↔ Cl- + 2OH- 0.90
Hg2+ 2e-  ↔ Hg 0.85
Ag+ e-  ↔ Ag 0.80

Hg2
2+ 2e-  ↔ 2Hg 0.80

NO3
- + 2H+ e-  ↔ NO2 + H2O 0.78

Fe3+ e-  ↔ Fe2+ 0.77
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Oxidant + ne Reductor Eo /V
O2(g) + 2H+ 2e-  ↔ H2O2 0.68

MnO4
- e-  ↔ MnO4

2- 0.56
I2(s) 2e-  ↔ 2I- 0.53
Cu+ e-  ↔ Cu 0.52
Cu2+ 2e-  ↔ Cu 0.34
Cu2+ e-  ↔ Cu+ 0.16
Sn4+ 2e-  ↔ Sn2+ 0.15
2H+ 2e-  ↔ H2(g) 0.00
Fe3+ 3e-  ↔ Fe -0.04
Pb2+ 2e-  ↔ Pb -0.13
Sn2+ 2e-  ↔ Sn -0.14
Ni2+ 2e-  ↔ Ni -0.23
Co2+ 2e-  ↔ Co -0.28
Cd2+ 2e-  ↔ Cd -0.40
Cr3+ e-  ↔ Cr2+ -0.41
Fe2+ 2e-  ↔ Fe -0.44
Cr3+ 3e-  ↔ Cr -0.74
Zn2+ 2e-  ↔ Zn -0.76
Mn2+ 2e-  ↔ Mn -1.03
Al3+ 3e-  ↔ Al -1.67
Ce3+ 3e-  ↔ Ce -2.33
Mg2+ 2e-  ↔ Mg -2.37
Na+ e-  ↔ Na -2.71
Ca2+ 2e-  ↔ Ca -2.76
Ba2+ 2e-  ↔ Ba -2.90
K+ e-  ↔ K -2.92
Li+ e-  ↔ Li -3.04
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Productes de solubilitat Ks a 25ºC
Compost Ks Compost Ks

BaCO3 2.6 · 10-9 MgCO3 1.2 · 10-5

Ba(OH)2 5 · 10-3 Ni(OH)2 5.5 · 10-16

BaSO4 1.1 · 10-10 NiS 1.1 · 10-21

Cd(OH)2 5.3 · 10-15 AgCl 1.7 · 10-10

CdS 1.4 · 10-29 Ag2CrO4 1.1 · 10-12

CaF2 1.6 · 10-10 AgBr 5.3 · 10-13

CaCO3 4.9 · 10-9 Ag3PO4 1.1 · 10-16

Ca(OH)2 7.9 · 10-6 AgI 8.5 · 10-17

CaSO4 3.7 · 10-5 Ag2SO4 1.1 · 10-12

Cu(OH)2 1.6 · 10-19 Ag2C2O4 5.4 · 10-12

CuS 1.3 · 10-36 PbCl2 1.6 · 10-5

CuBr 6.2 · 10-9 PbI2 8.5 · 10-9

CuCl 1.7 · 10-7 Pb(OH)2 1.4 · 10-20

Cr(OH)3 6.7 · 10-31 PbSO4 1.8 · 10-8

Fe(OH)3 2.7 · 10-39 Sr(OH)2 3 · 10-4

FeCO3 3.1 · 10-11 SrSO4 3.9 · 10-7

FeS 1.6 · 10-19 Zn(OH)2 7.7 · 10-17

Mg(OH)2 5.7 · 10-12 ZnS 2.9 · 10-25

Constants d'estabilitat de complexos Kc a 25ºC
Compost Kc

[Ag(NH3)2]+ 1.6 · 107

[Cu(NH3)4]2+ 1.2 · 1013

[Ag(CN)2]- 5.6 · 108

[HgCN]+ 1018

[Fe(CN)6]3- 1031

[Fe(CN)6]4- 7.7 · 1036

[Au(CN)2]- 2 · 1038

67



Annex-2Annex-2
Unitats fonamentals del sistema internacional (SI)

Magnitud Nom Símbol

Longitud Metre m

Temps Segon s

Massa Kilogram kg

Intensitat de corrent Amper A

Temperatura Kelvin K

Quantitat de substància Mol mol

Intensitat lluminosa Candela cd

Prefixos i submúltiples de les unitats
Factor Prefix Símbol Factor Prefix Símbol

1018 exa E 10-1 deci d

1015 peta P 10-2 centi c

1012 tera T 10-3 mil·li m

109 giga G 10-6 micro µµ

106 mega M 10-9 nano n

103 kilo k 10-12 pico p

102 hecto h 10-15 femto f

101 deca da 10-18 ato a

Factors de conversió
1 eV = 1.602 · 10-19 J
1 cal = 4.18 J
R=8.314 J K-1 mol-1 = 0.082 atm l K-1 mol-1

1 Kwh = 3.6 · 106 J
1 atm = 1013 mb = 1.013 · 105 Pa

Taula de constants
Constant Símbol Valor

Constant d'Avogadro NA 6.022 · 1023 mol-1

Constant molar dels gasos R 8.314 J K-1 mol-1

Càrrega elemental e 1.602 · 10-19 C

Constant de Faraday F 96480 C mol-1

Velocitat de la llum en el buit c 2.9979 · 108 m s-1

Massa del protó mp 1.6725 · 10-27 kg

Massa del neutró mn 1.6748 · 10-27 kg

Massa de l'electró me 9.1095 · 10-31 kg

Constant de Planck h 6.6262 · 10-34 J s

Acceleració gravitatòria g 9.8066 m s-2

Unitat de massa atòmica u 1.6604 · 10-27 kg

Pressió atmosfèrica normal p0 1.013 · 105 Pa
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                                                             Taula de pesos atòmics
Element Símbol N. Atòmic Pes Atòmic

Actini Ac 89 (227)
Alumini Al 13 26.98
Americi Am 95 (243)

Antimoni Sb 51 121.75
Argó Ar 18 39.95

Arsènic As 33 74.92
Àstat At 85 (210)
Bari Ba 56 137.24

Beril·li Be 4 9.01
Berkeli Bk 97 (247)
Bismut Bi 83 208.98

Bor B 5 10.81
Brom Br 35 79.90
Cadmi Cd 48 112.41
Calci Ca 20 40.08

Californi Cf 98 (251)
Carboni C 6 12.01

Ceri Ce 58 140.12
Cesi Cs 55 132.91
Clor Cl 17 35.45

Cobalt Co 27 58.93
Coure Cu 29 63.55
Criptó Kr 36 83.80
Crom Cr 24 52.00
Curi Cm 96 (247)

Disprosi Dy 66 162.50
Einsteni Es 99 (252)

Erbi Er 68 167.26
Escandi Sc 21 44.96
Estany Sn 50 118.71

Estronci Sr 38 87.62
Europi Eu 63 151.97
Fermi Fm 100 (257)
Ferro Fe 26 55.85
Fluor F 9 19.00
Fòsfor P 15 30.97
Franci Fr 87 (223)

Gadolini Gd 64 157.25
Gal·li Ga 31 69.72

Germani Ge 32 72.61
Hafni Hf 72 178.49
Heli He 2 4.00

Hidrogen H 1 1.01
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Element Símbol N. Atòmic Pes Atòmic
Holmi Ho 67 164.93
Indi In 49 114.82
Iode I 53 126.90
Iridi Ir 77 192.22
Iterbi Yb 70 173.04
Itri Y 39 88.91

Lantà La 57 138.91
Laurenci Lr 103 (260)

Liti Li 3 6.94
Luteci Lu 71 174.97

Magnesi Mg 12 24.31
Manganès Mn 25 54.94
Mendelevi Md 101 (258)

Mercuri Hg 80 200.59
Molibdè Mo 42 95.94

Neó Ne 10 20.18
Neodimi Nd 60 144.24
Neptuni Np 93 (237)
Niobi Nb 41 92.91
Níquel Ni 28 58.69

Nitrogen N 7 14.01
Nobeli No 102 (259)

Or Au 79 196.97
Osmi Os 76 190.20

Oxigen O 8 16.00
Pal·ladi Pd 46 106.42

Plata Ag 47 107.87
Platí Pt 78 195.08
Plom Pb 82 207.20

Plutoni Pu 94 (244)
Poloni Po 84 (209)
Potassi K 19 39.10

Praseodimi Pr 59 140.91
Prometi Pm 61 (147)

Protoactini Pa 91 231.04
Radi Ra 88 (226)
Radó Rn 86 (222)
Reni Re 75 186.21
Rodi Rh 45 102.91

Rubidi Rb 37 85.47
Ruteni Ru 44 101.07
Samari Sm 62 150.36
Seleni Se 34 78.96
Silici Si 14 28.09
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Element Símbol N. Atòmic Pes Atòmic
Sodi Na 11 22.99
Sofre S 16 32.07
Tal·li Tl 81 204.38
Tàntal Ta 73 180.95

Tecneci Tc 43 (99)
Tel·luri Te 52 127.60
Terbi Tb 65 158.93
Titani Ti 22 47.87
Tori Th 90 232.04
Tuli Tm 69 168.93

Tungstè W 74 183.85
Unnilhexi Unh 106 (263)
Unnilpenti Unp 105 (262)
Unnilquadi Unq 104 (261)
Unnilsepti Uns 107 (262)

Urani U 92 238.03
Vanadi V 23 50.94
Xenó Xe 54 131.29
Zinc Zn 30 65.39

Zirconi Zr 40 91.22

                                 (Els pesos entre parèntesi representen a l'isòtop més estable)
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