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INTRODUCCIÓ

Els  experiments duts a  terme al  Laboratori formen  una unitat didàctica 
imprescindible, dins el  procés d’aprenentatge de la Química.  La manipulació física 
dels compostos, l’observació dels  canvis que s’esdevenen, així  com el seu 
raonament, dins  l’esquelet teòric proporcionat a les classes de teoria, proporcionen 
una  base sòlida de coneixement, de màxima utilitat en  el  futur  exercici 
professional.

Per treballar correctament al  Laboratori, cal  adquirir  uns hàbits nous.  En  primer 
lloc, cal llegir primer, i  planificar després, tot el treball  a  dur a  terme en cada sessió, 
abans  de la  primera manipulació.  No és correcte, per tant, “anar llegint i anar 
fent”, com si d’una recepta de cuina es tractés.  Cal  mantenir  l’ordre damunt la 
taula, i manipular el material de laboratori amb cura.

La comprensió dels experiments duts a terme passa  per  una  observació curosa  de 
tot allò que es fa i  s’observa, i  per  la seva  anotació a la Llibreta de Laboratori.  
Aquesta  última és un element imprescindible en el  treball de laboratori, on  hi hem 
d’abocar  tot allò que fem, observem  i deduïm d’aquest  treball.  Les  anotacions han 
de ser suficientment explícites com  per  poder entendre-les, si  cal, al  cap dels mesos 
o dels anys.
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UNITAT 1

QUÍMICA
 ORGÀNICA

INTRODUCCIÓ

Dels aproximadament 100 milions de 
compostos que es coneixen avui en 
dia, més del 90% són compostos 
orgànics , també coneguts com 
compostos del carboni.  

La Química Orgànica és a la base, 
entre altres branques de la ciència, de 
la bioquímica, de la ciència dels 
aliments, del desenvolupament de 
medicaments i a bona part del 
desenvolupament de nous materials, 
incloent la majoria dels nous polímers 
sintètics.  Moltes i importants branques 
de la indústria dèuen la seva activitat 
als resultats de la Química Orgànica.  
Per posar només un exemple, les grans 
multinacionals farmacèutiques i les 
indústries del petroli es compten entre 

les empreses amb més volum de 
negoci del món.

Per altra banda, una bona part dels 
problemes de contaminació són deguts 
a compostos orgànics:  compostos 
orgànics volàtils, bifenils policlorats, 
dioxines, pesticides, clorofluorocarburs, 
etc...

Tot plegat fa d’aquesta branca de la 
Química un tema extraordinàriament 
complex i variat, que cal treballar 
profundament.  A  més, els nous 
progressos es succeeixen amb tanta 
rapidesa que cal mantenir-hi una 
atenció permanent.

OBJECTIU

Familiaritzar-se amb algunes de les reaccions de síntesi orgànica més conegudes.  
Conèixer reaccions d’identificació de grups funcionals, així com propietats 
d’oxidació-reducció d’alguns d’aquests grups.
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FONAMENT TEÒRIC

La Química Orgànica és extraor-
dinàriament variada, gràcies a la 
facilitat amb la que el carboni forma 
enllaços múltiples i molt estables.  De 
fet, el carboni és l’element químic que 
forma enllaços estables amb més 
elements químics diferents.  A aquest 
fet s’uneix la facilitat amb la que forma 
enllaços amb sí mateix, i de diferent 
tipus (senzills, dobles i triples), cosa 
que el permet generar cadenes 
enllaçants de longitud indefinida.  

A més del carboni, intervenen en 
aquesta branca de la Química 
l’hidrogen, l’oxigen, el nitrogen, el 
fòsfor i el sofre, principalment, així com 
alguns halògens (sobretot flúor i clor, i 
també brom).

Tot i aquesta diversitat, les propietats 
dels compostos orgànics admeten una 
certa sistematització.  Aquesta s’obté a 
partir dels anomenats grups funcionals, 

agrupacions específiques d’àtoms, dins 
una determinada molècula, que 
determinen en bona manera les 
propietats físiques i químiques de les 
molècules on hi són presents.

Les reaccions orgàniques funcionen, en 
la major part dels casos, per atac d’un 
centre negatiu (també anomenat 
nucleòfil) d’una molècula, a un centre 
positiu (electròfil) d’una altra.  L’estudi 
dels grups funcionals està encaminat 
llavors a identificar els centres positius 
i negatius de les molècules, per tal 
d’analitzar la reactivitat en base a 
aqueta sistemàtica.

En aquesta pràctica s’exploraran 
prop ietats d ’a lguns de ls grups 
funcionals més importants:  alcohols, 
aldehids, cetones, ésters i éters.

MATERIALS

Tubs d’assaig
Proveta
Goter
Espàtula
Pinça
Trípode
Reixeta
Vas de precipitats
Encenedor Bunsen
Reactius indicats als procediments
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PROCEDIMENT I EXERCICIS

Síntesi orgànica

1) Esterificació.  Les reaccions d’esterificació es donen entre un àcid 
carboxílic (o una sal d’aquest) i un alcohol, per donar un éster més aigua.  
Aquesta pràctica s’inicia barrejant benzoat de sodi sòlid (sal sòdica de 
l’àcid benzòic) i àcid sulfúric.  Aquest procés desplaça l’equilibri àcid–base, 
formant àcid benzòic.  A continuació es tracta aquest últim amb etanol, per 
obtenir benzoat etílic.  La presència de l’àcid benzòic, primer, i del benzoat 
etílic, al final, s’identifica a partir de la seva olor afruitada característica 
dels compostos amb grups aromàtics.  La reacció química del procés 
d’esterificació s’escriu:

C6H5( ) −COOH + CH3 −CH2OH→ C6H5( ) −COOCH2CH3 + H2O

Procediment:  Afegiu, a un tub d’assaig, una mica de benzoat de sodi 
sòlid, 20 gotes d’etanol (alcohol etílic) i 5 gotes d’àcid sulfúric concentrat.  
Escalfeu la mescla, tot agitant suaument.  Un cop escalfada, es desprèn un 
producte que s’identifica fàcilment si oloreu amb compte.  Diluïu una mica 
amb aigua i torneu a olorar.  

Qüestions:  
a) Escriviu l’anterior reacció química amb les estructures desenvolupades 

dels diferents composots.  
b) Quina funció té l’àcid sulfúric en aquesta reacció?  
c) Per què heu realitzat l’escalfament?  
d) Com interpreteu que s’identifiquin compostos per la seva olor (si, en 

principi, són a la dissolució aquosa)?

2) Saponificació.  Aquest procés, típic en l’obtenció tradicional de sabons 
(d’aquí el seu nom), es basa en la reacció d’ésters en medi bàsic.  És la 
reacció inversa a l’esterificació, atès que permet recuperar la sal alcalina de 
l’àcid carboxílic (el sabó pròpiament dit) i l’alcohol original (amb el que 
haviem format l’éster utilitzat com a reactiu), per l’addició d’un hidròxid, 
típicament KOH.  La identificació del sabó com a tal es realitza afegint-hi 
una sal inorgànica, com NaCl, que permet la coagulació de l’emulsió, que 
el sabó forma amb aire (la coneguda escuma), en una capa diferenciada.

Procediment:  Escalfeu amb compte, durant 5 minuts, una mescla 
formada per 5 ml de dissolució en alcohol de KOH i 10 gotes d’oli (compte, 
la mescla no ha de bullir!).  Observeu i descriviu amb detall els canvis que 
han tingut lloc.  A continuació afegiu 5 ml de dissolució concentrada de 
NaCl.  Agiteu i observeu la separació del sabó.
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Qüestions:  
a) Quin compost juga el paper d’éster, en l’anterior reacció?  
b) Busca a la bibliografia les fòrmules desenvolupades d’alguns olis típics.  

En base a les seves fòrmules, dedueix l’alcohol que obtindries en cada 
cas, en les reaccions de saponificació.  

c) Cerca a la bibliografia en què consisteix la coagulació de l’emulsió.  
d) Cerca també fenomens del món quotidià que mostrin aquesta 

coagulació.

Identificació de compostos orgànics

3) Aldehids.  Els aldehids s’identifiquen gràcies a la marcada capacitat 
reductora del grup C=O.  En aquesta pràctica, obtindrem un aldehid per 
escalfament d’un precursor seu, el trioximetilè (o paraformaldehid).  
Identificarem la formació de l’aldehid formol (també conegut com 
formaldehid) per la seva olor característica.  A més, aquesta identificació 
es pot fer més explícita per reacció amb el reactiu de Fehling, que porta a 
la formació d’òxid de Coure (I), de color vermell característic.  L’estat 
d’oxidació Cu(I) no és el més normal (que és Cu(II) o Cu(0), el Cu 
metàl.lic pròpiament dit), i s’obté gràcies al poder reductor dels aldehids.

Procediment:  Escalfeu en una tub d’assaig una petita quantitat de 
trioximetilè (paraformaldehid) i oloreu el gas després.  Deixeu refredar, 
afegiu-hi 3 ml d’aigua i escalfeu fins a ebullició.  En un altre tub d’assaig, 
prepareu el reactiu de Fehling.  Aquest s’obté barrejant 0.5 ml de CUSO4 
0.25 M (conegut com Fehling A) amb 0.5 ml de dissolució alcalina de 
tartrat de sodi i potassi (que es coneix com a Fehling B).  Barrejant Fehling 
A i B heu d’obtindre una dissolució de color blau fosc.  L’escalfeu fins a 
ebullició i l’aboqueu sobre la dissolució de formaldehid.  Agitant 
moderadament, heu d’observar, seqüencialment, diversos canvis de colors: 
primer verd, després groc (degut a la formació de CuOH), taronja i 
finalment vermell.  Pot ser que les coloracions verdosa i taronja no 
s’observin o s’observin durant molt poc temps.  Si la progressió de colors 
no s’observa, cal continuar escalfant suaument, sobretot per obtindre el 
Cu2O vermell, atès que aquest s’obté del CuOH per pèrdua d’aigua.

Qüestions:  
a) Busqueu a la bibliografia la fórmula desenvolupada del trioximetilè i 

escriviu la reacció de descomposició en formol (o formaldehid).  
b) Tenint en compte que l’aldehid, en reduir el Cu2+, s’oxida a àcid 

carboxílic, quin àcid es forma en el nostre cas?

4) Cetones.  Les cetones s’identifiquen mitjançant una reacció altament 
específica.  Aquesta consisteix en la formació d’un precipitat blanc, 
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conegut amb el nom d’adducte bisulfític.  Aquest precipitat es mostra 
com una lleugera terbolència dins la dissolució, i no com un sòlid que cau 
al fons del tub.  Cal doncs afegir els reactius amb cura i observar molt 
detalladament els canvis.

Procediment:  En un tub d’assaig que conté 5 gotes d’acetona 
(CH3COCH3), hi afegiu dissolució concentrada de NaHSO3 fins que es formi 
un precipitat blanc

Qüestió:  Tenint en compte que la reacció genèrica de formació de 
l’adducte l’escrivim com:

 R −CO− ′ R + NaHSO3 → R ′ R CO−Na+SO3H↓

on el C, als productes, s’enllaça directament als grups R, R’, O– i SO3H, 
escriviu la reacció, amb les estructures desenvolupades, que té lloc en el 
nostre cas específic.

5) Sucres.  Els sucres poden presentar grups aldehid com a tals, o bé 
l’oxigen pot fer la funció de pont entre més d’una unitat.  Formen, 
estrictament parlant, éters, tot i que no es coneixen com a tals.  En alguns 
casos, com el midó, es formen polímers per enllaç de múltiples unitats de 
glucosa.  En el primer cas, on es diu que el grup aldehid és lliure, tenim la 
Glucosa o la Lactosa.  Al segon cas, on no tenim el grup aldehid lliure, hi 
pertany la Sacarosa.  En aquest últim, podem deixar el grup aldehid lliure 
si acidifiquem el medi, atès que llavors es produeix hidròlisi del pont éter.  
En qualsevol cas, la capacitat reductora del grup aldehid només es 
manifesta quan aquest és lliure, és a dir, no forma el pont entre unitats.

Procediment:  Dissoleu en aigua una mica de Sacarosa i feu la prova 
amb el reactiu de Fehling (preparant-lo i escalfant-lo tal com s’indica en 
l’apartat dels aldehids).  Repetiu l’experiment fent bullir prèviament la 
dissolució de Sacarosa amb 5 gotes d’HCl 10 M, i neutralitzant a 
continuació amb 5 gotes de NaOH 10 M.  Repetiu el primer experiment, 
però emprant Lactosa en comptes de Sacarosa.

Qüestió:  Busqueu a la bibliografia les fòrmules desenvolupades de la 
Sacarosa i la Lactosa, i expliqueu els resultats obtinguts en els 
experiments.

6) Midó.  El midó és un polímer de la glucosa, que es pot identificar amb tres 
proves combinades:  i) resultat negatiu amb el reactiu de Fehling, ii) 
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resultat positiu un cop hidrolitzat en medi àcid, i iii) formació d’un complex 
porpre intens característic, per reacció amb una dissolució de I2/KI.

Procediment:  Agiteu una mica de midó amb 3 ml d’aigua.  S’obté una 
suspensió lletosa, que indica que el midó és insoluble en aigua freda.  En 
un altre tub d’assaig, escalfeu 10 ml d’aigua fins a l’ebullició.  Afegiu tot 
seguit la suspensió anterior de midó i agiteu fins a obtenir una suspensió 
formada per partícules molt més fines.  Es tracta d’una suspensió 
col.loidal.  Repartiu el contingut d’aquest tub en dos altres tubs, i una gota 
en un tercer.  En els nous tubs, hi afegiu al primer el reactiu de Fehling.  Al 
segon, addicioneu 1 ml d’HCl 10 M i feu bullir durant uns minuts.  
Neutralitzeu amb NaOH 10 M (2 ml) i feu la reacció de Fehling.  Al tercer 
tub, afegiu una gota de dissolució de iode en KI.

Qüestió:  Descriviu els resultats obtinguts en els assatjos fets als últims 
tres tubs.  Interpreteu-los.
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UNITAT 2

DISSOLUCIONS
 I ELECTRÒLITS

INTRODUCCIÓ

Dels tres estats d’agregació més 
comuns de la matèria, sòlid, lìquid i 
gas, l’estat líquid és el més versàtil, pel 
que fa al nivell d’activitat química que 
s’hi pot donar.  

Dibuix esquemàtic de l’estructura 
d’un col.loid.  Al centre hi tenim un 
sòl id seguint una estructura 
habitual, només que la seva extensió 
és petita.  Al voltant d’aquest s’hi 
disposen diverses capes d’ions, que 
estabilitzen el sòlid en suspensió.

Si bé l’estat gasós admet molta 
mobilitat de les molècules al seu 
interior, l’estat líquid també admet una 
mobilitat comparable, amb l’avantatge 

que és unes mil vegades més dens.  
Aquest fet permet que la freqüència 
amb la que els diferents compostos es 
trobin sigui molt més elevada i, per 
tant, els canvis tinguin lloc més 
apreciablement.  Per altra banda, els 
sòlids són fins i tot més densos que els 
líquids, però a costa d’impedir, de 
forma quasi absoluta, la mobilitat al 
seu interior.

D’entre els compostos que a la natura 
es troben en estat líquid destaca, acla-
padorament, l’aigua, que a més 
presenta propietats molt notables.  Els 
seus punts de fusió i ebullició són molt 
més alts que els compostos anàlegs 
(del mateix grup a la taula periòdica).  
Això és degut a la seva capacitat per 
formar ponts d’hidrogen.  A  més, les 
propietats elèctriques de l’aigua són 
també molt destacables:  és capaç 
d’estabilizar l’existència de molts ions 
en dissolució, tot desfent sòlides 
estructures cristal.lines.  També és 
capaç de mantenir en dissolució 
concentracions apreciables de molts 
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gasos, com l’oxigen, O2, o el diòxid de 
carboni, CO2.

Fins i tot quan els sòlids o els gasos no 
s’hi dissolen homogèniament, la 
diversitat de fenòmens és molt 
acusada.  Les mescles heterogènies 
donen lloc a precipitats, suspensions o 

emulsions, que són molt presents a la 
natura i que, a més, es poden aprofitar 
de molt diverses formes:  aerosols 
(sprays), pomades, materials aïllants, 
aliments, medicaments, etc...

OBJECTIU
Conèixer diversos aspectes sobre dis-
solucions aquoses i les espècies que 
s’hi poden dissoldre.  Familiaritzar-se 
amb la precipitació, redissolució de 
p r e c i p i t a t s i l e s d i s s o l u c i o n s 
sobresaturades.  Conèixer els col.loides 

i les emulsions.  Experimentar amb les 
reaccions dels ions en dissolució.  
Desplaçament d’equilibris iònics.

FONAMENT TEÒRIC

Una bona part de la Química té lloc 
quan les espècies involucrades es 
troben en dissolució aquosa.  Això 
significa que l’espècie en qüestió no 
està aïllada, sino que es troba lligada, 
amb més o menys intensitat, a una 
esfera de molècules d’aigua, que 
condicionen tant la seva reactivitat com 
qualsevol altra propietat fisicoquímica.

Quan un compost es dissol, ho pot fer 
tant en la forma neutra original com en 
forma d’ions.  Aquests últims es 
produeixen quan l’enllaç original té una 
component iònica important, i els ions 
poden ser estables en dissolució 
gràcies a l’estabilització que comporta 
el fet que s’envoltin de molècules 
d’aigua, procés que es coneix com 
solvatació.

Representació esquemàtica d’una emulsió.  
Les esferes grogues són compostos 
greixosos, que aconsegueixen incorporar–
se al sí de la dissolució gràcies a l’agent 
emulsionant.  Aquest consta d’una part 
polar, que queda exposada a l’aigua, i una 
apolar, que és la que s’insereix dins el 
material greixós.

Pot ocórrer que la solvatació no aporti 
prou estabilització als ions.  Llavors es 
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produeix precipitació.  Aquesta pot 
tenir lloc en forma d’un agregat 
massiu, que es diposita al fons de la 
dissolució.  També pot formar agregats 
més petits, fins i tot de tamany 
micromètric, generant suspensions 
col.loidals.  Els agregats solen tenir 
un tamany comprès entre 30 i 10.000 
Å.  Quan el sòlid és dispers en un gas, 
la suspensió col.loidal que resulta es 
coneix com aerosol.

Les dissolucions amb més d’un 
component poden no ser homogènies, 
és a dir, poden presentar un aspecte no 
uniforme.  Es poden formar llavors 
mescles heterogènies amb les capes 
ben diferenciades, o bé mescles entre 
fases barrejades, on cada una d’elles 
es pot trobar en diferents estats 
d’agregació.  Aquestes últimes poden 
presentar aspectes molt variats, 
formant principalment les emulsions, 
on gasos queden ocluits en sòlids o 
líquids, o líquids s’oclueixen dins sòlids.  
Una emulsió típica és l’escuma, mescla 
d’aire amb un líquid.  Escumes 
conegudes són les del sabó, de la 
cervesa o de l’aigua marina.  També 
són emulsions la pedra pómez i l’òpal 
(aigua dispersa en SiO2).  En el cas del 
sabó, es pot produir acció detergent 
(és a dir, de “neteja”), per disminució 
de la tensió superficial de l’aigua 
vers el greix.  Aquest fet ocorre degut 
a que el greix queda envoltat de grups 
polars (del sabó), com a capa exterior 
del grumoll, més afí a l’aigua.

Les espècies iòniques en dissolució, 
que es conèixen com electròlits, 
poden pa r t i c i pa r en d i f e ren t s 
processos, químics o no.  Les reaccions 
entre electròlits i, de fet, totes les 
r e a c c i o n s q u í m i q u e s , p o d e n 
evolucionar fins a esgotar els reactius 
inicials.  Però altres progressen fins a 
un punt en el que coexisteixen els 
reactius i els productes, de forma 
simultània i sense que les quantitats 
relatives canviïn amb el temps.  Tenim 
llavors un estat d’equilibri químic, 
que el determina el fet que la velocitat 
amb la que té lloc el procés directe 
s’iguala amb la velocitat associada al 
procés invers.

Atès que les velocitats de canvi són 
proporcionals a les concentracions dels 
reactius en cada cas (això és, reactius 
pròpiament dits en el procés directe, 
però productes en el procés invers), si 
m o d i f i q u e m a l g u n a d e l e s 
concentracions de les espècies que 
participen en l’equilibri, es produeix un 
desequilibri temporal que porta a 
modificar totes les concentracions fins 
que es tornen a igualar les velocitats.  
Aquest fet permet desplaçar els 
equilibris químics i util itzar el 
fenomen a voluntat (en valoracions, 
precipitacions, separacions, etc...).

MATERIALS

Tubs d’assaig
Espàtula
Pinça
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Goter
Trípode
Reixeta
Vas de precipitats
Encenedor Bunsen
Proveta
Paper de filtre
Filtre de plecs
Embut
Paper Indicador de pH
Reactius indicats als procediments

PROCEDIMENT I EXERCICIS

1) Preparació d’una dissolució sobresaturada.

Sota certes condicions, l’establiment de les condicions d’equilibri pot tenir lloc a 
una velocitat tan lenta, que podem tenir estats termodinàmicament inestables que 
es mantinguin gairebé indefinidament.  Una d’aquestes situacions es dona en les 
dissolucions sobresaturades:  la concentració dels ions en dissolució és 
més elevada que la que correspon a l’equilibri de precipitació, però el 
precipitat no s’observa.  

La sobresaturació es pot obtenir, experimentalment, aprofitant que la solubilitat de 
moltes sals augmenta amb la temperatura.  Partim així d’un precipitat, que el 
dissolem per escalfament.  A continuació s’efectua un refredat lent i sense agitació, 
procediment que té l’efecte de tornar a la temperatura inicial sense que apareixi 
el precipitat.  En aquest punt, l’activació que proporciona l’agitació, o l’addició 
d’un cristallet del compost, desencadena la precipitació immediata del sòlid.

Procediment:  Escalfeu suaument en un tub d’assaig uns 5 g. de tiosulfat 
sòdic pentahidratat, Na2S2O3.5H2O, i 5 gotes d’aigua, fins que el sòlid es 
fongui totalment.  Manteniu la dissolució calenta durant un minut, tapeu el 
tub amb un paper de filtre (per evitar que hi caigui pols), i deixeu refredar.  
En cas que es separin cristalls, es torna a escalfar i refredar, sempre 
suaument.  Si passada una mitja hora no s’ha format cap precipitat, 
destapeu amb molt de compte i afegiu-hi un cristallet de la sal.

Qüestions:  
a) Què passa quan afegiu el cristallet?  
b) El procés final absorbeix o desprèn calor?  Perquè?
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2) Preparació de dissolucions col.loidals.

Com ja hem esmentat, els col.loides són agregats de tamany microscòpic, prou 
petits com per passar a través del paper de filtre, però prou grans com per 
manifestar la seva presència, en forma de suspensió, en la dissolució.  Sovint 
aquesta suspensió és permanent, és a dir, no arriba a precipitar mai al fons del 
recipient.  Podem preparar dissolucions col.loidals facilitant que el creixement de 
les partícules sòlides comenci simultàniament en molts centres de nucleació.  La 
competència entre ells limita el seu creixement i facilita la formació de suspensions 
de petits agregats micromètrics.

Procediment:  

a) Afegiu una petita quantitat de sofre a un tub d’assaig que conté uns 5 
ml d’alcohol etílic.  Escalfeu la mescla en un bany d’aigua, tot agitant el 
tub de tant en tant.  No escalfeu mai directament sobre la flama!!  
Separeu l’excés de sofre per filtració i aboqueu el filtrat clar sobre un 
tub gairebé ple d’aigua freda.  Observeu l’opalescència (és a dir, la 
manca de transparència) del líquid i proveu d’eliminar-la per filtració.

b) En un tub d’assaig, aboqueu 10 ml de dissolució de gelatina a l’1% i 5 
gotes d’HCl 2M.  En un altre tub, afegiu-hi 10 ml d’aigua i 5 gotes del 
mateix àcid.  A tots dos tubs, afegiu-hi 1ml de AgNO3 0.25 M.

Qüestions:  
a) Perquè escalfem el tub que conté sofre i etanol?.  
b) Perquè no es pot escalfar directament aquest tub sobre la flama?  
c) Descriviu les diferències observades entre els dos tubs d’assaig de 

l’experiment b.  
d) Consulteu a la bibliografia el paper que juga la gelatina (una proteina) 

en l’estabilització de la suspensió col.loidal d’AgCl.

3) Preparació d’emulsions.

Les emulsions d’un greix en aigua, formades per simple agitació, són molt poc 
estables.  En canvi, en presència d’una petitíssima quantitat de sabó, s’estabilitzen.  
Diem, doncs, que el sabó actua d’emulsionant.  Aquesta acció emulsionant es 
produeix per dissolució de les cadenes hidrocarbonades en l’oli, mentre que els 
grups carboxil del sabó, ionitzats, es disposen exteriorment en contacte amb 
l’aigua, formant el que es coneix com una doble capa elèctrica.
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L’addició d’acid a l’emulsió amb sabó desfà aquesta emulsió.  La raó és que es 
desplaça l’equilibri àcid-base en el que participa el sabó, protonant–se el seu grup 
carboxil (i perdent per tant el caràcter iònic de la part polar de la molècula).  En 
canvi, l’addició d’un electrolit, com el Na2SO4, desfà l’emulsió per coagulació:  
facilita l’agrupació de partícules, per atracció electrostàtica, i permet la seva 
separació, respecte del líquid, com a precipitat.

Procediment:  

a) En un tub d’assaig, aboqueu 5 ml d’aigua.  En un altre, un volum igual 
de dissolució aquosa de sabó al 0.25%.  Tot seguit, afegiu a tots dos 
tubs 10 gotes d’oli vegetal.  Agiteu els tubs enèrgicament, deixeu 
reposar uns minuts i observeu-ne l'aspecte.

b) Repartiu el contingut del tub que presenta l’emulsió estable, en dos 
altres tubs.  A  un l’hi afegiu 1 ml d’HCl 2M i a l’altre 1 ml de dissolució 
de sulfat de sodi.  Agiteu-los i deixeu-los reposar durant uns minuts.

Qüestions:  
a) Consulta a la bibliografia la forma de l’emulsió deguda a l’acció del sabó.  
b) Escriu la reacció de neutralització, entre el sabó i l’HCl, que trenca 

l’emulsió.  Perquè es produeix aquest trencament?

4) Reacció iònica de bescanvi protònic.  Obtenció d’amoníac.

L’amoníac, NH3, tot i no contenir grups OH– a la seva molècula, és una base, com 
es comprova per la coloració blava del paper de pH, quan aquest es mulla a la 
corresponent dissolució.  L’equilibri àcid-base que estableix és el següent:

 NH3 aq( ) + H2O⇔ NH4 aq( )
+ +OH aq( )

−

Tot i ser força soluble en aigua, el seu estat més estable, quan és pur, és en fase 
gas.  D’aquí que, si modifiquem el pH fent-lo més bàsic, es produeix un 
desplaçament de l’equilibri que permet, en últim terme, i degut a un ulterior 
equilibri NH3 aq( ) ⇔ NH3 g( ) , l’alliberament del NH3 gasós.  Aquest desprendiment 

s’identifica per l’olor característica del gas.

Procediment:  Aboqueu en un tub d’assaig 2 ml de dissolució de NH4Cl 
2M i 2 ml de NaOH 10 M.  Escalfeu lleugerament i oloreu.  Apropeu a la 
boca del tub una tira de paper de pH lleugerament humitejat.

Qüestions:  
a) Perquè feu l’escalfament?  
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b) Quin és el gas desprès que oloreu?  
c) Quin pH mesureu amb el paper indicador?

Procediment:  Agafeu un altre tub d’assaig i humitegeu-ne tot l’interior 
amb unes gotes d’HCl 10 M; llenceu la part sobrant.  Col.loqueu el tub 
invertit damunt el tub anterior, unint ambdues boques.

Qüestions:  
a) Descriviu el fenomen que observeu a la unió entre els dos tubs.  
b) Com l’interpreteu?

5) Indicadors.

Els canvis en el pH d’una dissolució poden enregistrar-se amb facilitat, gràcies al 
fet que algunes substàncies canvien de coloració quan canvia el pH.  Químicament, 
aquestes substàncies són també àcids o bases (d’aquí que siguin sensibles al pH!).  
Poden utilitzar-se, tant afegint-les a la dissolució, com aplicades sobre una base de 
paper.  En el cas del paper, anomenat paper indicador, aquest canvia de color 
quan hi aboquem al damunt una gota de la solució problema.  Quan s’afegeixen a 
la dissolució, cal afegir-ne en molt poca quantitat, atès que, en ser també àcids o 
bases, si n’afegim massa quantitat podrien modificar el pH que volem mesurar!.

Procediment:  Disposeu sis tubs d’assaig plens d’aigua fins a un terç.  Als 
tres primers, hi afegiu 2 gotes de fenolftaleïna, i als altres tres 2 gotes de 
vermell de metil.  Anoteu les coloracions obtingudes, que corresponen a la 
coloració dels indicadors a pH neutre.  Al primer i quart tub, afegiu-hi unes 
gotes d’HCl 2M, mentre que al segon i al cinquè hi afegiu unes gotes de 
NaOH 2M.

Qüestió:  Construïu una taula, on s’indiquin les coloracions dels dos 
indicadors en pH àcid, neutre i bàsic.

6) Hidròlisi de les sals.

Si dissolem una sal en aigua, els ions formats podran reaccionar amb l’aigua per tal 
d’establir els equilibris àcid-base que corresponguin.  Diem doncs que les sals 
hidrolitzen (“trenquen”) l’aigua.  L’establiment d’aquests equilibris durà a 
modificar el pH final de les dissolucions, segons el caràcter d’àcid o base, fort o 
feble, dels ions originals dissolts.

Procediment:  Disposeu en dos tubs d’assaig (tubs 1 i 2) una petita 
quantitat de Na2CO3 sòlid.  En dos tubs més (tubs 3 i 4), hi disposeu 
NaHCO3 sòlid.  Finalment, en dos tubs més (tubs 5 i 6) hi aboqueu 
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Al2(SO4)3 sòlid.  Afegiu a tots els tubs una petita quantitat d’aigua, i 
sacsegeu fins que es dissolguin totalment les sals.  Manteniu sempre 
l’ordre, prèviament anotat a la llibreta, per tal de no confondre els tubs.  
Als tubs 1, 3 i 5 hi afegiu una gota de fenolftaleïna, mentre que als 2, 4 i 6 
hi afegiu una gota de roig de metil.

Qüestions:  
a) Construiu una taula amb les coloracions de cada tub i cada indicador.  
b) Interpreteu el pH final obtingut, en base als equilibris àcid-base 

establerts, i a la fortalesa relativa dels àcids i bases presents en la 
dissolució.

7) Efecte de l’ió comú sobre l’equilibri iònic.

Tal com hem esmentat anteriorment, els equilibris químics es poden desplaçar, això 
és, es poden modificar les concentracions de les espècies que el composen, afegint 
a la dissolució algun dels components involucrats.  En el cas d’equilibris iònics, de 
sals que provenen d’àcids o bases febles, l’addició d’un ió que participa en 
l’equilibri porta a modificar el pH de la dissolució, tot i que l’ió afegit pot no tenir la 
capacitat de fer-ho per ell mateix (normalment per què prové d’un àcid o base 
forta).

Procediment:  

a) En un tub assaig amb 5 ml d’aigua, hi afegiu una gota de NH3 2M i 
una gota de fenolftaleïna.  Anoteu el color.  A continuació hi 
addicioneu 1 ml de dissolució de NH4Cl 2M, i observeu el resultat.  
Determineu el pH mullant paper indicador amb una gota de la 
dissolució final.

b) Afegiu 2 ml de MgCl2 1M a dos tubs d’assaig.  Al primer, hi afegiu 2 ml 
de dissolució de NH4Cl.  Després, a tots dos hi afegiu 1 ml de NH3 2M.  
Observeu els resultats obtinguts.

Qüestions:  
a) Com interpretes els resultats de l’experiment a)?  
b) Què has observat a l’apartat b)?  Com ho interpretes?.
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UNITAT 3

REACCIONS QUÍMIQUES I 
VELOCITAT DE REACCIÓ

INTRODUCCIÓ

En els focs d’artifici, un coet propulsat 
amb pòlvora s’enlaira a gran velocitat i 
explota.  Tot seguit observem com es 
desprenen fragments que s’iluminen en 
diferents colors i dibuixen al cel formes 
sorprenents.  Per altra banda, a les 
ciutats domina la presència dels 
automòbils, en frenètic moviment en 
totes direccions.  La seva presència és 
notòria pel soroll que els motors 
emeten, fruit de l’explossió interna que 
proporciona l’energia per a impulsar-
los.  També, als polígons industrials és 
freqüent identificar-hi complicades 
instal.lacions i, fins i tot, xemeneies 
que desprenen algun tipus de fum o de 
vapor.

Aquests exemples són només algunes 
de les manifestacions quotidianes del 
món de les reaccions químiques.  
Aquestes manifestacions ho són 
sobretot dels efectes de les reaccions, 
que ens expressen què passa quan un 
procés químic té lloc, i com progressa 
aquest procés.

Així, la ràpida combustió de la pòlvora, 
i el disseny  del conducte per on 
s’allibera l’energia de la combustió, 
permet enlairar e l coet.  Les 
explossions i les brillants espurnes de 
llum es deuen a la també ràpida 
combustió de certs metalls.  A més de 
calor, veiem aquí que les reaccions 
químiques poden desprendre llum o, 
en general, radiació electromagnètica.

En els automòbils, la combustió és 
activada per una guspira i una forta 
compressió de la mescla de reacció.  La 
combustió ha de ser el més completa 
possible, tant per millorar l’aprofi-
tament que, en forma de calor, allibera 
el procés, com per evitar l’abocament a 
l’atmosfera de productes contaminants.  
En les inspeccions tècniques es revisa 
amb molta cura que l’estat del motor 
pe rmet i , e fec t i vament , que l a 
combustió tingui lloc en les òptimes 
condicions.

Finalment, a les indústries cal dissenyar 
els processos de síntesi de compostos, 
de forma que s’optimitzi l’energia que 
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s’hi aboca, la velocitat d’obtenció dels 
productes, la recuperació de productes 
de rebuig contaminants, i l’emissió a 
l’atmosfera d’aquells que no causen 
cap efecte no desitjat.  L’aspecte 
complex i intrincat d’algunes factories 
respon així als requisits exposats.

En resum, doncs, el món de les 
reaccions químiques és complex.  No 

només cal saber què obtenim, sino 
com i què en queda.  Cal, per tant, 
conèixer no només la reacció química 
pròpiament dita, si no que cal 
comprendre com actuen els factors, 
principalment l’energètica, l’espon-
taneïtat i la velocitat de reacció, que 
determinen el resultat final.

OBJECTIU

Identificar reaccions químiques de dissociació, substitució o desplaçament, i redox.  
Entendre que en els processos químics sempre hi ha involucrat una transferència 
de calor, entre les molècules reaccionants i el medi que les envolta.  Identificar els 
factors que modifiquen la velocitat amb la que progressen les reaccions químiques:  
concentració, temperatura, presència d’un catalitzador i llum (radiació 
electromagnètica).

FONAMENT TEÒRIC

El món de les reaccions químiques és 
tan variat que admet vàries formes de 
ser classificat.  Si una classificació, 
basant-se en el grau de transferència 
electrònica, diferencia reaccions àcid-
base, de precipitació i redox, una altra 
forma de classificar es basa en els 
canvis estructurals que tenen lloc en 
les molècules.  Obtenim així processos 
de dissociació, en els que una 
molècula més o menys complexa es 
trenca en fragments, processos de 
substitució o desplaçament, en els 
que dues molècules intercanvien 
components, i altra cop processos de 
reducció-oxidació, en els que canvia 
l’estat d’oxidació dels components de la 
reacció.

En tota reacció química es produeix un 
canvi en l’energia continguda en 
l ’ i n t e r i o r d e l e s m o l è c u l e s 
(principalment concentrada en el núvol 
electrònic).  Per a que aquest canvi 
tingui lloc, la diferència d’energia entre 
reactius i productes és alliberada al 
medi o absorbida del medi.  En virtut 
dels incessants xocs entre molècules, 
aquesta alliberació o absorció s’acaba 
traduint en un increment o disminució 
de l’energia translacional mitja de les 
molècules.  Aquest últim fet es 
correspon amb un increment o 
disminució de la temperatura del 
m e d i d e r e a c c i ó s e g o n s , 
respectivament, si el procés és 
exotèrmic (que allibera energia), o 
endotèrmic (que n’absorbeix).
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Les reaccions químiques no són pas 
instantànies, si no que progressen amb 
el temps a una certa velocitat.  
Aquesta velocitat, que és diferent per a 
cada reacció química, pot modificar-se 
si canvien certes condicions:  la 
c o n c e n t r a c i ó d e l e s e s p è c i e s 
reaccionants (a més concentració, més 

velocitat), la temperatura (com més 
alta, més ràpides), la presència d’un 
catalitzador (que normalment fa la 
reacció més ràpida que en absència 
d’aquest) i la llum (on també la seva 
presència sol accelerar la reacció).

MATERIALS

Tubs d’assaig
Espàtula
Pinça
Goter
Trípode
Reixeta
Vas de precipitats
Encenedor Bunsen
Proveta
Reactius indicats als procediments

PROCEDIMENT I EXERCICIS

1) Reaccions de dissociació

Moltes sals cristal.litzen absorbint una certa quantitat d’aigua, que queda 
incorporada dins la xarxa cristallina.  Degut a aquest fet, la fòrmula 
estequiomètrica permet especificar el nombre de molècules d’aigua capturades per 
cada unitat de la molècula original.  Aquestes aigües solen desprendre’s quan 
s’escalfa la mostra.

Procediment:  Dipositeu en un tub d’assaig un mica de sulfat de coure 
pentahidratat, CuSO4.5H2O, i escalfeu amb poca flama i gradualment.

Qüestió:  Descriu els canvis que observes en l’aspecte del sòlid, 
interpreta’ls, i escriu la reacció química associada al procés que has 
observat.

Moltes sals que provenen de carbonats presenten un altre tipus de descomposició:  
es forma l’òxid del catió i es desprèn CO2 i H2O.
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Procediment:  Aboqueu en un tub d’assaig carbonat bàsic de coure, 
Cu(OH)2CuCO3.  Escalfeu amb poca flama i gradualment.

Qüestió:  Observa atentament tots els canvis que es produeixen durant 
l’escalfament, i escriu el procés químic global.

2) Reaccions de substitució o desplaçament

Potser les reaccions químiques més conegudes són aquelles en les que dues 
molècules inicials es bescanvien alguns dels seus elements components.  Tot i això, 
per tal que es produeixi aquest bescanvi ha d’existir alguna força impulsora, que 
permeti que l’energia lliure disminueixi en el procés:  un canvi redox favorable, la 
formació d’un precipitat, la formació d’un complex de coordinacio, etc...

Procediment:  Afegiu 2 ml de dissolució de CuSO4 a un tub d’assaig que 
contingui un clau de ferro net.  Deixeu reposar uns segons, decanteu el 
líquid en un altre tub, i observeu l’aspecte del clau.  En un altre tub 
d’assaig, col.loqueu un clau de ferro net i hi afegiu 2 ml de dissolució de 
HCl.  Escalfeu moderadament i observeu el desprendiment gasós.

Qüestions:  
a) Tenint en compte que es tracta de processos redox, escriviu les 

equacions químiques associades a les dues reaccions.  
b) Quin aspecte té el Cu metàl.lic?  
c) Quin és el gas desprès en el segon procés?

3) Reaccions d’oxidació-reducció.

Els àcids forts són corrossius amb els metalls per les reaccions redox que generen:  
oxiden el metall mentre que és l’àcid el que es redueix.  En els àcids dels anions 
sense oxigen, com el HCl, és l’hidrogen el que es redueix a H2, mentre que en els 
àcids on l’anió conté oxigen, sol ser el propi anió el que es redueix, normalment a 
un òxid amb nombre d’oxidació menor.

Procediment:  En un tub d’assaig col.loqueu un tros de fil de coure i 2 ml 
de dissolució de HNO3 concentrat.  Observeu el color blau de la dissolució i 
el gas marró (NO2) desprès durant el procés.  En un altre tub, col.loqueu 
altre cop un tros de fil de coure i 2 ml de HCl.  Finalment, en un tercer tub 
col.loqueu un clau de ferro i hi afegiu 2 ml de HNO3.  Observeu el gas que 
es desprèn.

Qüestió:  Descriviu amb detall els canvis observats en els diferents 
experiments i formuleu totes les equacions químiques associades als 
anteriors processos.
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4) Calor de reacció.

Mescleu, en un tub d’assaig, 2 ml de HCl 10 M i 2 ml de dissolució de NaOH 10 M.  
Interpreteu els fenòmens que observeu, respecte al desprendiment de calor o no, i 
respecte als canvis en l’aspecte de la dissolució.

5) Calor de dilució.

Aboqueu en un tub d’assaig, EN AQUEST ORDRE,  3 ml d’aigua i després 3 ml de 
H2SO4 10 M.  Observeu i interpreteu l’elevació de temperatura.

6) Calor de dissolució.

En un tub d’assaig, dipositeu una mica de NH4NO3 i afegiu-hi aigua.  Sacsegeu fins 
a la total dissolució.  Observeu, per contacte amb la mà, com la temperatura ha 
disminuit (tot i que el procés és espontani!).

7) Factors que influeixen sobre la velocitat de reacció.

a) Influència de la Temperatura

Procediment:  Preneu dos tubs d’assaig.  A tots dos hi aboqueu 2 ml de 
la dissolució d’àcid oxàlic que conté, a més, àcid sulfúric.  A continuació, hi 
afegiu, també a cada tub, tres gotes de dissolució de KMnO4.  Escalfeu un 
dels tubs.  Observeu que la dissolució escalfada es decolora ràpidament, 
mentre que la que s’ha deixat a temperatura ambient ho fa més 
lentament.

Qüestions:  
a) Escriviu la reacció redox que ha tingut lloc (consulteu la bibliografia si és 

necessari).  
b) Expliqueu per què les velocitats de decoloració de les dissolucions són 

diferents segons si el tub és calent o no.

b) Influència de la Concentració

Procediment:  Col.loqueu dues plaques de Zinc, de dimensions 
semblants, en dos tubs d’assaig.  En el primer tub hi aboqueu 5 ml d’HCl 
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2M, mentre que a l’altre hi aboqueu 5 ml d’HCl 10 M.  Observeu com l’atac 
del Zn té lloc a una velocitat diferent.

Qüestions:  
a) Escriviu la reacció redox que ha tingut lloc.  
b) Expliqueu per què l’atac té lloc a diferent velocitat en funció de la 

concentració.

c) Influència d’un catalitzador

Procediment:  Preneu dos tubs d’assaig.  Hi aboqueu a cada un d’ells, 
novament, 2 ml de la dissolució d’àcid oxàlic que conté, a més, àcid 
sulfúric.  Al primer tub li afegiu també 1 ml de dissolució de MnSO4. A 
continuació, hi afegiu, a cada tub, tres gotes de dissolució de KMnO4.  
Observeu les velocitats de decoloració relatives entre els dos tubs.

Qüestions:  
a) Quina és l’espècie química que juga el paper de catalitzador? 
b) Quin efecte provoca?  
c) Quina és l’equació química associada als processos estudiats en aquest 

experiment?

d) Influència de la llum

Procediment:  Preneu un paper de filtre circular.  Aboqueu-hi al centre 
dues gotes de dissolució de AgNO3, i al damunt dues gotes de dissolució 
de NaCl.  Noteu que es forma un precipitat blanc, AgCl.  Tapeu una part 
del precipitat amb un material opac, i deixeu el muntatge exposat a la llum 
de la làmpada ultravioleta durant uns 15 minuts.  Observeu l’efecte produit 
per la il.luminació, i compareu-lo amb el que a tingut lloc a la zona fosca.

Qüestions:  
a) Quin procés té lloc sota l’acció de la llum?  
b) Quin paper juga la radiació en l’experiment?.
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UNITAT 4

ANÀLISI 
QUANTITATIVA

INTRODUCCIÓ

Molt sovint es donen situacions en les 
que és necessari conèixer la quantitat 
d e s ub s t àn c i a p r e s en t e n un 
determinat medi.  Una forma de donar 
aquesta quantitat, que és independent 
de la quantitat total, és en forma de 
concentració, això és, la quantitat 
de substància per unitat de volum, 
normalment de la dissolució que la 
conté.

Així, quan es fa una anàlisi de sang, cal 
de terminar la concent rac ió de 
compostos rellevants per la bioquímica 
de l nos t re cos .  En cont ro l s 
mediambientals de l’atmosfera, els 
paràmetres més importants són les 
concentracions a l’aire dels gasos i 
partícules contaminants, tals com el 
CO, monóxid de carboni, NOx, diversos 
òxids de nitrogen, O3, l’ozó troposfèric, 
etc...  En processos industrials, la 
concentració dels reactius és un dels 
paràmetres que cal controlar més 
estrictament, atès que del seu valor hi 
depenen aspectes ta l s com e l 

rendiment del procés o l’emissió de 
contaminants.

Com es determinen les concentracions 
d ’ u n a d e t e r m i n a d a e s p è c i e ?  
Actualment, gràcies a la potència de 
tècn iques espec t roscòp iques o 
cromatogràfiques, les determinacions 
estan força automatitzades i es fan 
amb acuradesa.  Es disposa també de 
tècn iques po tenc iomèt r i ques i 
conductimètriques, en les que la 
mesura de la diferència de potencial o 
la conductivitat de les dissolucions és 
proporcional a la concentració de 
l’espècie que es vol determinar.  Tot i 
això, en molts casos es continuen 
utilitzant les tradicionals valoracions, 
basades en l’acció manual i l’ús 
d’instrumental de laboratori senzill.

Sigui com sigui, no obstant, en totes 
les determinacions aprofitem el 
coneixement de la química dels 
compostos a determinar, per dissenyar 
un procés que, d’alguna forma, ens 
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revel.li de forma automàtica el punt en 
què la p rop ie ta t mesurada és 
equivalent a la concentració buscada.  
El resultat és que el coneixement de la 
react iv i tat química ens permet 
dissenyar mètodes de determinació 

quantitativa de concentracions, i 
utitzar-les de forma rutinària al 
laboratori químic.

OBJECTIU

Conèixer la metodologia necessària per determinar, quantitativament, la 
concentració de certes espècies en dissolució.  Adaptar els càlculs estequiomètrics i 
els factors de conversió per a l’ús en les valoracions.  Aprendre a treballar 
minimitzant tant l’error instrumental com l’error operatiu.  Aplicar la metodologia 
global a valoracions àcid-base i reducció-oxidació.

FONAMENT TEÒRIC

En experiències anteriors hem vist que 
podem desplaçar un equilibri, tot 
afegint alguna de les espècies que hi 
participen, a la dissolució.  També hem 
conegut l’existència d’indicadors, que 
canvien de coloració, ja sigui amb el 
pH o, en general, quan alguna 
concentració arriba a un valor específic.  
La combinació d’aquests dos fets 
permet determinar, quantitativament, 
la concentració de les espècies 
p re sen t s en una de t e rm inada 
dissolució.

Les valoracions àcid-base es poden 
realitzar gràcies a l’existència dels 
indicadors que porten el mateix nom.  
Partint d’una mostra inicial d’un àcid o 
una base, de la que volem determinar 
la concentració, podem procedir afegint 
un compost conjugat.  Aquesta addició 
altera el pH, de forma que quan aquest 
arriba al valor neutre, pH=7, la 
concentració d’àcid o base inicial ha 

estat neutralitzada pel component 
conjugat afegit, del qual en coneixem 
prèviament la concentració i, pel 
procediment experimental, el volum 
a f e g i t .  E l c o n e i x e m e n t d e 
l’estequiometria específica del procés 
permet llavors el càlcul quantitatiu de 
la concentració que volem conèixer.  

L’arribada al pH neutre, conegut com 
punt d’equivalència, es detecta pel 
canvi de color de l’indicador.  Aquest, 
no obstant, no acostuma a canviar a 
pH estrictament 7.  Tot i això, és 
bastant senzill demostrar que, al 
voltant del punt d’equivalència, el pH 
canvia molt ràpidament amb petites 
addicions d’un volum de substància 
valorant.  Per tant, qualsevol indicador 
que canvïi de color al voltant de pH 7 
és útil en les valoracions àcid-base.  De 
fet, l’addició d’una sola gota de 
substància valorant, quan ens trobem 
molt propers al punt d’equivalència, sol 
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modificar el pH en vàries unitats (la 
modificació és més important com 
major sigui la fortalesa de l’àcid o la 
base a valorar).

Aquesta metodologia pot aplicar–se 
també a les valoracións d’oxidació-
reducció. Ara, però, es requereix 
disposar dels indicadors adequats, és a 
dir, que canvïin de color amb la 
concentració de l ’oxidant o del 
reductor.  El permanganat potàssic, 
KMnO4, resulta molt útil en aquest 
sentit.  És un oxidant fort, pel que es 
pot utilitzar per la valoració de moltes 
substàncies.  Al seu torn, el KMnO4 es 
redueix, en el procés redox, a Mn2+, en 
condicions d’acidesa prou altes.  El 
KMnO4 presenta una coloració porpra 
carac te r í s t i ca , ment re que les 
dissolucions amb Mn2+ són incolores.  
Per tant, en el moment en que el 
KMnO4 ha consumit tota la substància 
a oxidar, queda a la dissolució, sense 
reduir-se, i el color d’aquesta canvia 
bruscament d’incolor a porpre intens.  
El coneixement de l’estequiometria del 
p rocés redox pe rmet , l l avo r s , 
determinar quant i tat ivament la 
concentració de la substància valorada, 
a partir de les dades conegudes de la 

concentració de KMnO4 i la quantitat 
d’aquest afegida.

La rea l i t zac i ó p ràc t i ca de l e s 
valoracions requereix conèixer molt bé 
la precisió de la instrumentació 
utilitzada.  Tot el material, conegut com 
material volumètric, permet lectures 
de volum amb una precisió coneguda.  
A més, els volums utilitzats han de ser 
tals que minimitzin l’error relatiu.  
Finalment, el procés de valoració cal 
repetir-lo vàries vegades, per tal de 
detectar possibles errors en l’operació.  

Una valoració correctament realitzada 
és aquella en la que s’obtenen tres 
re su l t a t s co inc i den t s , en t re s 
valoracions independents.  Per 
resultats coincidents s’entenen aquells 
en els que els volums gastats, de la 
substància valorant, difereixen, com a 
màxim, en el mínim volum que es 
capaç de mesurar la bureta (que és 
l ’aparel l amb el que aboquem, 
gradualment, la substància valorant):  
si la precisió de la bureta és de 0.1 ml, 
aquesta és la diferència més gran entre 
les diferents valoracions, per tal que les 
poguem considerar coincidents.

MATERIAL

Matraç aforat
Erlenmeyer
Bureta
Pipetes graduades
Suport de la bureta
Goter
Indicadors de pH
Espècies químiques especificades als procediments
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PROCEDIMENT I EXERCICIS

1) Valoració ÀCID–BASE d’una dissolució d’HCl

Preneu una bureta.  Renteu-la bé i assequeu-la.  Aboqueu-hi uns 5 ml de la 
dissolució valorada de NaOH (la teniu a la vostra taula en una ampolla d’1 litre).  
Buideu la bureta, per tal de deixar-hi només restes de la dissolució valorant, tot 
eliminant així restes d’aigua o d’altres compostos.  Tanqueu la clau i afegiu ara la 
dissolució valorada de NaOH.  Comproveu que no hi ha bombolles d’aire en tot el 
recorregut del líquid, i enraseu al zero.

Preneu la pipeta aforada de 10 ml.  Renteu-la amb aigua i amb la dissolució 
problema (la dissolució d’HCl de la vostra taula, ampolla d’1 litre).  Amb la pipeta 
aforada, aboqueu 10 ml de la dissolució problema a un erlenmeyer ben net.  
Afegiu una mica d’aigua, 5 gotes de fenolftaleïna i valoreu amb la dissolució de 
NaOH fins que la dissolució a l’erlenmeyer adopti una coloració rosada pàlida, que 
es mantingui, tot agitant, durant més d’un minut.  Degut a això, cal que les últimes 
gotes de NaOH s’afegeixin amb molta cura, que caiguin al fons de l’erlenmeyer i 
que no hi hagi esquitxos a les parets o el coll del vas.

Repetiu l’experiment dues vegades més.  Els resultats han de coincidir.  Escriviu la 
reacció química de neutralització, i anoteu l’estequiometria relativa a l’àcid i la 
base.  Amb el valor mig del volum de NaOH gastat, i l’estequiometria anterior, 
calculeu la concentració de la dissolució d’HCl.

2) Valoració REDOX d’una dissolució d’aigua oxigenada

Procedint de forma paral.lela a l’exercici 2, utilitzeu la dissolució de KMnO4 com a 
substància valorant i la dissolució d’aigua oxigenada com a substància problema.  
Les dues dissolucions són a la vostra taula, en ampolles d’1 litre.

Preneu amb la pipeta aforada, ben neta, 10 ml de dissolució problema, l’aboqueu 
al matràs aforat de 100 ml, diluïu, agiteu i enraseu fins a la marca d’aforament.

Renteu novament la pipeta aforada.  Preneu ara 10 ml de la dissolució problema 
diluïda, i l’aboqueu a l’erlenmeyer.  Diluïu amb 50 ml d’aigua i acidifiqueu amb 
2 ml de H2SO4 10 M.  Valoreu amb la dissolució de KMnO4 (prèviament haureu 
rentat i enrasat la bureta!) fins aconseguir que la coloració violeta sigui permanent 
a l’erlenmeyer.  Novament cal anar amb compte amb les últimes gotes!.  Repetiu 
l’experiment dos cops més, els resultats han de coincidir.
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Cerqueu a la bibliografia l’estequiometria de la reacció redox.  Amb el volum mig 
de KMnO4 gastat, i l’estequiometria de la reacció, calculeu la concentració de 
l’aigua oxigenada.  Quin paper juga el H2SO4 en la pràctica, si es tracta d’una 
valoració redox?  Quina substància és l’indicador, i com actúa?
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Anotacions addicionals

Manual de Pràctiques de Química, Grau d’Enginyeria Geològica

28



Manual de Pràctiques de Química, Grau d’Enginyeria Geològica

29



Manual de Pràctiques de Química, Grau d’Enginyeria Geològica

30



Manual de Pràctiques de Química, Grau d’Enginyeria Geològica

31



Manual de Pràctiques de Química, Grau d’Enginyeria Geològica

32



Demostracions del professor

Dia 1
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Demostracions del professor

Dia 2
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Demostracions del professor

Dia 3
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Demostracions del professor

Dia 4
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