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CORROSIÓ I ROVELLAMENT DE METALLS 
 

Objectiu 

  

En aquest experiment es vol analitzar el fenomen de la corrosió sota diferents 

condicions que pretenen simular diferents situacions ambientals. 

 
Introducció 

 

Metalls i aliatges metàl·lics són utilitzats molt tant a la indústria com a les nostres 

cases. Un tros de metall permaneix estable al llarg del temps si es conserva en el 

buit. Per contra, els metalls experimenten processos de corrosió quan estan 

exposats a les condicions atmosfèriques (humitat, diòxid de carboni, etc.), 

formant-se capes generalment d'òxids. La corrosió, en el cas de materials fets de 

ferro, s'anomena rovellament, i és un procés prou freqüent com perquè el 20% del 

ferro produït cada any es destini a substituir les pèrdues per corrosió. Hom 

procura fabricar materials que resisteixin la corrosió. 

 

El rovell és una substància sòlida de color terrós que apareix per oxidació del 

ferro a causa de la presència d'oxigen i humitat en l'aire. Consisteix en òxid fèrric 

hidratat, Fe2O3·nH2O, que descomposa la superfície del metall i l'exposa a la 

corrosió. S'esdevé per un procés electroquímic. La teoria de corrosió per piles 

locals considera que el ferro en contacte amb l'aire humit que conté oxigen, diòxid 

de carboni i sals dissoltes, es comporta com si estigués format per petites cel·les 

electroquímiques. En l'ànode d'aquesta pila microscòpica es produeix l'oxidació o 

dissolució del metall, i en el càtode té lloc un procés de reducció que varia segons 

els gasos presents i l'acidesa del medi. Ha d'existir també un medi conductor que 

faciliti el transport d'una zona a l'altra. Aquest medi el proporciona l'aigua 

procedent de l'aire humit que es diposita sobre el metall. 

 

En l'ànode el ferro es dissol en un primer pas segons: 

 e2+FeFe -2+→  (1) 
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Amb un potencial que ve donat per: 

i en un segon pas: 

amb un potencial que val: 

Teòricament la reacció catòdica pot ésser qualsevol amb un potencial de reducció 

més positiu que el potencial d'equilibri de la reacció de dissolució del metall. 

  

Concretament en solució àcida es dóna: 

amb un potencial que val (a 25 ºC) 

mentre que en medi bàsic és més factible: 

essent el potencial a 25 ºC 

Aleshores, en presència d'oxigen la reacció pot continuar per donar l'òxid fèrric 

hidratat. 

 C ln 
F2

RT + 44.0 = - Fe(II)Aε  (2) 

 e+FeFe -+3+2 →  (3) 

 
C
C ln 

F
RT + 0.77 = 

Fe(II)

Fe(III)
Aε  (4) 

 2H3O+ + 2e- → 2H2O+H2 (5) 

 pH 0.059- = Cε  (6) 

 H2O+ ½O2 + 2e- → 2OH- (7) 

 pH 0.059 - 1.23 = Cε  (8) 

 2Fe2+ + H2O + ½O2 → 2Fe3+ + 2OH- (9) 

 2 Fe3+ + 6OH- →  Fe2O3·3H2O 
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La termodinàmica del procés es pot determinar a partir de: 

Els metalls que presenten un valor de ∆G positiu tenen immunitat davant la 

corrosió. Aquells amb ∆G<0 pateixen corrosió. En alguns casos malgrat que 

termodinàmicament el procés és favorable, pot passar que cinèticament sigui molt 

lent. És el cas de la passivació, que la presenten aquells metalls, els òxids o 

hidròxids dels quals, creen una capa protectora del metall que impedeix un atac 

posterior de l'aire humit. 

 

Estudiarem el rovellament de fulles d'afaitar. 

 

En el nostre cas, per a un mateix pH l'equació (8) és termodinàmicament més 

favorable que la (6). Cinèticament, però, a pH àcids i neutres està afavorit el 

despreniment d'hidrogen, mentre que a pH alts es produeix la formació d'hidròxid.  

 

 
Material: 
-6 tubs d'assaig i taps 

-Sal 

-CaCl2 anhidre o MgSO4 anhidre   

-Cotó fluix 

-Fulles d'afaitar 

-Vas de precipitat 

-HCl concentrat 

-NaOH 2N 

 
εεε
ε∆

AC  -  = 
nF- = G

 (10) 
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Procediment 
 

Prèviament, pesem un tros de cada fulla d'afaitar en una balança precisa. Dividir 

les fulles en quatre parts sense desembolicar-les o amb l’ajuda d’un paper o drap, 

per evitar no tallar-se.  

 

Preparem 6 tubs d'assaig numerats de la manera següent: 

 

- Tub 1: Contacte amb aire i aigua: Una fulla parcialment submergida en 

aigua destil·lada. No cal que el tap ajusti bé. 

- Tub 2: Contacte amb aigua: La fulla és submergida en aigua sense aire. El 

tap ha d'ajustar bé. 

- Tub 3: Absència d'aire i aigua (tub d'assaig tapat): Col·loquem dins el tub 

una mica de CaCl2 anhidre (o MgSO4), que recobrim amb cotó, damunt el 

qual dipositem la fulla. S'ha de tapar bé el tub. 

- Tub 4: Contacte amb aire i aigua salina: Submergim la fulla en aigua que 

conté salt dissolta. 

- Tub 5: Contacte amb aire, àcid clorhídric i aigua salina: Submergim la fulla 

en aigua que conté sal dissolta i unes 5 gotes de HCl concentrat. 

- Tub 6: Contacte amb aire, NaOH i aigua salina: Submergim la fulla en 

aigua que conté sal dissolta i unes 10 gotes de NaOH 2N. 

 

Els tubs es conserven durant quinze dies i al final d'aquest període es fa una 

observació visual sobre l'aparició de rovell. 

 

Recuperem les fulles d'afaitar, que cal tractar curosament (cal evitar tallar-se amb 

un element rovellat!), i les pesem després de netejar-les amb HCl diluït. 

Comparem els pesos amb els valors trobats abans del procés de corrosió 

forçada. (Utilitzeu la mateixa balança utilitzada el primer dia) 
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Qüestions 

 

1.- Ordena per ordre de menor a major corrosió els diferents medis estudiats. 

 

2.- En funció dels resultats obtinguts senyala localitzacions geogràfiques que 

creus que estan exposades a baixa corrosió i localitzacions exposades a alta 

corrosió. 

 

3.- Perquè creus que en la fulla d'afaitar del tub 1 la corrosió més important té lloc 

en la zona immediatament situada a sota la superfície de l'aigua. 

 

4.- Quin paper juga el NaCl en el tub 4, 5 i 6? Perquè accelera la corrosió?. 

 

5.- Què creus que passaria si substituïm la fulla d'afaitar per un tros de Cu? Seria 

més important la corrosió? I per un tros de Ag? (utilitzeu els potencials de 

reducció de les diferents espècies). 

 

6.- Si suposem que la concentració de Fe(II) en solució és 1 M, a partir de quin 

pH la formació d'hidrogen no pot servir per oxidar el ferro. 

 

7.- Perquè cal anar en cura en no tallar-nos amb les fulles d’afaitar, especialment 

el darrer dia de la pràctica? 

  

Bibliografia 
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DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT ADIÀBÀTIC D'UN GAS PEL 
MÈTODE DE CLÉMENT I DÉSORMES 

 

Objectiu 

 

L'objectiu d'aquesta pràctica és mostrar com és possible obtenir informació sobre 

la naturalesa d'un gas mitjançant l'estudi de les seves transformacions. Al mateix 

temps també es comprovarà que el comportament de diferents gasos s'aproxima 

a l'ideal, en unes condicions determinades, i es determinarà la influència que els 

errors en les mesures tenen sobre el resultat final. 

 

Introducció 

 

El mètode de Clément i Désormes (en una forma més primitiva de la que aquí es 

presenta) va ser desenvolupat a principis del segle XIX com una aplicació directa 

de les lleis dels gasos i de les relacions calor-treball que llavors eren recentment 

formulades. Bàsicament, l'experiència consisteix en prendre una determinada 

quantitat de gas en condicions conegudes: un volum contingut en un flascó a 

temperatura ambient T1 i pressió P1 superior a l'atmosfèrica. Si es deixa escapar 

a l'atmosfera una certa quantitat de gas, aquest experimenta una transformació 

que idealment seria de tipus irreversible (el gas s'expandeix contra la pressió 

exterior) i adiabàtica (si és prou ràpida, el bescanvi de calor del gas amb el medi 

serà mínim), al final de la qual es trobarà a P2 i T2. En aquest cas, suposant un 

comportament ideal, es complirà: 

Substituint: 

Integrant entre els estats 1 i 2, aquesta expressió es transforma en: 

 dw = dU  (1) 

 dVP- = dTc n extv  (2) 

 ( ) ( )V-VP- = T-Tc n 12ext12v  (3) 
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Si la pressió final és aproximadament igual a l'exterior (P2 ≈ Pext), substituint els 

volums per les seves expressions s'obté: 

i expressant R com a diferència entre calors molars: 

operant ens queda: 

La temperatura T2 és difícil de determinar, però es pot obtenir experimentalment 

si esperem que, en un procés isocor, el gas contingut al flascó rebi del medi 

exterior la calor suficient per a que la seva temperatura T3 torni a equilibrar-se 

amb l'ambient T1, essent la seva pressió (determinable) P3. El gas contingut al 

recipient haurà experimentat llavors una transformació isocora reversible, de 

manera que es complirà: 

Substituint a l'equació (6) s'obté: 

Una causa intrínseca d'error en aquest mètode tal i com es descriu és que el gas 

quan s'escapa del recipient en realitat no està separat del medi exterior, sinó que 

s'hi barreja. De totes maneres, les variables observades (T i P) són intensives i 

donat que l'expansió és molt ràpida, l’error del que parlem és inferior al que 

 ( ) 








P
T-

P
T RP- = T-Tc

1

1

2

2
212v  (4) 

 c - c = R vp  (5) 

 ( )









T
T-

P
P c = 

P
P-P c

1

2

1

2
p

1

12
v  (6) 

 
P
T = 

P
T

3

1

2

2  (7) 

 
1-

P
P

1-
P
P

 = 
c
c = 

3

1

2

1

v

pγ  (8) 
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causaria la fricció amb un pistó interposat entre ambdues masses gasoses, que 

seria l'única manera de prevenir-lo. 

 

Per a la determinació del coeficient emprarem una modificació d'aquesta 

expressió que porta a una expressió per γ un xic mes simplificada, basant-nos en 

el raonament següent: 

 

Considerarem que el punt inicial ve caracteritzat per P1, V1 i T1, el segon punt 

després de l'expansió que suposarem reversible per P2, V2 i T2, i el tercer punt 

després del procés isocor per P3, V2 i T1. Així doncs tenim tres estats d'equilibri 

relacionats a través de: 

 

 Procés isotèrmic    P1,V1,T1   P3,V2,T1      

      Expansió adiabàtica reversible     P1,V1,T1    P2,V2,T2                        

 

Entre aquests tres estats d'equilibri existeixen les relacions 

Entre les quals eliminem els volums 

de manera que 

Relacionades amb les altures de la columna de líquid, les pressions són 

proporcionals a les alçades:  

 
VP = VP
VP=VP

2211

2311

γγ  (9) 

 
P
P = 

P
P

2

1

3

1








γ

 (10) 

 
)P/P(ln
)P/P(ln = 

31

21γ  (11) 
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h0 representa l'equilibri amb l'atmosfera. Per tant 

Aproximadament: ln(1+x)≈x, si, x<<1, llavors 

 
Procediment experimental 
 

En el nostre muntatge, la clau 1 queda 

substituïda per una pera  i la 2 per un tap. 

 

1) Deixar entrar gas en el flascó fins que el 

manòmetre marqui una diferència d'alçada entre 

les seves branques entre 15 i 35 cm. Deixar 

estabilitzar la pressió. 

 

2) Llegir l'alçada de les columnes (h1) i la 

pressió atmosfèrica. Anotar també la 

temperatura. 

 

)
h
h + (1h = h + h  P

h  h + h  P

)
h
h + (1h = h + h  P

0

3
0303

0202

0

1
0101

∝

≈∝

∝

 (12) 

 

)h/h + (1 ln - )h/h + (1 ln
)h/h + (1 ln = 

h/h + 1
h/h + 1 = 

P
P

h
h + 1 = 

P
P

0301

01

03

01

3

1

0

1

2

1

γ

 (13) 

 
h - h

h = 
h/h - h/h

h/h = 
31

1

0301

01γ  (14) 
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3) Destapar el flascó (clau 2 del dibuix) i deixar escapar gas a l'atmosfera. Tancar 

al cap de 1s (o menys) aproximadament per tal d'aconseguir que P2 ≈ Patm 

(h2<<h0) (Diferència d'alçades de l'ordre de 1 cm) 

 

4) Esperar que les temperatures interior i exterior del flascó siguin iguals i llegir h3. 

De vegades, i especialment en dies freds, cal escalfar el flascó posant-hi les 

mans per tal d'accelerar el procés. 

 

5) Repetir un altre cop l'experiència a pressions inicials diferents fins a tenir al 

menys 10 lectures. Fer també una determinació amb una pressió inicial gran 

(∆h=30 cm).  

 

Càlculs 
 

 1) Determinar el valor del coeficient adiabàtic per a cada experiència. 

  

 2) Donar el valor mig del coeficient adiabàtic del gas estudiat, comentant la 

seva coincidència o no amb el previst per la teoria. 

  

 3) Efectuar una estadística sobre els valors obtinguts (mitjana, desviació 

típica, ...) i comenta-la. 

  

 4) Quin és el valor teòric de γ per un gas monoatòmic ideal? 

  

 5) Dibuixa en un diagrama P vs. V el camí seguit suposant que tots els 

processos són reversibles. Anota per a cada procés quin és el 

procediment experimental seguit. 

  

 6) Desenvolupa l’expressió de γ a partir de la fórmula (8) i de les 

expressions per P1, P2 i P3 (eqs. (12)), per acabar deixant γ en funció de h0, 

h1 i h3.  
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 7) Senyala perquè l'aproximació final que porta a l'equació (14) dóna 

tan bon resultat. Seria tan bona aquesta aproximació si en comptes d'oli 

féssim servir mercuri per mesurar els canvis d'alçada? 

  

 8) Suposa que el gas confinat dintre el flascó es tracta d’un gas ideal 

diatòmic, i que tots el processos són reversibles. 

 

 8.a) Calculeu la pressió, la temperatura i el volum molar en cadascun 

dels tres estat ( (P1,T1,Vm1), (P2,T2,Vm2), (P3,T3,Vm3)) , partint d’una de 

les dades h1 que vosaltres heu obtingut i coneixent la temperatura de 

treball. (ρoli=0.92 g cm-3) 

  

 7.b) A partir de P3 calculeu el valor de h3 i compareu-lo amb la dada 

experimental que heu obtingut. 

  

 7.c) Calculeu el treball i la calor total al llarg del cicle. Qui fa el treball, 

el sistema o el medi? S’absorbeix o el cedeix calor? 

 

Bibliografia: 

Moore, W.M., J. Chem. Educ., 1984, 61, 1119 

Buep, A.H., Czekaiski, M., Barón, M.,  J. Chem. Educ., 1988, 65, 416 

Hornack, F.M., J. Chem. Educ., 1996, 73, 965 
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EQUACIÓ D’ESTAT DELS GASOS IDEALS 
 
Objectius 
 
En aquesta pràctica es farà l’estudi de les lleis de Boyle-Mariotte, Gay-Lussac i 

Amontons que descriuen el comportament d’un gas ideal mantenint diferents 

variables d’estat fixes. D’aquestes tres lleis es dedueix la coneguda expressió 

de l’equació d’estat d’un gas ideal (PV=nRT). 

 

Descripció de l’aparell 
 

A la Figura 1 es pot veure l’esquema de l’aparell que 

s’utilitzarà en la pràctica. Bàsicament aquest aparell 

consisteix en un peu (1), un suport llarg (2), un regle 

unit a aquest suport (2.1) que permet mesurar les 

diferències d’alçada de la columna de mercuri 

contingut en el recipient de reserva (4)  i el tub de 

mesura (3), així com de la longitud de la columna 

d’aire confinada dins del tub (3). 

 

El recipient (3) que conté el gas (aire) que 

s’estudiarà està envoltat d’una camisa de vidre per 

on hi circula aigua provinent d’un bany termostatat. 

Això permetrà el control de la temperatura del gas 

que es podrà mesurar exactament amb el 

termòmetre disposat sobre el tub (3). El recipient de 

reserva de mercuri (4) és mòbil i serveix per 

controlar la pressió del gas. Aquest recipient té un 

tap que s’ha de treure en el moment de fer les 

mesures, però que s’ha de tornar a posar en acabar 

l’experiment. 

 

 

Figura 1 
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Procediment Experimental 
 

Com ja s’ha dit al començament, en aquesta pràctica es comprovaran 

empíricament tres lleis que descriuen el comportament dels gasos ideals. Cada 

una d’aquestes tres lleis observa quina és la relació entre dues de les variables 

d’estat mantenint les altres constants. 

 

a) Llei de Boyle-Mariotte 

Aquesta llei assegura que per a un gas ideal el producte del volum que ocupa 

per la pressió a la que està sotmès és una constant. És a dir: 

.ctPV =  

Per tal de comprovar aquesta llei es triarà una temperatura al voltant dels 25 

graus centígrads que es fixarà amb el bany termostatat una vegada s'hagi 

assolit una temperatura constant es podrà començar a fer mesures variant la 

pressió del gas al canviar l'alçada del recipient de reserva (4). La pressió p a la 

que està sotmés el gas es calcularà sumant la pressió atmosfèrica pa (llegir en 

el baròmetre del laboratori) amb la diferència de nivell de mercuri de les dues 

branques del tub ∆p (5). 

ppp a ∆+=  

El volum es calcula com la suma del volum segment de tub marró, VR=1.01 ml, 

més el de la columna d’aire, Vl, tot coneixent que el diàmetre del tub és de 11.4 

mm. 

RRRl VlrVlAVVV +=+=+= 2· π  

Es fan un mínim de 8 mesures posant en cada cas una pressió qualsevol i 

observant quin és el volum del gas que correspon a aquesta. 

 

b) Lleis de Gay-Lussac i Amontons 

Aquestes lleis afirmen respectivament; que a pressió constant el volum és 

proporcional a la temperatura , i que a volum constant la pressió és 

proporcional a la temperatura: 
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Gay-Lussac (pressió constant) 

.ct
T
V
=  

 

Amontons (volum constant) 

.ct
T
P
=  

 

Com que per comprovar aquestes dues lleis s'ha de variar la temperatura del 

bany i aquesta operació requereix d'un cert temps, per a cada temperatura es 

faran mesures a pressió constant i a volum constant. En primer lloc s'hauran de 

triar una pressió i un volum que seran els que sempre es mantindran fixos. Un 

cop prefixats aquests valors s'haurà de fixar la temperatura del bany un mínim 

de 5 vegades en l'interval que va de 25 fins a 60 graus. Per cada temperatura 

s'haurà de fixar la pressió triada i mirar quin volum s'aconsegueix, i 

anàlogament, fixar el volum triat observant quina pressió s'obté. 

 

Un cop fetes aquestes mesures ja es tenen prou dades per tal de comprovar 

empíricament les dues lleis. 

 

Qüestions 

1) Comprovar el compliment de cadascuna de les tres lleis - Adjuntar-hi 

l’estadística corresponent i comentar els resultats. 

 

2) Fer una gràfica de totes les parelles possibles de valors pressió × volum en 

front de la temperatura en graus centígrads. Quin és el tall d'aquesta gràfica 

amb l'eix d'abscises? Que representa aquest valor i per quina raó s'ha 

obtingut? 

 

3) Calcular quants mols de gas hi ha confinats dins del tub de mesura. 
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4) Representa el diagrama V vs P a partir de les dades obtingudes a 

temperatura constant i calculeu el valor del coeficient de compressibilitat 

isotèrmica en un punt (P,V) del gràfic: 
T

T P
V

V







∂
∂−

=κ
1 . Compara’l amb el valor 

obtingut per a un gas ideal. 

 

5) Representa el diagrama V vs T a partir de les dades obtingudes a pressió 

constant i calculeu el valor del coeficient d'expansió tèrmica, 
PT

V
V








∂
∂

=α
1 ,en 

un punt (V,T) del gràfic. Compara’l amb el valor obtingut per a un gas ideal. 

 

6) Representa el diagrama P vs T a partir de les dades obtingudes a pressió 

constant i calculeu el valor del coeficient piezotèrmic a volum constant, 

VT
P

P
1








∂
∂

=β ,en un punt (P,T) del gràfic. Compara’l amb el valor obtingut per a 

un gas ideal. 

 

7) Per què en finalitzar l’experiment cal tornar a tapar el recipient que conté el 

mercuri? 
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CALOR DE NEUTRALITZACIÓ 
 

Objectiu 

 

L'objectiu d'aquesta experiència és estudiar la quantitat de calor despresa quan 

es neutralitza 1 mol d'una base forta (NaOH) amb diversos àcids forts. 

 

Discussió 

 

La bibliografia indica que es desprenen 13700 calories, és a dir 57.3kJ, quan es 

neutralitza 1 equivalent d'una base forta amb 1 equivalent d'un àcid fort en una 

dissolució suficientment diluïda a 25ºC. En aquest procés l'únic canvi químic que 

té lloc és la reacció entre els ions hidrogen i els ions hidroxil per formar aigua. La 

reacció és la mateixa qualsevol que sigui l'àcid o la base. Aquesta quantitat de 

calor s'anomena calor de neutralització. 

 

Si s'utilitzen dissolucions de concentracions moderades, s'obté amb freqüència un 

valor més alt per la calor de neutralització. Aquest és el resultat de les forces 

interiòniques i d'altres efectes que intervenen en la neutralització a concentracions 

moderades. Si s'utilitzen àcids que solament estan parcialment ionitzats, la 

quantitat de calor despresa és molt menor que 13700 cal. Per tant, en interpretar 

la magnitut de la calor despresa en un procediment de neutralització ha de posar-

se atenció a les concentracions de les dissolucions de l'àcid i de la base, i a la 

temperatura a què es fa la mesura. 

  

Com en tots els experiments calorimètrics, s'ha de conèixer la capacitat calorífica 

del sistema calorimètric, del propi calorímetre i de la dissolució. La capacitat 

calorífica és la quantitat de calor necessària per canviar la temperatura del 

sistema en 1ºC.  

 

En una primera part de l’experiment (primer dia) es determinarà la capacitat 

calorífica  introduint dintre del sistema una quantitat coneguda d'aigua gelada a 

una temperatura també coneguda.  
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Un cop sapiguem la capacitat calorífica dels sistema, o l’equivalent en aigua del 

calorímetre, es passarà a fer les mesures de la calor de neutralització utilizant 

diferents àcids, concretament l’HCl, H2SO4 i H3PO4. Aquesta part es portarà a 

terme el segon dia. 

  

El calorímetre està construït de tal manera, i funciona a temperatura tan propera a 

la temperatura ambiental, que les pèrdues o guanys de calor de l'ambient són 

molt minses. És per això que el mètode experimental que se segueix es 

correspon amb el d’un procés adiabàtic 

 
Aparells i productes 

 

1 vas Dewar amb tap i agitador   NaOH 2 N  

1 termòmetre de sonda     HCl 1N 

1 pipeta de 50 ml.     H3PO4 Concentrat 

1 pipeta de 5 ml graduada                H2SO4 Concentrat 

1 proveta de 100 ml      

1 matràs aforat de 1000 ml. 

3 matràs aforat de 250 ml. 

1 vas precipitat 250 ml     

 
A. Equivalent en aigua del calorímetre 
 
Procediment experimental 

 

La primera operació és determinar la capacitat calorífica del sistema calorimètric. 

Per això poseu dintre del Dewar, net i sec, 350 ml. d'aigua destil·lada a 

temperatura ambient. Agiteu moderadament l'aigua i llegiu la temperatura cada 20 

segons, fins que es faci constant dintre de 0,1ºC. A continuació pipetegeu al 

Dewar 50 ml. d'aigua freda (2-3ºC). Aquesta aigua es pren d'una mescla aigua-

gel continguda en un vas de 250 ml. Registreu-ne la seva temperatura. Agiteu la 

barreja en el calorímetre i llegiu la temperatura fins que s'obtingui un valor 
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constant dintre de 0,1 ºC. Repetiu aquest procés i preneu la mitjana de les dades  

de la capacitat calorífica.  

 

Utilització de les dades  

 

En primer lloc és necessari calcular l’equivalent en aigua del calorímetre, atès que 

en tot procés on s’utilitza aquest aparell, es pot donar una absorció o cessió de 

calor per part seva. L’equivalent en aigua no és res més aquella massa d’aigua 

(normalment expressada en grams) que bescanviaria la mateixa calor que el 

calorímetre en el mateix procés termodinàmic. 

 

Tal com ja s’ha apuntat es tracta d’un procés adiabàtic, per tant podrem aplicar: 

 

qcedida+qabsorbida=0 

 

és a dir, la calor guanyada per l'aigua freda és numèricament igual a la calor 

perduda pel propi calorímetre i els 350 ml. d'aigua.  

 

Desglossant les calors corresponents a l’aigua freda, la calenta i el calorímetre 

podreu calcular l’equivalent en aigua d’aquest. 

 

1) Calcula l’equivalent en aigua del calorímetre (capacitat calorífica del 

calorímetre). 

 

B. Calor de neutralització 
 

Procediment experimental  

 

Sequeu completament el vas Dewar (sense utilitzar el secador) i mesureu 300 ml. 

d'hidròxid sòdic 0,2 N (preparat a partir de NaOH 2 N usant els matrassos aforats 

adequats) que s'aboquen a dintre del Dewar. Agiteu la dissolució i espereu fins 

que la temperatura no augmenti més. Afegiu ràpidament 100 ml. de la dissolució 

de HCl 0,8 N. La seva temperatura abans de l'addició ha de ser molt propera a la 
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temperatura de la dissolució del calorímetre. En el cas que les dues 

temperatures, la de l’àcid i la base, no siguin semblants es farà el càlcul de la 

temperatura d’equilibri que hauria d’assolir la barreja si no hi hagués la reacció 

química de neutralització. Aquesta serà la temperatura inicial de la barreja abans 

de que tingui lloc la neutralització. Dupliqueu la determinació. Repetiu la 

determinació amb la resta d'àcids (0.8N) 

 

Utilització de les dades  

 

Com s'ha establert anteriorment es neutralitza la base continguda en 300 ml. de 

dissolució 0,2 N. L'elevació de la temperatura del sistema calorimètric és deguda 

al desprendiment de calor associat a la neutralització d'un número de mols d'àcid 

o base.  

 

En primer lloc cal conèixer la capacitat calorífica del nostre sistema, el qual està 

composat per 400 ml de dissolució (100 d’àcid i 100 de base) els quals tenen una 

capacitat calorífica igual que l’aigua, i el calorímetre (li hem calculat l’equivalent en 

aigua a l’apartat anterior). A aquesta capacitat calorífica del sistema 

l’anomenarem C, i ens vindrà expressada en cal/K. 

 

Coneixent C s'obté la calor despresa a la neutralització multiplicant C per ∆T, 

elevació de temperatura obtinguda quan es barregen l’àcid i la base. 

 

TCx=Qdespresa ∆  

 

En el cas que la temperatura de l’àcid i la base abans de barrejar-los sigui molt 

diferent s’haurà de calcular quina seria la temperatura d’equilibri si no hi hagués 

reacció. Aquest càlcul es pot fer suposant que el valor numèric de la calor 

absorbit de la base i el calorímetre (en el cas que la base tingui temperatura 

inferior a l’àcid) és numèricament igual a la calor cedit pels 100 ml d’àcid. Aquesta 

temperatura d’equilibri correspondrà a la temperatura inicial al procés de 

neutralització. 

 



26 - IEQTI- Química Física – Dept. Química – Universitat de Girona. 

La calor de neutralització es calcula llavors dividint la calor despresa pel número 

d'equivalents. Això es pot representar per l'equació: 

on Q és la calor de neutralització per equivalent. 

 
2) Calcula la capacitat calorífica de tot el sistema calorimètric, C. 

 

3) Calcula la temperatura inicial abans de la neutralització. 

 

4) Calcula la calor de neutralització per cadascun dels àcids. 

 

5) Es troben variacions en les calors de neutralització dels diferents àcids 

utilitzats? Com poden explicar-se aquestes variacions? Concorden els 

valors trobats amb el de 13700 calories (valor acceptat per la calor de 

neutralització de 1 equivalent d'una base forta per 1 equivalent d'àcid fort 

en una dissolució molt diluïda a 25ºC)? 

 

 
C. Calor de dissolució de l’H2SO4 
 

Procediment experimental  

 

Quan neutralitzem l’àcid sulfúric amb NaOH, ens trobem que no només s’ha de 

tenir en compte la calor de neutralització, sinó que l’augment de la temperatura 

també es deu a la calor de dissolució. Per tant en aquest apartat calcularem la 

calor de dissolució de l’àcid sulfúric. 

 

El procediment experimental a seguir serà igual que el que s’ha portat a terme per 

trobar la calor de neutralització, només que la base serà substituïda per aigua. La 

calor que es desprengui en aquesta barreja no serà res més que la calor de 

dissolució del àcid en qüestió. 

 

 
itzatseq.neutralºn

TCx=Q ∆     (2) 
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Utilizació de les dades 

 
Igual que en l’apartat anterior la calor desprès en el procés el podrem calcular a 

partir de la capacitat calorífica de tot el sistema (C) multiplicat per l’increment de 

temperatura que ha tingut lloc: 

 

TCx=Qdespresa ∆  

 

En el cas que la temperatura de l’àcid i l’aigua no siguin igual harieu de procedir al 

càlcul de la temperatura d’equilibri, suposant que no té lloc un escalfament degut 

a la dissolució. Aquesta temperatura correspondrà a la temperatura inicial de la 

barreja. 

 
La calor de dissolució per equivalent us vindrà donada per: 

 

seq.dissoltn
TCx=Qdissolució º

∆  

 

Per trobar la calor de neutralització de l’àcid sulfúric serà necessari restar-hi la 

calor de dissolució, trobada a l’apartat C, de la calor total trobada a l’apartat B. 

 
6) Calcula la capacitat calorífica de tot el sistema calorimètric, C. 

 

7) Calcula la temperatura inicial abans de la neutralització. 

 

8) Calcula la calor de neutralització per cadascun dels àcids. 

 

9) Es troben variacions en les calors de neutralització dels diferents àcids 

utilitzats? Com poden explicar-se aquestes variacions? Concorden els 

valors trobats amb el de 13700 calories (valor acceptat per la calor de 

neutralització de 1 equivalent d'una base forta per 1 equivalent d'àcid fort 

en una dissolució molt diluïda a 25ºC)? 
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10) Calcula la temperatura inicial abans de la dissolució de l’àcid sulfúric i 

l’aigua. 

 

11) Calcula la calor de dissolució de l’àcid sulfúric. 

 

12) Torna a comparar les calors de neutralització trobats 

 

13) Feu una anàlisi de la precisió de l'experiment, determinant l'error amb 

que s'obté la calor de neutralització (Consulta el càlcul de l’error màxim a 

darrera l’apèndix). 
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DIAGRAMES DE FASE TERNARIS 
 

Introducció 

 

Anomenem graus de llibertat d'un sistema en equilibri al nombre de magnituds 

intensives que es poden variar de manera independent unes de les altres. Per a 

determinar totalment l'estat del sistema cal especificar els valor de totes aquestes 

magnituds. En un sistema de diversos components el nombre de graus de llibertat 

ve donat per la Regla de les Fases de Gibbs: 

on L és els graus de llibertat, C el nombre de components i F el nombre de fases. 

 

Per tant, en un sistema de tres components s'observa que poden existir com a 

màxim quatre graus de llibertat, que corresponen al cas que només hi hagi una 

fase. Si mantenim la pressió i la temperatura constants, l'estat del sistema queda 

totalment determinat quan es coneix la seva composició, és a dir, les fraccions 

molars de dos components. Per tant, és possible representar els diagrames de 

fases (a P i T constants) en dues dimensions, essent els diagrames triangulars, 

proposats per Gibbs i Stokes, els més adequats. 

 

Interpretació dels diagrames triangulars 

 

Cadascun dels vèrtex correspon a un dels 

components purs; cada costat s'ha dividit 

en 100 parts per a poder representar les 

composicions en fracció molar o tant per 

cent en pes. Una línia paral·lela a un costat 

representa sistemes per als quals la fracció 

molar del component del vèrtex oposat és 

constant. En particular, el costat del triangle 

representa fracció molar zero de l'esmentat 

component. 

 L = C - F + 2  (1) 

¡Error! Marcador no definido. 
 

D
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Per a representar una mescla determinada cal trobar el punt d'intersecció de les 

línies que indiquen la fracció molar constant de dos dels components (es pot 

comprovar que la fracció molar del tercer component coincideix necessàriament 

amb la del punt representat). Aixi per exemple, el punt D representa un punt on 

les concentracions dels diferents components són 20% d'A, 20% de B i 60% de 

C. 

 

Diagrames de fases líquid-líquid 
 

Per tal de simplificar l'estudi considerarem únicament sistemes amb una o dues 

fases líquides, menyspreant la influència dels vapors de les substàncies presents. 

La construcció del diagrama de fases es duu a terme trobant les zones del 

diagrama per a les quals el sistema en equilibri té una o dues fases. Com que 

aquestes zones són contínues, només cal trobar els seus límits, és a dir, la 

composició d'una sèrie de sistemes en el punt en el què es produeix el pas d'una 

a dues fases o a la inversa. L'aspecte final del diagrama dependrà del diferent 

grau de miscibilitat dels components.  

 

MATERIAL 
 
9 tubs d’assaig amb tap en una gradeta Àcid acètic glacial 

2 embuts de decantació Cloroform 

2 matrassos Erlenmeyers de 25 ml NaOH 2M 

3 buretes de 50 ml Fenoftaleïna 

Paper isomètric (el podeu aconseguir a qualsevol papereria tècnica) 
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DIAGRAMA TERNARI (àcid acètic-cloroform-aigua) 
 

Determinació del diagrama de fases i de rectes de connexió per a un sistema 

ternari líquid. 

 

A. DIAGRAMA DE FASES 

 

 S'estudiarà el sistema format per aigua, cloroform i àcid acètic. D'aquestes tres 

substàncies, les mescles binàries d'aigua i àcid acètic, i de cloroform i àcid acètic 

presenten una miscibilitat total (es podria comprovar fàcilment barrejant diferents 

proporcions del components o consultant les dades de solubilitat en la 

bibliografia). En canvi, l'aigua i el cloroform són gairebé totalment immiscibles, és 

a dir, una barreja dels mateixos es separa en dues fases. Aquesta informació 

permet tenir una primera idea de la forma del diagrama de fases del sistema 

ternari, la qual serà d'utilitat a l'hora de plantejar les mesures experimentals 

necessàries. Així, tenint en compte que l'àcid acètic és miscible amb els altres dos 

components, es pot esperar que, si l'afegim a una mescla d'aquests (dues fases), 

actuï com a "pont" i arribi a solubilitzar-los en algun moment, obtenint-se un 

sistema amb una sola fase. D'acord amb això i per tal de construir una bona 

aproximació al diagrama de fases, es realitzarà un seguit de mesures amb 

diferents proporcions de cloroform i d'aigua. Per dibuixar el diagrama considera 

que el reactiu A és cloroform, el B aigua, i el C acètic, si bé el resultat no canvia 

per qualsevol altra combinació. 

 

Procediment experimental i càlculs 

 

Preparar 9 mescles binàries aigua-cloroform de 5 ml. en les següents proporcions 

en % en volum: (utilitzarem buretes) 

 

ml. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

H2O 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 

CHCl3 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 
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Afegir a cadascuna àcid acètic concentrat (del qual caldrà conèixer la composició 

amb exactitud) amb la bureta, fins aconseguir que el sistema tingui una sola fase. 

Després de cada addició d'àcid cal remenar força la dissolució per tal que 

s'assoleixi l'equilibri entre les dues fases presents (aneu en compte alhora de 

remenar la dissolució, s’ha de remenar força però suaument).  Podem veure que 

ens estem acostant al punt final quan les dues fases triguen a separar-se 

clarament. Al final, la dissolució ha de ser totalment transparent. 

 

1) Calcular la composició en tant per cent en pes de cadascuna de les mescles 1-

9 i representar en el diagrama ternari els punts (que estaran situats en el límit que 

separa les zones d'una i dues fases). Caldrà tenir en compte en fer els càlculs 

que l'acètic i el cloroform emprats no són del 100%. Mireu la composició de 

cadascun d’ells en el recipient corresponent.  

 

2) Dibuixar de forma aproximada la línia binodal de solubilitat (línia que separa la 

zona bifàsica de la zona d'una sola fase). A partir de les següents solubilitats a 

temperatura ambient representa de forma aproximada els extrems de la corba 

binodal: 

Solubilitat de cloroform en aigua: 8.22 g/kg aigua 

Solubilitat de aigua en cloroform: 0.806 g/kg cloroform 

 
 
B. RECTES DE CONNEXIÓ 

 

Mentre que els punts del diagrama situats en la regió d'una fase no tenen 

ambigüitat, ja que la composició indicada és la de tot el sistema homogeni, en la 

regió de dues fases la composició indicada pel punt és la del sistema global, però 

en aquest hi ha dues fases de composicions diferents. Per tal de completar el 

diagrama cal conèixer quina composició tindrà cadascuna d'aquestes dues fases i 

això ve donat per les anomenades rectes de connexió. Qualsevol mescla ternària 

representada per un punt situat sobre una recta de connexió es desdoblarà en 

dues fases conjugades en equilibri, la composició de les quals ve indicada pels 

extrems de la recta. 
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Una recta de connexió es determina analitzant la composició de les fases 

conjugades obtingudes a partir d'una mescla ternària. En el nostre cas, l'anàlisi 

consisteix en valorar l'àcid acètic, essent suficient aquesta dada ja que els 

extrems de les rectes de connexió estan situats sobre la línia binodal. 

 

Procediment experimental i càlculs 

 

1)  Preparar dues mescles ternàries amb les següents composicions en % en 

volum (és convenient que el volum total sigui de 20 ml) en dos embuts de 

decantació: 

num. H2O CHCl3 HOAc 

1 45% 40% 15% 

2 35% 40% 25% 

 

Sacsejar enèrgicament els embuts de decantació per tal d'aconseguir que les 

dues fases estiguin en equilibri, i deixar-les reposar fins que la separació sigui 

completa.  

 

2)  Determinar mitjançant valoració amb NaOH (de concentració coneguda, de 

l'ordre de 2M) de tota la fase aquosa, els grams d'àcid acètic en cada una de les 

fases.  

 

3) Dibuixar sobre el diagrama les rectes de connexió, discutir els resultats 

obtinguts, i si s'escau, les possibles fonts d'error. Recorda en fer la representació 

de passar els percentatges en volum a percentatges en pes. 

 

4) Preparar una dissolució que es trobi sobre la primera recta de connexió i 

que difereixi força de la barreja número 1.  

 4.1 - Pots predir quines seran les composicions de les dues fases?  

 4.2 - A continuació comprova la teva predicció determinant la composició 

 de les dues fases, repetint el procediment de valoració de AcH a la fases 

 aquosa. Discuteix el resultat. 
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Qüestions teòriques 

 

1)  Els defineix el punt de plegament com aquell punt de la línea binodal on 

coincideixen les concentracions de les dues fases. Assenyala de forma 

aproximada i raonada quin punt és aquest en el diagrama de fases dibuixat. 

 

2)  Raona què creus que podria passar si féssim les mesures a una 

temperatura més alta. Hi hauria reducció o augment de la zona bifàsica?. 

 

3) Quants graus de llibertat segons la regla de les fases tenim si 

considerem tres components i 2 fases? Quins són aquests graus de llibertat? A 

temperatura i pressió constant, quants graus de llibertat queden? 
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IDEALITAT DE SOLUCIONS MITJANÇANT CORBES DE 
SOLUBILITAT 

 

Introducció 

 

En aquest experiment s'estudiarà la solubilitat del naftalè sòlid en dos solvents 

diferents, toluè i hexà. Això ho farem mesurant les corbes de liquació, que són 

representacions de la fracció molar del solut en front de la temperatura de 

liquació, a la qual quan anem refredant, el solut sòlid tot just es separa de la 

solució. Aquestes corbes donen com a resultat valors de l'entalpia de fusió (calor 

de fusió) del solut, i si comparem aquests resultats amb el valor conegut, deduïm 

si les solucions formades són o no són ideals. 

 

Els canvis de temperatura que s'han de mesurar són prou grans com per poder-

los mesurar amb un termòmetre senzill. 

 

Teoria 
 

Si un sòlid es dissol per formar una dissolució ideal, el seu potencial químic en la 

solució ve donat per la següent equació: 

 

xRTlsol ln)()( 0 +µ=µ  

 

on x és la fracció molar del solut. L'expressió relaciona el potencial químic de la 

dissolució en solució, µ(sol), amb el potencial químic estàndard del solut pur. 

 

Quan s'afegeix a un solvent líquid un solut sòlid, aquest es dissol fins que s'arriba 

a una dissolució saturada. A l'equilibri, el potencial químic d'un solut en dissolució 

ha de ser igual al potencial químic estàndard del solut pur: 

 

)()( 0 ssol µ=µ  

 

Per tant es pot escriure: 
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xRTls ln)()( 00 +µ=µ  

 

on x correspon a la solubilitat del sòlid en la solució i la temperatura T és la del 

líquid quan el sòlid i el líquid estan en equilibri. Per definició, el potencial químic 

en l'anterior equació és igual a l'energia lliure molar estàndard del solut a les 

diferents fases: 

 
000 )()(ln fusGlGsGxRT ∆=−=  

 

on 0
fusG∆ és la variació d'energia lliure quan el solut bull a temperatura T. Si 

derivem aquesta expressió respecte la temperatura a pressió constant, i 

incorporem l'equació de Gibbs-Helmholtz, trobem: 

 

2

0ln
RT
H

T
x fus∆
=

∂
∂  

 

on 0
fusH∆ és l'entalpia estàndard de fusió del solut. Si integrem l'expressió anterior, 

suposant que a la temperatura de fusió del solut, Tfus, el solut és líquid i totalment 

miscible amb el solvent (x=1) trobem la següent expressió: 

 












−

∆
=

TTR
H

x
fus

fus 11ln
0

. 

 

Aquesta equació ens mostra com la solubilitat en una dissolució ideal és 

independent de la naturalesa del solvent, encara que a la pràctica es necessita 

conèixer el volum molar del solvent per tal de poder trobar la fracció molar del 

solut.  
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Material 
 
1 Vas de Precipitats de 800 ml 

2 Tubs d’assaig Pirex (demanar-los al professor) 

Naftalè 
Hexà 

Toluè 

 

Procediment 
 

Abans de res cal posar a escalfar en el bany de sorra uns 800 ml d'aigua en un 

vas de litre. Pesar acuradament una quantitat de naftalè d'aproximadament 15 g, i 

posar-la dins d'un tub d'assaig (s'ha de tenir el naftalé el més finament dividit 

possible). Afegir 5 cm3 de toluè mesurats exactament. Escalfar el tub en l'aigua 

que hem fet bullir al començament fins que tot el naftalè s'hagi dissolt. Deixar que 

el tub es refredi per contacte amb l'ambient. Anar agitant la solució tot i observant-

la darrera d'un llum. Determinar la temperatura en que veiem aparèixer el sòlid 

(aparició en tot el volum del líquid de petits cristalls). 

 

Repetir la mesura de la temperatura d’aparició del sòlid almenys sis vegades, 

cada vegada afegint petites quantitats de toluè (de ml en ml) per tal d'obtenir la 

corba de liquació. 

 

Repetir tot l'experiment fent servir hexà com a solvent. Començar amb 4 g de 

naftalè i 5 cm3 d'hexà. 

 

Un cop acabada l'experiència, el sòlid que s'ha format s'ha de tornar a dissoldre 

en el mateix bany i tot el residu s'ha d'abocar en un recipient adequat.  

 

ELS DISSOLVENTS ES RECULLEN EN RECIPIENTS ESPECÍFICS. 
 

Nota de seguretat: Eviteu respirar els vapors del toluè i l'hexà i eviteu també el 

contacte d'aquestes substàncies amb la pell i els ulls. Tots dos líquids són 

altament inflamables i s'ha de tenir la precaució de tenir-los sempre allunyats de 



38 - IEQTI- Química Física – Dept. Química – Universitat de Girona. 

qualsevol font incandescent. Mai s'han d'escalfar directament amb flama. 

Treballeu a la vitrina. 

 

Càlculs 

 

- Calcula la fracció molar de naftalè per cada mesura.  

 

- Busca la temperatura i el calor de fusió del naftalè, i a partir d'aquestes dades 

dibuixa la línia recta que representaria les diferents temperatures de fusió del 

naftalè si aquest es trobés en una solució ideal. (Dibuixar lnx en front 1/T) 

 

- Dibuixa els punts experimentals en aquest mateix gràfic per a cadascuna de les 

dissolucions. Segons aquest gràfic deduir on les solucions es comporten d'una 

manera ideal. (Dibuixar lnx en front 1/T per a cadascuna de les dissolucions) 

 

- Calcular el valor aparent del calor de fusió del naftalè en cadascuna de les 

dissolucions tot comentant la desviació d’aquest respecte el valor del calor de 

fusió del naftalè pur.  

 
Bibliografia  

 Thermodynamics. G.N. Lewis and M. Randall. cap. 18 
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LLEI LÍMIT DE DEBYE, HÜCKEL I ONSAGER 
 

Objectiu 
 

L’ojectiu d’aquesta experiència és la comprovació del desviament de la llei de 

Debye-Huckel-Onsager per a electròlits forts. 

 
Introducció 

 

La resistivitat (ρ) és la resistència que oposa una substància al pas de corrent per 

unitat de superfície i longitud. Si el conductor té una allargada l i una secció a es 

verifica 

on R és la resistència. La conductància específica K és la recíproca de la 

resistivitat. 

En el sistema internacional les unitats de K són Ω-1m-1, o bé S m-1 on S=Ω-1 

(Siemens), però les conductivitats elèctriques es medeixen habitualment en S 

cm-1 o Ω-1cm-1. La quantitat l/a és la constant de cel·la. 

 

Una magnitud més útil quan tractem amb solucions d'electròlits és la conductivitat 

equivalent definida per: 

on c és la concentració en equivalents per litre. 

 

 
l
a R = ρ  (1) 

 
a R
l = 1 =K 

ρ
 (2) 

 
c

1000K = Λ  (3) 
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La relació de la conductivitat equivalent amb la concentració d'un electròlit fort en 

dissolució diluïda va ser quantitativament expressada per Debye, Hückel i 

Onsager amb la següent expressió: 

on c és la concentració equivalent de l'electròlit i A i B són constants del medi: 

D, T i η representen la constant dielèctrica del medi, temperatura de la mesura, i 

coeficient de viscositat del dissolvent (per l’aigua A=60.20 S cm2 mol-1 M-1/2 i 

B=0.229 M-1/2). D'accord amb aquesta llei, una representació de la conductivitat 

equivalent front c1/2 serà una línia recta amb un pendent igual a -(A + B Λ0), i una 

ordenada a l'orígen de Λ0. 

 

L'equació 4 és vàlida per dissolucions molt diluïdes i 

per electròlits forts només si l'associació iónica és 

negligible. És per això que se la coneix com equació 

límit de Debye, Hückel i Onsager. El tipus de corba 

que s'obté generalment quan representem la 

conductivitat equivalent front c1/2 per a solucions 

d'electrolits forts és semblant al de la figura. 

 

Procediment experimental 
 
Material 
1 matràs aforat de 250 ml NaCl 

1 matràs aforat de 100 ml KCl 

8 matrassos aforats de 50 ml 

1 cel·la conductomètrica (demanar-la al professor) 

1 bany termostatat 

Pipetes vàries de 1 ml, 2 ml, 5 ml, 25 ml 50 ml. 

 

 ( )c B+A - = 1/2
00 ΛΛΛ  (4) 

 
( ) ( )DT

10 8.2 = B
 

DT 
82.4 =A 

3/2

5

1/2η
 (5) 
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A. Determinació de la constant de calibració de la cel·la 
 

La determinació de la conductivitat equivalent requereix d'un coneixement previ 

de la constant de la cel·la utilitzada. Per aquest propòsit preparar solucions 0.1M, 

0.02M i 0.01M de clorur potàssic en aigua destil·lada (si és possible aigua de 

conductivitat). La primera solució pot ser preparada pesant exactament la 

quantitat de clorur potàssic necessària per preparar 100 cm3 de solució. Les altres 

dues poden ser preparades per dilució. A continuació cal mesurar la conductivitat 

de cada solució després d'equilibrar-la a 25oC en un bany termostàtic. La cel·la de 

conductivitat s'ha d'esbandir unes quantes vegades amb la solució experimental 

abans de fer la mesura. 

 

B. Verificació de la llei límit 
 

Preparar per pesada 250 ml de solució 0.2 M de clorur de sodi. Preparar 50ml de 

les següents dissolucions: 0.2 M, 9 10-2 M, 7 10-2 M, 5 10-2 M, 3 10-2 M, 1 10-2 M, i 

7 10-3 M, per dilució de la primera o de les següents. 

 

Mesurar la conductivitat de les dissolucions anteriors a 25oC. 

 
Càlculs 

 

A. Constant de calibració 

 

Les conductàncies específiques (Kteòrica) de les solucions 0.1M, 0.02M i 0.01M del 

clorur potàssic a 25oC són 1.289 10-2, 2.768 10-3, 1.412 10-3 Ω-1cm-1 

respectivament. Aquests valors es poden utilitzar per calibrar la cel·la utilitzant la 

següent relació: 

on Kexperimental és la conductància observada (en unitats de Ω-1cm-1). 

 

 
alexperimentK

K = C teorica
calibrat  (6) 
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Es calcula la constant de calibració per a cada concentració, la qual s’hauria de 

mantenir constant, i es busca el valor mig dels valors obtinguts. 

 
B. Verificació de la llei de Debye, Hückel i Onsager 
 

• Calcular la  conductància específica i equivalent de cada solució utilitzant 

l'equació  3 i tabular els resultats de la següent manera: 

 [NaCl] (mols l-1) Kexp (Ω-1cm-1) K (Ω-1 cm-1) Λ (Ω-1 cm2 mol-1) c1/2 

... ... ... ... ... 

 

 

• Especificar també el valor trobat de la constant de calibració que s’ha trobar. 

 

• La conductivitat equivalent representada front a c1/2 ha de donar una corba 

semblant a la de la figura. El pendent de la part inicial de la línia recta i 

l'ordenada a l'origen obtingudes s'han de comparar amb els valors de la 
bibliografia. 

 

Qüestió 

 

Explica la raó per la qual l'equació (4) no es compleix a concentracions altes. 



IEQTI- Química Física – Dept. Química – Universitat de Girona. 43 

DETERMINACIÓ D'ALANINA MITJANÇANT VALORACIÓ 
CONDUCTOMÈTRICA AMB KOH 

 

Una valoració conductomètrica implica la mesura de la conductància de la mostra 

després de successives addicions de reactiu. El punt final es determina a partir de 

la representació de la conductància, L=R-1 (on R és la resistència de la solució), 

com a funció del volum del valorant afegit. 

 

Pot utilitzar-se l'aplicació per detectar un punt final en una valoració basada en 

una reacció tan incompleta que seria impossible la utilització d'un punt final 

potenciomètric o d'un indicador. Així, l'alanina (pKa2 = 9.69) pot valorar-se amb 

una base forta. A les primeres etapes de la valoració es forma ràpidament una 

dissolució tampó que produeix a la dissolució una concentració constant i petita 

de H3O+. Els ions OH- afegits són consumits i no contribueixen directament a la 

conductància. Tot i això, la conductància va creixent degut a l'augment d'ions 

d'ala-; posteriors addicions de base causen un increment més ràpid de la 

conductància degut a l'augment de la concentració de OH-, molt més mòbil. La 

corba de valoració té una forma similar a la de la figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coeficient de temperatura per les mesures de conductància és al voltant d'un 

2%  per cada grau centígrad, pel que es requereix un control de la temperatura al 

llarg de la valoració, el que s'aconsegueix mitjançant un bany termostatat. 

 

 

Lcorr 

Vafe 
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Mentre es realitza una valoració conductomètrica, el volum de la solució va 

creixent, i això donaria lloc a corbes de valoració no lineals, a menys que la 

conductància es corregeixi segons: 

on V0 és el volum inicial de la dissolució, V el volum de KOH afegit, i Lexp el valor 

de la conductància registrat a cada punt pel conductòmetre. 

 

Procediment 
 

- Ens preparem 100 ml de KOH 0.1 M en etanol del 65%. Aquesta solució s'ha 

d'estandarditzar amb biftalat. 

 

- Demanar la solució problema al professor i enrasar-la amb 100 ml d'etanol del 

65%. 

 

- Col·locar 10 ml de la solució problema d'alanina i 75 ml d'etanol al 65% en un 

erlenmeyer, introduir-ho al bany i agitar. Una vegada la dissolució es troba a 250C 

es procedeix a la valoració. S'efectuen addicions de 0.5-1 ml de la solució 

estandaritzada de KOH. La valoració es segueix conductomètricament. Després 

de cada addició d'hidròxid potàssic se submergeix la cel·la, i quan la lectura de la 

conductància s'estabilitzi, s'enretira la cel·la, es torna a agitar i es realitza una 

nova addició de KOH. La valoració s'ha de fer fins a 10 ml de valorant i s'ha de 

repetir tres vegades (de 0.5 en 0.5 ml com a molt, es recomanen increments de 

volum de 0.2-0.3 ml). 

 
Càlculs 
 

Representarem Lcorr en front de V, i el volum d'equivalència ve donat per la 

intersecció dels dos trams rectes de la gràfica. Calcular la concentració d'alanina 

de la mostra. 

 L 
V

 V+ V = L exp
0

0
corr 
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DETERMINACIÓ POTENCIOMÈTRICA DE CONSTANTS 
D'ESTABILITAT. EL SISTEMA COURE-ALANINA. 

 

Introducció 

 

L'objectiu d'aquesta experiència és trobar les dues constants d'estabilitat del 

sistema Coure-Alanina, així com les constants d'acidesa de l'aminoàcid protonat 

mitjançant mesures potenciomètriques de pH. 

 

Teoria 

 

- Determinació dels pKa de l'alanina 
 

L'equilibri entre la forma àcida, la zwitteriònica i la forma bàsica de l'alanina es 

poden expressar com: 

 

De les equacions 3 i 4 podem deduir que els valors de pK1 i pK2 seran els 

corresponents als valors del pH quan, en fer una valoració de la forma àcida de 

l'alanina, s’hagi gastat la meitat de la base afegida al volum d'equivalència i quan 

se n'hagi gastat una vegada i mitja la que correspon al volum d'equivalència. 

 

 

(4)   
[Hala]

]H][ala[=
]COO)CHNCH(H[

]H][COO)CHNCH(H[=K

 

(3)   
]alaH[
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)COOH]CHNCH(H[
]H][COO)CHNCH(H[=K

 
(2)    H+COO)CHNCH(H  COO)CHNCH(H
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- Determinació de les constants d'estabilitat del sistema Coure-Alanina 
 

En una solució que conté coure i alanina es verifiquen les següents condicions 

d'equilibri a part de les que expressen les equacions 3 i 4: 

Si anem canviant el pH de la solució per valoració amb hidròxid sòdic podem 

escriure les següents equacions: 

On n  és l'anomenada funció de formació, és a dir, la relació entre el lligant total 

que està complexat amb la quantitat total de metall present 

On [Hala] és la concentració d'alanina, [Hala]t és la concentració total d'alanina 

(assumint que no hi ha reacció, però incloent l'efecte de la dilució provocada per 

l'addició de base). De les equacions anteriors i assumint que les constants estan 

suficientment separades, es pot deduir que si dibuixem n  en front de -log[ala-] 

(pala-) trobarem que els valors de pala- quan la funció de formació val 0.5 i 1.5 

són respectivament log(k1) i log(k2). 

 

 

(7)  
]ala][)[Cu(ala

])[Cu(ala
=k

 

(6)    
]ala][Cu[
])[Cu(ala=k
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Material i reactius 
 
- PH-metre 

- 2 vasos de precipitats de 250 ml 

- Agitador 

- 2 buretes de 25 ml 

- 2 erlenmeyers 

- 1 matràs aforat de 0.5 i 1 de 0.25 

- Pipetes de 25 ml, 10 ml i 1 ml 

- Alanina prèviament assecada a 110 ºC 

- HNO3 concentrat 

- NaOH 2N 

- Cu(NO3)2 0.1M 

 
Procediment 
 

- Disposar de 100 ml de solució d'hidròxid sòdic 0.1 M. 

- Disposar de 100 ml de solució d'àcid nítric 0.1 M. Estandaritzar-la. (NaOH 0.1) 

- Disposar de 250 ml de solució de KNO3 0.05 M. 

- Disposar d’una solució de Cu(NO3)2 0.1M. 

- Assecar 0.3 o 0.4 grams d'alanina tenint-los durant una hora a 1100 C i deixar-

los refredar en un dessecador. 

 

a) Valoració de l'alanina 

 

Posar 0.1 grams d'alanina mesurats el més exactament possible en el recipient 

on farem les mesures. Pipetejar 100 ml de solució de KNO3 en el recipient i 

mesurar el pH. Pipetejar 10 ml de l'àcid nítric 0.1 M que hem estandaritzat en el 

recipient i tornar a mesurar el pH. Anar afegint la base preparada amb increments 

adequats (1 ml) i llegir el pH a cada addició. Valorar fins que el nombre de mols 

de base afegits siguin igual als mols d'alanina més els mols de nítric que són 

presents en la solució. L'experiment s'ha de portar a terme dins d'un vas de 

precipitats de 250 ml posat sobre un agitador magnètic. Sobre el vas hi haurà una 
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bureta (millor de 25 ml) per valorar i el pHmetre s'introduirà en el vas de forma 

que no s'hagi de treure al llarg de la valoració. 

 

b) Valoració del sistema Coure-Alanina 

 

Tornem a pesar una quantitat d'alanina el més propera possible a 0.1 grams i la 

posarem en el recipient que s’utilitzarà. Pipetejar 100 ml de KNO3 0.05 M en el 

recipient i mesurar el pH. Pipetejar 2 ml de la solució de coure(II) estandarditzada 

dins de la solució i mesurar el pH. Valorar la solució amb la base, mesurant el pH 

aproximadament cada 0.2 ml de base que afegim. Valorar fins que el nombre de 

mols de base afegits siguin iguals a dues vegades els mols de coure presents en 

la solució. 

 
Càlculs 

 

- Dibuixar la gràfica del pH en front del volum de base que hem afegit per la 

valoració de l'alanina i trobar a partir d'aquesta els valors de pK1 i pK2. 

 

- Dibuixar la gràfica de n  en front de pala- i trobar els valors de pk1 i pk2. 

 

- Quina és la condició que han de complir els parells de constants per poder ser 

trobades mitjançant aquest procediment? És correcte aquesta aproximació en 

aquest sistema? 

 

- Deduir les fórmules que ens relacionen les constants d'acidesa amb el pH i les 

que ens relacionen les constants d'estabilitat del complex amb la concentració 

d'alanina. Deduir també la fórmula (8). 
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DETERMINACIÓ ESPECTROFOTOMÈTRICA DEL PK D'UN 
INDICADOR 

 

 

Introducció 

 

Els indicadors àcid base són compostos que a pH baixos presenten una forma 

àcida de diferent color que la forma bàsica, present a valors alts de pH. El canvi 

de color té lloc en un interval de pH petit (1-2 unitats de pH) i dins d'aquest 

interval de pH, es troben presents les dues formes de l'indicador. El taronja de 

metil s'ionitza segons l'equació: 

d'on HB representa la molècula de taronja de metil i B- l'anió corresponent. 

 

La constant d'ionització de l'indicador vindrà expressada per: 

on cB
- és la concentració de la forma alcalina (groga) de l'indicador i cHB correspon 

a la forma àcida (vermella) de l'indicador. Suposarem que els coeficients 

d'activitat de les diferents espècies són iguals a la unitat. Així doncs, l'equació de 

Henderson és aplicable a aquest indicador en dissolució aquosa 

 

Per tant si podem determinar la relació etre cB
- i cHB a un pH determinat, podrem 

calcular el valor de pK de l'indicador. 

 

El procediment per a la determinació del pK consisteix en el registre de l'espectre 

d'absorció d'una sèrie de solucions, com són: 

 H + B    HB +-↔  
 

 
c

c.c=K
HB

-
B

+
H  

 

 
c
c+pK=pH

HB

-
Blog  (1) 
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    a) solució que contingui a l'indicador en la forma àcida HB, exclusivament, 

aquesta s'aconsegueix en un pH baix. 

    b) solució que contingui a l'indicador en la forma bàsica exclusivament B, que 

s'obté ajustant el pH a un valor molt alt. 

    c) solució que contingui a l'indicador en ambdós formes B i BH i això 

s'obtindrà a partir de dissolucions amortidores en el rang de pH on 

l'indicador canvia de color. 

 

 El registre dels espectres d'aquestes solucions es donen a la figura. 

 

 

 Fent ús de la llei de 

Beer per cada un dels 

espectres registrats i 

treballant a la longitud d'ona 

de màxima variació 

d'absorbància 530 nm s'obté: 

 

a on ct representa la concentració total d'indicador. 

 

Treballant amb aquestes expressions arribem a la següent equació: 

 
 

 lc=A    1=pH tHB
1=pH

HB ε  
 
 lc=A    13=pH tB

13=pH
B

-- ε  

 

 lc+lc=A+AA   3.8=pH BBHBHBBHB= --- εε  
 

 c=c+c tBHB -  
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on A és el valor de l'absorbància al pH considerat. 

 

Material i Productes 

 

• Espectrofotòmetre amb dues cel·les 

• 5 matrassos aforats de 25 ml 

• 2 pipetes de 10 i 25 ml graduades 

• bureta de 50 ml, 3 erlenmeyers de 100 ml 

• 1 vas de 250 ml 

• 1 aforat de 250  

• comptagotes. 

• Dissolució aquosa de taronja de metil (0.002%) 

• Dissolució HCOOH 0.1 M 

• HCl concentrat,  

• NaOH 2 M  

• Fenolftaleïna. 

 
Mètode experimental 
 

- Inicialment i per a cada longitud d'ona cal calibrar l'aparell amb aigua 

destil·lada de manera que l'absorbància sigui zero en aquest cas. 

- Pipetejar 10 ml. de la solució inicial de taronja de metil en un aforat de 25 ml i 

afegir 4 gotes d'àcid clorhídric concentrat i aforar a 25 ml. El pH d'aquesta 

solució és l'unitat aproximadament i l'indicador es troba completament en la 

forma àcida. Es mesura l'absorbància d'aquesta solució a 530 nm. 

- Pipetejar 10 ml. de la solució inicial de taronja de metil en un aforat de 25 ml, 

afegir 24 gotes d'hidròxid sòdic 2 M i aforar a 25 ml. El pH d'aquesta solució 

és aproximadament 13, de manera que l'indicador es trobi completament en 

la forma alcalina. Mesurar novament l'absorbància d'aquesta solució a 530 

nm. 

 13

1

log
=

=

−
pH
B

pH
HB

A-A

A-A
+pK=pH  (2) 
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- Es necessita una dissolució amortidora, que tingui un pH en l'interval de 

transició del taronja de metil (aproximadament 3-4.5). Per a la seva 

preparació seguir les següents instruccions: Valorar 25 ml de la dissolució 

d'àcid fòrmic 0.1 M utilitzant fenolftaleïna com indicador amb NaOH 0.1 M. 

Anotar el volum de base corresponent al punt d'equivalència. Disposar en 

cinc erlenmeyers 25 ml de la dissolució d'àcid fòrmic i afegir en cada un d'ells 

el 30 % del volum de la dissolució de NaOH emprat en la valoració anterior, 

en el segon el 40 % d'aquest volum i en el tercer erlenmeyer el 50 %, 60 % 

en el quart i en l’últim 70% de NaOH. 

 

Les cinc dissolucions resultants són solucions amortidores de pH al voltant de 3.5 

Procediu tot seguit a mesurar el pH de les cinc dissolucions amortidores amb un 

pH-metre. 

 

En un matràs aforat de 25 ml, disposar 10 ml de la solució de taronja de metil i 

diluir fins 25 ml amb la primera dissolució amortidora. Mesurar l'absorbància 

d'aquesta solució a 530 nm. Repetir el descrit en aquest paràgraf, però usant la 

resta de dissolucions amortidores. 

 

Qüestions 

   

 1.- Representa el pH en front de 









=

=

−
13

1

log pH
B

pH
HB

A-A

A-A
 i determina el valor de pK de 

l'indicador. 

 

 2.- Demostrar que se satisfà la relació 

 i així esteu justificant el pas de l'equació (1) a la (2). 

 
 

 
c
c

A-A

A-A

HB

-
B

pH
B

pH
HB =

=

=

−
13

1
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ANÀLISI ESPECTROFOTOMÈTRICA D'UNA REACCIÓ QUÍMICA 
PER DETERMINAR LA SEVA CONSTANT D'EQUILIBRI. 

 

Introducció 

 

Aquesta pràctica servirà per esbrinar la constant d'equilibri de la següent reacció: 

mitjançant un mètode espectrofotomètric. 

 

Totes les reaccions químiques tenen tendència a arribar a un equilibri en un 

interval més o menys gran de temps. En aquesta reacció en particular, l'equilibri 

s'assoleix pràcticament immediatament després d'haver mesclat els reactius. En 

aquest cas, els reactius són incolors, mentre que el producte té color. Serà 

precisament el color del Fe(SCN)2+ el que ens permetrà l'estudi d'aquest equilibri 

mitjançant l'espectrofotometria. 

 

La constant d'equilibri de la reacció en estudi ve donada per: 

El valor de K doncs, el podríem saber si sabéssim quines són les concentracions 

de cada un dels reactius en l'equilibri. Si es coneixen però, les concentracions 

inicials dels reactius que utilitzem, i es fa servir l'estequiometria de la reacció, 

s'observa que només ens cal saber la quantitat de producte en l'equilibri per tal de 

mesurar aquesta constant. 

 

Si anomenem IFe a la concentració inicial de Fe3+, i ISCN a la concentració inicial de 

tiocianur tenim que en l'equilibri, es verificarà: 

 

 )Fe(SCN  SCN + Fe 2+
(aq)

-
(aq)

+3
(aq) ↔  (1) 

 
]SCN][Fe[
])[Fe(SCN =K -3+

+2

 (2) 

 
c) - I( c) - I(

c =K 
SCNFe

 (3) 
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Per tal de conèixer K només haurem de menester la concentració del complex 

amb color en l'equilibri, és a dir, c. L'absorbància que ens donaria aquesta mostra 

quan l'analitzéssim amb l'espectrofotòmetre seria: 

on ε és el coeficient d'absortivitat molar i l la longitud de la cel·la. 

 

Podríem pensar que aquesta concentració de complex es pot esbrinar mitjançant 

una recta de calibració (absorbància en front de la concentració), però en aquest 

cas, això no és possible degut a que no podem preparar dissolucions estàndard 

de Fe(SCN)2+ sense tenir en compte l'equilibri que estem estudiant. 

 

Hi ha però, un camí alternatiu per tal de resoldre aquesta dificultat. Combinant les 

equacions  3 i 4, i suposant menyspreable la concentració c quan aquesta està 

elevada al quadrat (això és degut a que c és un valor molt petit), en unes quantes 

passes es pot arribar a obtenir l'equació: 

que té la forma d'una recta del tipus y = mx + b, on 

Si anem fent mescles dels reactius amb diferents concentracions inicials, la 

quantitat de complex variarà, i per tant també ho farà l'absorbància A. Els 

resultats de les diferents mesures es substitueixen en les variables x i y suara 

esmentades, i amb aquestes variables s'ajusta una recta, de la qual si es divideix 

el pendent per l'ordenada a l'origen s'obté el valor de la constant d'equilibri del 

sistema en estudi K. 

 c l  =A ε  (4) 

 
lK
1 + ) I + I (  

l 
1  = 

A
I I

FeSCN
SCNFe

ε







ε

 (5) 

 ) I + I ( =  x ;  
A
I I =y FeSCN
SCNFe  (6) 
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Procediment 
 

Farem servir solucions de KSCN 0.00035 M, i de Fe(NO3)3 0.025 M, ambdues 

contenint HNO3 0.5 M per tal d'evitar la formació d'hidròxids de ferro insolubles. 

De fet, podeu emprar la solució de nítric com a dissolvent de la pràctica. 

 

Per preparar la dissolució 0.00035 M de KSCN, en  prepareu una de 0.035 M i 

per dilució prepareu la de 0.00035M. 

 

- Amb les pipetes corresponents mesurarem 15 ml de la solució de KSCN i els 

posarem en un matràs aforat de 25 ml. 

- També amb les pipetes corresponents afegirem al matràs aforat 1 ml de la 

solució de nitrat de ferro, i enrasarem fins als 25 ml amb HNO3. 

- Un cop fet això, mesurarem l'absorbància de la solució que tenim en l'aforat 

fent servir una longitud d'ona de 450 nm. 

- Tornarem a repetir aquest procés 9 vegades, cada vegada incrementant en 1 

ml el volum que afegim de nitrat de ferro (III). 

 

Càlculs i Qüestions 

 

1. Tabular la concentració inicial de reactius (ISCN i IFe), L'absorbància llegida per 

cada solució, i els factors que en l'introducció hem senyalat com x i y (equació 6). 

Fer la gràfica de y en front de x, calcular la constant d'equilibri K i comparar-la 

amb la bibliogràfica. 

 

2. Deduir l'equació 5 a partir de l’equació 3 i comprova l’aproximació que s’hi fa. 

 

3. Predir com es modificaria la posició de l’equilibri si: 

 - S’afegeix KSCN 

 - Es dilueix al solució a la meitat amb HNO3 

 - Augmenta la temperatura 
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ADSORCIÓ PER CARBÓ ACTIU D'UN SOLUT EN UNA 
DISSOLUCIÓ AQUOSA 

 

Objectiu 

 

L'objectiu d'aquest experiment és estudiar l'adsorció per carbó activat d'un solut 

en una dissolució aquosa. 

 

Introducció 

 

Molts sòlids tenen la propietat d'adsorbir grans quantitats de gasos i soluts. 

L'adsorció és un fenomen de superfície: el material adsorbit s'adhereix a la 

superfície del sòlid en una capa monomolecular. La capacitat adsorbent és funció 

de l'àrea superficial; els millors adsorbents són per tant aquells que es troben en 

un estat gran de subdivisió. Entre els adsorbents més útils hi ha el silicagel i el 

carbó activat. 

 

Poden establir-se alguns fets generals en relació a l'adsorció. En primer lloc, 

l'acció és específica en els dos sentits: respecte a l'adsorbent i al solut. Alguns 

adsorbents tenen un gran poder d’absorció per a determinats soluts, i molt poc o 

cap per a d'altres soluts. En general, la quantitat de solut adsorbit per unitat de 

massa de l'adsorbent és funció de la concentració del solut fins el punt de 

saturació de l'adsorbent. La magnitud de l'adsorció per una massa donada 

d'adsorbent i una determinada concentració de solut decreix en augmentar la 

temperatura. L'adsorció és reversible en la major part dels casos. Si partim d'un 

adsorbent que estigui en equilibri amb una concentració donada de solut i es 

posa en una dissolució de menor concentració, el solut adsorbit passarà al 

dissolvent fins que s'estableixi de nou l'equilibri. No s'observa reversibilitat quan a 

l'adsorció s'hi acompanya una reacció química. 

 

L'estudi de les dades d'adsorció de nombrosos sistemes indica que en molts 

casos és aplicable la següent equació empírica, coneguda com isoterma 

d'adsorció de Freundlich: 



IEQTI- Química Física – Dept. Química – Universitat de Girona. 57 

on x és la massa en grams adsorbits per w grams d'adsorbent en equilibri amb un 

solut de concentració c. Les constants k i b són característiques de l'adsorbent i 

del solut per una temperatura donada. Prenent logaritmes obtenim: 

 

de manera que representant ln x/w enfront de ln c hem d'obtenir una recta. 

 

Material i productes 

 

8 matrassos Erlenmeyer de 250ml Carbó activat 

8 taps CH3COOH glacial 

2 buretes de 50ml NaOH 0.2N 

Pinça i suport de bureta Fenolftaleïna 

2 matrassos Erlenmeyer de 100ml 

Pipetes volumètriques de 5, 10, 25 i 50ml 

1 matràs aforat de 500ml 

6 matrassos aforats de 250ml 

1 embut 

 

Procediment experimental 
 

En aquest experiment estudiarem l'adsorció per carbó activat d'àcid acètic en 

dissolució aquosa. Es pot efectuar l'experiment a la temperatura ambient amb 

bons resultats, encara que seria preferible l'ús d'un bany a temperatura constant. 

 

Preparar 1 l. de disolució d'àcid acètic 0.5N. Valorar aquesta dissolució amb 

NaOH 0.2 N i determinar la concentració amb exactitud. A partir d'aquesta cal 

preparar per dil.lució 250 ml. de sol.lucions de concentracions ben determinades i 

 kc = 
w
x b  (1) 

 ncl b + nkl = 
w
xnl  (2) 
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que siguin aproximadament 0.5N, 0.25N, 0.125N, 6.55 10-2N, 3.12 10-2N i 1.56 

10-2N. Totes les manipulacions amb àcid acètic glacial s'han de fer a la vitrina. 

 

Useu mostres de 2.0 grams de carbó granulat pesats amb tota precisió. Per 

arribar a l'equilibri d'adsorció és suficient amb dues hores si l'agitació és freqüent. 

 

Quan l'equilibri s'hagi establert preneu amb la pipeta mostres de totes les 

dissolucions, i valoreu-les amb la solució d'hidròxid sòdic. La quantitat òptima de 

dissolució per la valoració varia amb la concentració del solut. Per l'àcid 0.5N el 

millor són porcions de 5 ml., per l'àcid 0.25N porcions de 10 ml., per l`àcid 0.125N 

porcions de 25 ml. i pels tres últims, porcions de 50 ml. Si cal, filtreu les 

dissolucions per separar el sòlid suspès. 

 

Càlculs 

 

A partir de la concentració i volum de cada dissolució original i de la concentració 

de la mateixa després d'arribar a l'equilibri, calculeu el nombre de grams d'àcid 

acètic adsorbit pel carbó a cada matràs. Amb això teniu les dades suficients per a 

comprovar l'isoterma d'adsorció de Freundlich. Disposeu en forma tabular els 

valors de c, x, w, x/w, ln x/w, i lnc. Representeu x/w i ln x/w enfront de c i ln c, 

respectivament. Dibuixeu la corba més ajustada pel primer gràfic i la recta més 

ajustada pel segon. D'aquesta última calculeu els valors de k i b. 

 

La forma de la corba, un cop es representa x/w respecta c hauria de ser la 

següent: 

 
 

Comenteu el motiu de l’asímptota que apareix a concentracions altes. 
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ERRORS I TRACTAMENT D'ERRORS 
 

Exactitud d'una mesura m és el grau de coincidència amb el valor real R 

  

L'error absolut és 

L'error relatiu és 

La desviació mitjana de les mesures és 

on N és el nombre de mesures mi i el valor mitjà de les mesures es defineix com 

La desviació mitjana relativa és 

La precisió consisteix en la concordància de mesures diferents. Les desviacions 

mitjana i mitjana relativa són paràmetres de precisió. 

 

La desviació estàrdard és 

 m-R=Ea  
 

 
R
E=E a

r  

 

 
N

m-m= i∑
σ  

 

 
N
m=m i∑  

 

 
m

=r
σ

σ  

 

 
1-N

)m-m(=s
2

i∑  
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La variança és s2 i el coeficient de variació és 

  

 
Errors 

 

 Poden ser: 

  operacionals 

  personals 

  instrumentals 

  de reactius 

  metodològics 

  additius 

  proporcionals 

  accidentals (indeterminats) 

 

Minimització d'errors 

 

Poden minimitzar-se mitjançant: 

 la calibració dels aparells i l'aplicació de correccions 

 la determinació d'un blanc de contrast 

 efectuant una determinació de control 

 emprant mètodes independents d'anàlisi 

 amb determinacions paral·leles 

 amb l'addició d'un estàndard 

 l'addició isotòpica 

 

Determinació de l'exactitud 

 

Pot fer-se mitjançant un mètode absolut o un mètode comparatiu. 

 

 
m
s100=cv  
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Xifres significatives 

 

En una quantitat numèrica: 

 El zero no és una xifra significativa si és el primer dígit. 

 L'últim dígit és incert. 

 

Com a procediment: 

 1. Només s'ha de conservar un dígit incert. 

   2. El dígit que es negligeix, si és superior a 5, fa arrodonir el dígit que el 

precedeix augmentant-lo en una unitat. I si el negligit és inferior a 5, 

disminueix en una unitat el precedent. 

 3. En sumes i restes el nombre de xifres significatives del resultat és igual 

al de la quantitat que té menys decimals. 

 4. En multiplicacions i divisions, el nombre de xifres significatives del 

resultat és igual al de la quantitat que menys xifres significatives té. 

 

Mínims quadrats. 

 

Freqüentment treballarem amb lleis que tenen forma lineal i segueixen l'equació 

de la recta 

No obstant això, les dades experimentals, yi, es desviaran de l'equació 

matemàtica. Definim el residu com la diferència entre el valor experimental i el 

teòric 

L'ajustament pels mínims quadrats consisteix en determinar la recta que faci 

mínima la distància als punts experimentals 

 b+mx=y  
 

 b)+mx(-y=r iii  
 

 0=   ; 0=   ; 
b
R

m
R

r=R
mb

2
i

i







∂
∂








∂
∂∑  
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Les solucions del sistema, per a n punts, són 

 

 

Tractament dels errors sistemàtics i a l'atzar 
 

Per a mostres petites, el valor mitjà d'un paràmetre és 

 

Per a mostres grans 

Els errors absoluts són la diferència entre el valor experimental i el real 

 

Per als errors podem definir valors mitjans del conjunt m  quan les mostres són 

petites, i per a les grans µ .  

 

Els errors es distribueixen segons la funció de Gauss, de manera que la 

probabilitat d'un error és 
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essent la desviació estàndard 

 

 

de manera que 

 

Aleshores, les fraccions de casos compresos dins un interval definit pel valor mitjà 

i la desviació estàndard són 

 

Si s és la desviació estàndard de la mostra 

 

definim 
n
s=sm 22 i podem aplicar el límit de confiança del valor mitjà 

 
n

=

2
i

i
ε

σ
∑

 

 

 1=)dP( i
+
- εε∫
∞
∞  

 

 0.683=σ±µ  
 
 0.954=2σ±µ  
 
 0.997=3σ±µ  
 

 
1-n

)x-x(
=s

2
i

i
∑

 

 

 sF= mc%λ  
 
 λ± %calcc  x=x  
 



64 - IEQTI- Química Física – Dept. Química – Universitat de Girona. 

Els valors de Fc estan tabulats. 

Fc(n>20) 1'00 1'28 1'96 2'00 2'58 3'00 3'29 4'00 

% conf. 68'268 80'000 95'000 95'450 99'000 99'730 99'900 99'994 

 

Si el nombre de membres de la mostra és superior a 20 s→σ 25. Si n és inferior 

a 20, s'aplica la t d'student, que tendeix a la gaussiana quan n - 1 tendeix a infinit. 

 

 

Error màxim. 

 

Per a u = f(x,y,z) l'error màxim és 

Els errors relatius són du/u. 

 

Per exemple, per a la llei 

l'error relatiu és 

 

 

 )
z
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y
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x
u(=du yx,x,zy,z ∂

∂
∂
∂

∂
∂  

 

 
MV
gRT=P  

 

 
V
MVgRT/+

T
gR/MV+

g
RT/MV=

V
V
p

+
T
T
P

+
g
g
P

=
P
dP 2

Tg,Vg,VT,








∂
∂








∂
∂









∂
∂

 

 



IEQTI- Química Física – Dept. Química – Universitat de Girona. 65 

Propagació d'errors. 

 

Si a u = x - y apliquem du = dx + dy, l'error és massa gran. 

 

Cal emprar 

 

Per exemple, per al volum d'un cilindre 

l'error propagat és 

 s+s=s 2
y

2
xu  

 

 hr=V 2π  
 

 s)r(+s)rh(2=s 2
h

222
r

2
V ππ  
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MATRASSOS AFORATS 

 

 

CAPACITAT ml   25   50   100   200   250   500  2000 

Tolerància ±0.03 ±0.05 ±0.08 ±0.10 ±0.12 ±0.15 ±0.30 

 

 

 

PIPETES AFORADES 

 

 

CAPACITAT ml   1   2   5   10   25   50  100 

Tolerància ±0.006 ±0.006 ±0.01 ±0.02 ±0.03 ±0.05 ±0.08 

Temps de caiguda 

(seg) 

  15   15   15   20   30   30   40 

 

 

 

BURETES 
 

 

CAPACITAT ml      5     10        25      50     100 

Tolerància  ±0.01    ±0.02    ±0.03    ±0.05    ±0.10 

Temps de caiguda (seg)     45     50     85     105     140 
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AVALUACIÓ DE PRÀCTIQUES 
 

La nota global de l’assignatura sortirà del promig entre la part corresponent a 

Química Analítica i la part corresponent a Química Física, les quals s'han 

d'aprovar de forma separada. 

 

La part de química física constarà de: 

 

 Llibreta de laboratori  

 Examen escrit  

 

La Llibreta de laboratori serà avaluada com a apta o no apta.  

• En el cas que sigui no apta quedarà la convocatòria com a suspesa i 

s’haurà de repetir la llibreta. En la següent convocatòria aquesta tornarà a 

ser valorada com a apta o no apta. 

• En el cas que sigui apta la nota final serà la de l’examen escrit. La llibreta 

pot fer pujar la nota final, encara que mai la podrà disminuir. Si es suspèn 

l’examen escrit es repeteix  tan sols aquest examen. La nota de la llibreta 

es guarda de primera a segona convocatòria. 

 

En el cas que en segona convocatòria no es superi l’examen l’assignatura 

queda suspesa. 

 

 

 


