
 
B) CINÈTICA  I EQUILIBRI QUÍMIC 
 
1.- El bronze és un aliatge de coure i estany. L’aire i la humitat produeixen lentament una corrosió 
en el coure formant una capa de carbonat de coure anomenada pàtina, de color verdós, que dóna un 
aspecte característic a les monedes i a les estàtues de bronze. 
El coure s’oxida en l’atmosfera a monòxid de coure i aquest passa a carbonat de coure (II) segons 
l’equilibri:  
 
 
                       CuO(s) + CO2(g)          CuCO3(s) 
 
 
 
Per minimitzar  aquest procés, seria convenient limitar l’efecte hivernacle causat pel diòxid de 
carboni? 
 
Criteris correcció 

0,5 punts: si relaciona la influència amb el principi de Le Chatelier. 
0,5 punts: Si explica la influència del diòxid de carboni en desplaçar l’equilibri cap el CuCO3(s). 
 

Solució: 

Sí seria convenient limitar la concentració de CO2. Aplicant el principi de Le Chatelier si disminueix la 
concentració de CO2, l’equilibri evolucionarà en el  sentit que afavoreix la descomposició del CuCO3, per tal de 
que la concentració de CO2 augmenti.  

 
 
2.- El "cracking" del petroli consisteix en la ruptura o descomposició d’hidrocarburs de cadena 
llarga, en compostos de menor massa molecular. 
L’etilè és un compost obtingut en el craqueig i utilitzat per a la síntesi de productes orgànics. Per 
exemple, es pot obtenir alcohol etílic segons la reacció 
 
  CH2 =  CH2 (g) + H2O (g)            CH3 - CH2OH (g) 
 

  
 
Si la constant d’equilibri d’aquesta reacció val Kp=0,64 atm-1 a 120 ºC i sabem que el procés és 
exotèrmic: 
a) Raona si l’equilibri està desplaçat cap als reactius o al producte 
b) Raona dues maneres de millorar el rendiment de la reacció.  
 
Criteris correcció 
0,5 punts. Si explica que l’equilibri es troba més desplaçat cap als reactius ja que la Kp té un valor petit. 
0,5 punts. Si raona, en funció del principi de Le Chatelier, dues maneres de millorar l’obtenció d’etanol. 
 
Solució: 



a) L’equilibri es troba desplaçat cap els reactius ja que la Kp<1. 

 b) Augmentant la concentració (o pressió parcial ) dels reactius o eliminant el producte que es va formant; 
augmentant la pressió del recipient; disminuint la temperatura.  

 
3.- Quan una persona s’exposa al monòxid de carboni, l’equilibri hemoglobina-oxigen és modifica 
ja què el monòxid forma un enllaç més fort amb l’hemoglobina que amb l’oxigen. Per tant el 
següent equilibri estaria desplaçat cap els productes 
   
                       HbO2 + CO          HbCO + O2  
 
 
 
              Càmera hiperbàrica 
 
La carboxihemoglobina (HbCO) no pot transportar l’oxigen als teixits i és produeix l’enverinament. 
En casos greus d’exposició al monòxid de carboni s’utilitza una càmera  hiperbàrica, en la qual 
s’utilitza una pressió elevada, que suposa augmentar la pressió parcial d’oxigen 
 
Podries explicar per què la càmera ajuda a evitar l’enverinament per monòxid de carboni? 
 
Criteris correcció 

0,5 punts: Si explica la necessitat de desplaçar l’equilibri cap a l’esquerra i recuperar l’oxihemoglobina 
0,5 punts: Si relaciona aquest fet amb la càmera hiperbàrica, que és una càmera en que el pacient respira aire amb una alt contingut en 
oxigen. 
 

Solució: 

a) S’hauran d’afavorir les condicions que impliquin el desplaçament de l’equilibri cap a l’esquerra per a 
recuperar l’oxihemoglobina.  

b)  A una càmera hiperbàrica el pacient respira aire amb un alt contingut d’oxigen. Aplicant el principi de Le 
Chatelier, si augmenta la concentració d’oxigen l’equilibri es desplaça en el sentit que afavoreix  la seva 
disminució, es a dir cap a l’esquerra  augmentant la concentració d’oxihemoglobina. 

 
 
 
4. -  Les estalactites és formen al llarg de milers d’anys per     
precipitació dels minerals continguts en les aigües subterrànies. 
Quan l'aigua que porta en dissolució bicarbonat de calci  
(hidrogen carbonat de calci) és filtra gota a gota per el sostre 
de la cova, perd part de l’aigua i del diòxid de carboni i  
precipita carbonat de calci formant les estalactites. 
Escriu l’equació química que dona lloc a la formació de les  
estalactites d’acord amb el text i raona si serà necessari un  
pH àcid o bàsic per a la formació de les estalactites. 
 
 
 
Criteri de correcció: 
0,5 punts si escriu correctament l’equació. 
0,5 punts si raona que l’equilibri és desplaça cap a la dreta en un medi bàsic. 
 

Solució: 

a) Ca(HCO3)2          CaCO3 + CO2 + H2O .  



b)  Aplicant el principi de Le Chatelier, la reacció es desplaça  cap a la dreta en un medi bàsic.  La disminució 
de la concentració de CO2, desplaçaria la reacció en el sentit de la descomposició, per tal de que augmentés la 
concentració de CO2 . Una altra explicació és considerar que el CO2 més H2O donaria H2CO3, que és un àcid 
i reacciona amb bases desplaçant l’equilibri cap a la formació de carbonat. 

 
 
 
5. -Totes les begudes carbòniques contenen àcid carbònic dissolt en aigua en equilibri químic amb 
diòxid de carboni (g) segons la reacció: 
 
 
 
  H2CO3(aq)       H2O(l) + CO2(g) 
 
 
 
 
 
a) Explica perquè quan s’obri una botella de refresc és produeixen   més bombolles de gas. 
b) Aquestes begudes solen consumir-se fredes, per tal de ser més refrescants i evitar la pèrdua de 
diòxid de carboni. Raona si l’anterior reacció és endotèrmica o exotèrmica. 
 
 
Criteri de correcció 

0, 5 punts si aplica  el principi de Le Chatelier per explicar  la modificació que sofreix l’equilibri quan canvia la pressió. 
0, 5 punts si aplica el Principi de Le Chatelier per explicar  la modificació que sofreix l’equilibri quan canvia la temperatura, justificant 
l’entalpia de la reacció. 

 

Solució: 

a) Quan s’obri la botella de refresc la pressió disminueix i segons el principi de Le Chatelier l’equilibri és 
desplaça en el sentit de major nombre de mols de gasos, en aquest cas, l’equilibri és desplaça cap als 
productes i per tant és produeix més CO2 gasós.  
b)  Si la reacció fos endotèrmica,  H2CO3(aq) + Q        H2O(l) + CO2(g), al disminuir la temperatura 
l’equilibri és desplaçaria cap al sentit en que es desprèn calor, cap a l’esquerra per tal d’oposar-se  a la 
modificació,  segons el Principi de Le Chatelier. Si per tal de no perdre el CO2 les begudes es consumeixen 
fredes vol dir que la reacció es endotèrmica, tal i com queda justificat. 

 
 
 
6.- La preocupació per l’increment en l’ús de combustibles fòssils ha derivat en la recerca de 
possibles fonts d’energia alternatives. Una d’elles, suggerida pel professor George Olah, premi 
Nobel de Química, és l’ús de metanol, el qual és pot obtenir de diverses formes. Una d’elles és a 
partir d’una mescla de CO, CO2  i H2 utilitzant un catalitzador.  
 
Així, el monòxid de carboni reacciona amb l’hidrogen segons el següent equilibri: 
 
       CO(g) +2 H2(g)        CH3OH(g)        ΔH= -91 kJ/mol  
 



                                Molècula de metanol 

 
Indica les condicions més adequades de pressió i temperatura per tal d’augmentar el rendiment de 
metanol. 
 
 
 
Criteri de correcció 

0,5 punts si justifica la influència de la temperatura per tal d’augmentar el rendiment segons el Principi de Le Chatelier. 
0,5 punts si justifica la influència de la pressió per tal d’augmentar segons el Principi de Le Chatelier. 

 
Solució: 

a) Segons el Principi de Le Chatelier, si la pressió augmenta el rendiment i l’equilibri és desplaça cap al sentit 
on és formin un menor nombre de mols gasos, i així la pressió disminueix. Per aquesta reacció el 
desplaçament és cap a la formació de metanol.  
b) Segons el Principi de Le Chatelier, si la temperatura disminueix l’equilibri és desplaça cap al sentit de la 
reacció exotèrmica, per tant cap a formació de metanol i despreniment de calor  CO(g)+2H2(g)      CH3OH(g) 
+ 91 kJ/mol. 

 
 
7.-  La formació de coves a les Balears és deu a l’acció de l’aigua que va 
dissolent la roca caliça lentament. El CaCO3 és bastant insoluble en aigua 
pura, però és dissol en aigua que dugui dissolt CO2, a causa de la 
conversió del carbonat en bicarbonat (hidrogen carbonat), que és soluble: 
 
 CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O (l)         Ca2+ (aq) + 2 HCO3

- (aq) 
 
Com l’aigua de pluja i dels torrents conté dissolt CO2  procedent de 
l’atmosfera, quant flueix per terrenys calcaris va dissolent els carbonats, donant lloc a la formació 
de cavernes subterrànies. 
Raona si l’ús de combustibles fòssils accelera o retarda el procés de formació de coves. 
 
Criteris de correcció 

0,5 punts: Si relaciona l’ús de combustibles fòssils amb l’increment d’emissió de CO2 a l’atmosfera. 
0, 5 punts:Si explica,  segons el Principi de Le Chatelier, l’efecte de l’ augment  de CO2 . 

 
Solució: 

a) L’ús de combustibles fòssils incrementa  CO2 a l’atmosfera ja que els productes de combustió són el diòxid 
de carboni i l’aigua. 
b) Si augmenta la quantitat de CO2 l’equilibri és desplaça, per tal de disminuir la seva concentració,  cap a la 
formació dels productes Ca2+ i  HCO3

-  i  el procés de formació de coves s’accelera (aplicació de la llei de Le 
Chatelier) 

 
 
 
 



 
8.- L’oxigen és lleugerament soluble en aigua. El procés d’aquesta 
dissolució és pot representar 
mitjançant l’equilibri : O2(g)       O2(aq)     ΔH< 0 
a) La solubilitat de l’oxigen en l’aigua és major a nivell de la mar o 
a una determinada altitud? Suposa que no hi ha un canvi apreciable 
de temperatura. 
b) La solubilitat de l’oxigen dins l’aigua és major a l’estiu o a 
l’hivern? 
 
Criteris de correcció 

0,5 punts: Si relaciona la pressió atmosfèrica que és major a nivell de la mar per això serà major la solubilitat de l’oxigen. 
0,5 punts: Si explica que donat que l’equilibri és exotèrmic, la solubilitat serà major a l’hivern. 

 
Solució:  

a) quan augmenta l’altitud disminueix la pressió de l’oxigen i, per aquest motiu i en funció del Principi de Le 
Chatelier,  l’equilibri es desplaçarà cap a l’esquerra o sigui que la seva solubilitat serà menor. 

 b) Atès que el procés és exotèrmic quan disminueix la temperatura a l’hivern l’equilibri es desplaçarà cap a la 
dreta. Per tant, la seva solubilitat serà major. 

 

 

 

 

9. L’excitabilitat neuromuscular es controlada per una sèrie d’ions les concentracions dels quals és 
relacionen a la constant d'equilibri (Kc), anomenada fórmula de Gyorgyi: 
 
    [K+] [HCO3

-] [PO4
3-] 

   Kc = ------------------------------- 
    [Ca2+] [Mg2+] [H+] 
 
L’augment de valor de les concentracions de [K+] [HCO3-] [PO43-] implica hiperexcitabilitat 
neuromuscular (contraccions musculars doloroses), mentre que la disminució del valor de les 
concentracions d’aquests ions alleugereixen el trastorn.  
 
Seria adequada una teràpia consistent en augmentar les concentracions d'ió calci o magnesi per a 

tractar les contraccions doloroses?  

 
Criteris de correcció 

0,5 punts: si relaciona correctament, a partir del Principi de Le Chatelier, les concentracions del numerador i del denominador. 
0,5 punts: si raona correctament que la teràpia adequada seria disminuir la concentració del cations calci o magnesi.   

 
Solució: 

 Un augment de les concentracions dels cations calci o magnesi augmentarà el valor de les concentracions  
dels anions  (numerador)  i per tant no serà adequada la teràpia. La solució és a l’inrevés, disminuir el valor 
de les concentracions dels cations, Ca2+ , Mg2+ i H+. 

 
 
 
 
 
 
 



 

10.- L’etilenglicol (1,2-etanodiol) s’usa com anticongelant per a vehicles. 
Si una persona ingereix etilenglicol el seu cos el metabolitza produint àcid oxàlic (àcid etanodiòic), 
que reacciona amb els ions calci en els ronyons formant cristalls d’oxalat de calci. 

L’equació d’equilibri d’aquesta reacció és: 

Ca2+ (aq) + C2O4 2-(aq)         CaC2O4(s).  La constant d’equilibri és 2,3.10-9. 

El tractament per enverinament amb etilenglicol consisteix en administrar  

quantitats relativament grans d’etanol. La justificació d’aquest procediment 

 és que l’etanol s’oxida més fàcilment que l’etilenglicol.  

 

a) Quina conseqüència té per a l’equilibri l’administració d’etanol? 
b) Com se podria desplaçar l’equilibri en el sentit de la dissolució de l’oxalat de calci? 
 
Criteris de correcció:  

0,5 punts: si raona correctament l’aparat a 
0,5 punt: si raona correctament l’apartat b 

 
Solució:   

a) L’administració d’etanol fa que no es formi àcid oxàlic i, d’aquesta forma, no s’assoleix el producte de 
solubilitat. No precipita oxalat de calci. 
b) Administrar alguna substància que reaccioni con el ió calci o amb el ió oxalat donant un producte soluble, i 
retirant-lo de la dissolució, impedint d’aquesta forma la precipitació de la sal. 

 
 
11.- Claude Louis Berthollet servia com a conseller científic de Napoleó. En 
l’expedició d’Egipte en 1799, observà que se dipositava carbonat sòdic al llarg 
de les costes dels llacs salats. 
 
La reacció: Na2CO3 + CaCl2     CaCO3 + 2NaCl   quan se realitza en el 
laboratori termina quan precipita CaCO3.  
 
Berthollet s’adonà que el gran excés de clorur de sodi present en la salmorra 

era la causa de la formació del carbonat de sodi.  

 

Perquè se formava el carbonat sòdic? 
 
Criteris de correcció: 

0,5 punts Si explica que l’equilibri se desplaça d’acord amb el Principi de Le Chatelier. 
0,5 punts si explica que l’elevada presència de NaCl en l’aigua salada desplaça l’equilibri cap  a l’esquerra. 

 
Solució:  

Una elevada concentració de NaCl pot desplaçar l’equilibri cap a l’esquerra produint la formació de carbonat 
de sodi. 

 
 



 
12.- Segons estudis recents, en algunes parts del món la capa d’ozó ha 
augmentat lleugerament en els darrers anys, malgrat encara està molt per 
sota dels nivells normals. 
Els resultats s’obtenen 18 anys després de què un acord internacional, el 
Protocol de Montreal, establí limitar la producció d’agents químics que 
s’havia determinat eren perjudicials per a la capa d’ozò. 
a) Escriu la reacció d’equilibri de formació de l’ozó a partir de l’oxigen. 
Si la reacció de formació és un procés endotèrmic, com afectarà un 
augment de la temperatura? 
b) Com actua l’ozó de l’estratosfera respecte als éssers vius? Quines són les principals substàncies 
responsables de la destrucció de la capa d’ozó? 
 
Criteris de correcció: 

0,5 punts: si contesta correctament l’aparat a 
0,5 punt: si contesta correctament l’apartat b 

 
Solució: 

a) La reacció és: 3 O2       2 O3 i, en funció del Principi de Le Chatelier, augmentarà la formació d’ozó quan 
s’augmenti la temperatura.  
b) L’ozó estratosfèric ens protegeix de les radiacions UV procedents del Sol, ja que les absorbeix, i alguns dels 
principals responsables de la seva destrucció són els CFC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


