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PRÀCTICA 3 
Estudi cinètic de la decoloració de la fenolftaleïna en medi bàsic 

 

Tasques prèvies i qüestions 
 
A) Dels fonaments teòrics: (Marca la resposta o respostes correctes): 

1. Una dissolució de fenolftaleïna és: 
a) Incolora a pH àcid. 
b) Incolora a pH = 9. 
c) De color rosaci en un rang de pH entre 8 i 10. 

2. La velocitat de reacció: 
a) És independent de la temperatura. 
b) Disminueix en avançar la reacció. 
c) S’expressa en termes de la derivada de la concentració d’un reactiu o producte respecto al temps. 

3. L’equació o llei de velocitat expressa la dependència de: 
a) La velocitat amb la concentració de reactius. 
b) La velocitat amb la temperatura. 
c) La concentració dels reactius amb el temps. 

4. La constant de velocitat d’una reacció: 
a) Depèn de la temperatura. 
b) És la constant de proporcionalitat que relaciona la velocitat de reacció amb la concentració de reactius. 
c) Es determina experimentalment. 

5. L’ordre de reacció respecte d’un reactiu: 
a) És l’exponent a què està elevada la concentració de dit reactiu en l’equació de velocitat. 
b) És el seu coeficient estequiomètric en l’equació química ajustada de la reacció. 
c) Es determina experimentalment i, en reaccions senzilles, sol ser zero o un nombre enter. 

6. L’equació integrada de velocitat expressa la dependència de: 
a) La velocitat amb la concentració de reactius. 
b) La velocitat amb el temps. 
c) La concentració dels reactius amb el temps. 

7. Las unitats de k per a una reacció d’ordre dos són: 
a) (mol/L) t–1. 
b) (L/mol) t–1. 
c) t–1. 

8. Les unitats de k per a una reacció d’ordre u són: 
a) (mol/L) t–1. 
b) (L/mol) t–1. 
c) t–1. 

9. Per a una reacció de primer ordre del tipus A → Productes, l’equació integrada de velocitat és: 
a) ln[A] = ln[A]o – kt 
b) 1/[A] = 1/[A]o + kt 
c) [A] = [A]o – kt 

10. Per a una reacció de pseudoprimer ordre, la constant aparent de velocitat: 
a) És independent de la temperatura. 
b) Depèn de la temperatura i de la concentració inicial d’algun reactiu. 
c) No és tal constant, ja que depèn de la concentració de tots els reactius. 

11. Per a una reacció reversible de primer ordre del tipus A 

! 

"B, l’equació integrada de velocitat és:  
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a) ln([B]eq – [B]t) = ln[B]eq – (k1 + k–1)t 
b) ln(([A]o – [A]eq)/([A]t – [A]eq)) = (k1 + k–1)t 
c) ln([A]t – [A]eq) = ln([A]o – [A]eq) + (k1[A]o/([A]o – [A]eq))t 

12. La força iònica d’una dissolució: 
a) Mesura la repulsió entre els ions positius i negatius. 
b) Depèn de la quantitat total de ions en la dissolució. 
c) Afecta la velocitat de les reaccions entre ions i s’ha de mantenir constant en estudiar-ne la cinètica. 
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B) Del disseny experimental: 

1. Escriu la reacció de decoloració de la fenolftaleïna en medi bàsic i la seua equació de velocitat. Quins 
paràmetres cinètics determinarà en aquesta experiència? 

2. Aplica el mètode d’aïllament d’Ostwald, defineix la constant de velocitat aparent i expressa l’equació de 
velocitat en termes de la constant aparent. 

3. La reacció és reversible. Tanmateix, ara aplicarem tant un tractament de primer ordre reversible com 
irreversible. Per què podem realitzar el tractament irreversible si la reacció no ho és? 

4. Escriu l’equació integrada de velocitat d’ordre u respecte de la fenolftaleïna suposant que la reacció és 
irreversible. Utilitza la llei de Lambert-Beer per expressar l’equació anterior en termes d’absorbància. 

5. Per què es fa l’estudi cinètic per espectrofotometria? Per què es registra l’absorbància a 550 nm? 

6. Per què es registra l’absorbància per a quatre dissolucions de fenolftaleïna de diferent concentració de NaOH? 
Per què el rang elegit per a la concentració de sosa és de 0,3 a 0,05 M? 

7. Quina quantitat de NaOH sòlid cal pesar per preparar 500 mL de NaOH 0,3 M? 

8. Per què es valora la dissolució de sosa? Per què és necessari conèixer-ne la concentració? 

9. Si peses 1,2 g de ftalat àcid de potassi, quin volum de NaOH preveus que es consumirà en la valoració? 

10. En quin volum d’aigua hem de dissoldre el ftalat? 

11. Quina quantitat de NaCl caldria pesar per preparar 200 mL de NaCl 0,3 M? 

12. Per què s’utilitza una dissolució de NaCl com a dissolvent per diluir la dissolució de NaOH? 

13. Què és “el blanc” en aquesta experiència? En què consisteix en el cas de la dissolució més i menys bàsica? 

14. Per què en el cas de la dissolució de sosa més diluïda registrem l’absorbància durant una hora i en els altres 
casos durant només 5 o 10 minuts? Per què hem de registrar l’absorbància al cap de dues hores en el cas de la 
dissolució més diluïda? 

15. Fes un esquema del procediment experimental a realitzar. 
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C) Qüestions postlaboratori: 

1. L’experiència està dissenyada de manera que es determina primer l’ordre de reacció respecte de la fenolftaleïna 
i després respecte de la sosa. Podríem determinar primer l’ordre respecte de la sosa i després respecte de la 
fenolftaleïna? Justifica la resposta. 

2. Si no s’haguera valorat la dissolució de sosa, es podria determinar l’ordre respecte de la fenolftaleïna amb 
precisió? I l’ordre respecte dels OH–? 

3. Si no s’haguera valorat la dissolució de sosa, es podria determinar la constant absoluta de velocitat amb 
precisió? 

4. En el guió s’indica la longitud d’ona a què s’ha de registrar l’absorbància. Si no s’indicara aquesta dada, com 
seleccionaries una longitud d’ona apropiada? 

5. Es recomana posar el cronòmetre en marxa quan el valor de l’absorbància és 0,8, però un alumne no ho recorda 
i engega el cronòmetre quan afegeix la fenolftaleïna. Repercutirà aquest canvi en el seus resultats? 

6. En les diferents experiències es prenen lectures d’absorbància durant diferents temps. Què s’observaria si en la 
primera experiència s’haguera registrat l’absorbància durant 15 minuts? 

 


