
 
C) REDOX 
 
1. Els convertidors catalítics dels automòbils catalitzen la combustió dels gasos d’escapament,  

transformant el monòxid de carboni i els hidrocarburs residuals en 
CO2 i els òxids de nitrogen en N2. 
 
CO (g)  + ½  O2 (g)) →  CO2 (g)                          (1) 

C8H18 (g)  + 25/2   O2 (g)  → 8 CO2 (g)  +9 H2O (g) (2) 

       NOx (g)   → ½  N2 (g)  +  X/2   O2 (g)                                 (3) 

L’elecció del catalitzador és delicada perquè s’ha d’impedir que la reducció dels òxids de nitrogen 
progressi més enllà de l’N2 i arribi a amoníac, NH3, igualment contaminant. També s’ha d’evitar 
l’oxidació d’SO2 fins SO3 que, amb el vapor d’aigua, produiria àcid sulfúric.  

Indicar raonadament l'agent oxidant i l'agent reductor a les reaccions (1) i (3) 

Criteris de correcció: 
  0,5 punts per a cada reacció. 
 
Solució.  
 A la reacció (1) l’agent oxidant és l’oxigen molecular (O2) i l’agent reductor el CO. L’oxigen  oxida al CO,  
passa de nombre d’oxidació “0” a -2, guanya electrons, es redueix. El carboni  passa de +2 a +4, perd electrons, 
s’oxida. 
 A la reacció (3) l’òxid de nitrogen és a la vegada l’agent oxidant i l’agent reductor al  transformar-se en 
nitrogen molecular i oxigen molecular. El nitrogen s’ha reduït, ha passat de  nombre d’oxidació positiu a “0”,   ha 
guanyat electrons. L’oxigen s’ha oxidat, ha passat de -2 a  “0”, ha perdut electrons. 
 
 
2. Les plantes absorbeixen el nitrogen per les arrels, preferentment com a ió NO3

- i en menor  grau 
com a ió NH4

+. La nitrificació és una etapa important en el 
cicle del nitrogen. És el procés mitjançant el qual l’ió 
NH4

+ es transforma en l’ió NO3
-. Els nitrosomas i els 

nitrobàcter són bacteris que realitzen aquest procés que 
requereix que el sòl estigui airejat, segons la reacció:  
 
 NH4

+  +  O2  → NO3
- + H2O 

 
a) Raona si el pas de NH4

+ a NO3
- és una oxidació o 

reducció. 
b) Per què aquest procés necessita que el sòl estigui 
airejat? 

 
 Criteris de correcció:  
                   0, 5 punts per cada apartat. 
 
Solució 

a)  En el catió amoni, el nitrogen té nombre d’oxidació (-3) i a l’anió nitrat, (+5), ha perdut 8 electrons, s’ha 
oxidat. El pas d’amoni a nitrat és per tant una oxidació. 
b)  Sempre que hi ha una oxidació, hi ha un agent oxidant. En aquest cas i segons indica l’equació  redox, 
l’amoni reacciona amb l’oxigen (l’agent oxidant) . L’aire conté oxigen que és el que reacciona amb l’ió amoni. 
El procés necessita estar airejat.  

 
 
 



 

3. Les piles de combustió, utilitzades als satèl·lits artificials, aprofiten fins a un 80 % de l'energia 
química dels combustibles. Una de les primeres construïdes va ser la que està basada en la 

combustió de l'hidrogen. Si s'empra una solució concentrada de KOH 
per fer d'electròlit, s'anomena pila de combustió alcalina. 

Les semireaccions són:    

                              Ànode :        H2  +  OH-   →  H2O 

Càtode:        ½ O2 + H2O →  2 OH- 

a) Raona quina és la reacció d’oxidació i quina la de reducció 

b) Dedueix l’equació global igualada.  
 
Criteris de correcció:  
 0,5 p a cada apartat  
 
Solució  
 a)      Ànode : H2 + 2 OH- → 2 H2O + 2 e-  Oxidació 
  Càtode: ½ O2 + H2O + 2 e- → 2 OH- . Reducció 
 b)    Reacció global:    H2 + ½ O2 → H2O 
 
 

4. El peròxid d’hidrogen és utilitzat en treballs de restauració d’obres d'art. En moltes pintures 
antigues, els pigments blancs es descoloreixen per la formació del sulfur de plom (II), que té un 

particular color negre.  
El peròxid d'hidrogen, reacciona amb el sulfur de plom (II) de manera 
que el pot convertir a sulfat de plom (II) (color blanc).  

a) Escriu la reacció química del procés. 

b) Justifica si es tracta d’un procés redox.  

 
Criteris de correcció: 
 0'5 punts. Si escriu l'equació química del procés. 
 0,5 punts si justifica els canvis dels nombres d‘oxidació.. 
 

 
 Solució. 

a) PbS (s) + 4 H2O2 (aq) → PbSO4 (s) + 4 H2O (l)  
b) El sofre s’oxida de –2 a +6 i l’oxigen es redueix de –1 a -2 

 
5.  Una manera de prevenir la corrosió del ferro és recobrir el metall amb una capa protectora de 

pintura. El ferro també es pot protegir mitjançant un 
recobriment de zinc (ferro galvanitzat) El zinc també 
s’oxida, però la fina capa d’òxid que es forma impedeix que 
l’oxidació progressi. Sabries explicar aquest fets? 
 
E0(Fe2+/ Fe)= -0,44 V;   E0(Zn2+/ Zn)=  -0,76 V 
 
 
 
 
 



 
 
Criteris de correcció: 
 0,5 punts si justifica raonadament que el zinc és més reductor que el ferro i, per tant, el Zn s’oxida preferentment. 

0,5 punts si explica que la capa d’òxid de zinc evita que el procés de corrosió continuï.  
 

Solució  
El zinc és mes reductor que el ferro, ja que té el potencial més negatiu i per tant s’oxida més aviat. Per altra 
part l’òxid de zinc forma una capa homogènia que, si es trenqués, donaria lloc a una pila en la qual el ferro 
actuaria com a càtode i no s’oxidaria, motiu pel qual el procés de corrosió no avançaria. 

 
6. Una peça especialment sensible a la corrosió en els vaixells és el conjunt de l'eix i l'hèlix que es 
troben immerses dins de l'aigua. L'eix és fabricat d'acer (aliatge de ferro i carboni) i l'hèlix de 
bronze (aliatge de coure i estany). Considerau els següents potencials de reducció estàndard (en V): 
E0 (Cu2+/Cu)= 0.34V, E0 (Fe2+/Fe)= -0,44 V, E0 (Sn2+/Sn)= -0,14 V.  
a) Raonau si es produeix una degradació de l'eix o de l'hèlix.  
b) Per tal de protegir de la corrosió, a l'eix s'enganxen unes peces de zinc, anomenades “ànodes de 
sacrifici” ( E0 (Zn+2/Zn)= -0,7618 V) -vegeu la fotografia-. De quina forma actuen? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Criteris de correcció: 
  0,5 punts  per a cada apartat. 

 
Solució  
  

a) S’oxidarà abans l’acer per què el potencial de reducció del ferro és més negatiu. 
 b) En la línia de a), cercar el potencial de les parells  Cu/Cu2+//Zn+2/Zn, Fe/Fe3+//Zn2+/Zn i    
                  Sn/Sn2+//Zn2+/Zn i veure que el sentit espontani es troba per al paper del zinc com a reductor. 
 
7. L'alumini és el metall més abundant de l'escorça terrestre (8,1%) i no va ser aïllat fins l'any 1827 
per Wohler. Aquest procés era molt dificultós, la qual cosa el convertia en un material per a articles 
de luxe. Actualment el preu és més baix i el procés consisteix en l'electròlisi de l'alúmina fosa en 
presència de carboni segons la reacció global:  
 

2 Al2O3(l) +3 C(s) ---> 4 Al(l) + 3CO2(g).  
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a) Raona quin és l'ànode i el càtode.  
b) Si es requereix un procés electrolític per obtenir alumini, què podeu dir de l'espontaneïtat 
d'aquest procés? 
 
Criteris de correcció: 
  0,5 punts  per a cada apartat. 

 
Solució  
 a)  Anode: (elèctrode positiu en aquest cas, ja que el procés és electrolític) 
   C + 2H2O --->  CO2 + 4 H+ + 4e-   
  Càtode: (elèctrode negatiu en aquest cas, ja que el procés és electrolític) 
   Al2O3 + 6 H+ + 6 e-  ---> 2Al + 3H2O 

 

  Reacció global: 2Al2O3(l) + 3C(s) ---> 4Al(l) + 3CO2(g) 

 b) Atès que el procés  és electrolític, es tracta d’un procés no espontani. 

 
 
8. Els primers alcoholímetres utilitzats per a la detecció  d’alcohol etílic en l’alè dels conductors es 
basaven en reaccions d’oxidació-reducció. S’utilitzava una dissolució àcida de dicromat potàssic 
com a indicador. El pas de l’etanol a àcid etanòic, segons  la següent reacció: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 → 3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O 
 
ve acompanyat del canvi del dicromat (de color taronja) a Cr3+ (de color verd intens).  
 
 
a) Justifica quina és l’espècie que s’oxida i quina se redueix 
b) Per quina raó s’afirma en el text que el dicromat de potassi actua com a indicador? 
 
Criteris de correcció: 
 
 0,5 punts  per a cada apartat 
 
Solució 
 L’oxidant és el dicromat, per tant ell es redueix i el reductor serà l'etanol i per tant s'oxida 
 Per què presenta un color diferent en la seva forma oxidada i en la seva forma reduïda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


