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PRÀCTICA 4 
Estudi de l’efecte de la temperatura sobre la velocitat de reacció 

 

Tasques prèvies i qüestions 
 

A) Dels fonaments teòrics: (Marca la resposta o respostes correctes): 

1. 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 respecte al temps. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. 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. 

8. 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 

9. Per a una reacció de segon 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. L’energia d’activació (Ea) d’una reacció: 
a) És l’energia mínima necessària perquè es produïsca la reacció 
b) És una constant característica de cada reacció. 
c) Depèn de la temperatura. 



Laboratori de Química Física I    2 

12. L’equació empírica d’Arrhenius: 
a) Es pot utilitzar per calcular l’energia d’activació d’una reacció. 
b) Proporciona la dependència de la concentració respecte de la temperatura. 
c) Proporciona la dependència de la constant de velocitat respecte de la temperatura. 

13. El temps parcial de reacció (tp) en reaccions de mecanisme senzill: 
a) És el temps necessari per consumir una determinada quantitat de reactiu. 
b) És igual al temps de vida mitjana si es consumeix la meitat de reactiu. 
c) A una temperatura determinada està inversament relacionat amb la constant de velocitat. 
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B) Del disseny experimental: 

1. Escriu la reacció d’oxidació de l’àcid iodhídric amb aigua oxigenada i la seua equació de velocitat. 

2. Defineix la constant de velocitat aparent i expressa l’equació de velocitat en termes de la constant aparent. Quins 
paràmetres cinètics es determinen en aquesta experiència? Com es manté constant la concentració de l’àcid 
iodhídric? Escriba les reaccions corresponents. 

3. Relaciona el temps que tarda a consumir-se l’alíquota de 3 mL de tiosulfat afegida al medi de reacció amb el 
temps parcial de reacció respecte de l’aigua oxigenada. Obté la relació que hi ha entre el nombre de mols 
consumits de H2O2 i el nombre de mols afegits de tiosulfat. 

4. Quines condicions experimentals s’han de complir per poder relacionar el quocient de constants de velocitat a 
dues temperatures amb el quocient de temps parcials? 

5. Per què és necessari utilitzar la mateixa dissolució d’aigua oxigenada i de tiosulfat en les experiències a diferent 
temperatura, mentre que s’utilitzen diferents dissolucions d’àcid sulfúric? 

6. Quines precaucions cal tenir en la preparació de les dissolucions d’àcid sulfúric i aigua oxigenada? 

7. Per què s’ha de guardar la dissolució de tiosulfat sòdic en un flascó de color topazi? 

8. Quin volum de H2O2 de 110 volums (d = 1,11 g/mL, riquesa = 30 %) cal utilitzar per preparar 100 mL de H2O2 
de 2 volums? 

9. Expressa la concentració de l’aigua oxigenada de 110 volums en mol/L. 

10. Quina massa de tiosulfat potàssic pentahidratat (Mr = 248,199) cal utilitzar per preparar 250 mL de dissolució 0,1 
M? 

11. Quina massa de KI cal utilitzar per preparar 500 mL de KI al 0,12 % en pes? 

12. De quin color són les dissolucions dels reactius? Quan comença la reacció, de quin color és el medi de reacció? 
Justifica-ho. 

13. Després de l’addició de tiosulfat, de quin color és el medi de reacció? Aquest color roman fins al final de la 
reacció? Justifica les respostes. 

14. Quan es posa el cronòmetre en marxa? 

15. Quan s’afegeixen les successives alíquotes de tiosulfat? Justifica-ho. 

16. Quan es prenen les mesures del temps transcorregut? Justifica-ho. 

17. A mesura que la reacció avança, el temps necessari perquè es consumisca l’alíquota de tiosulfat serà sempre el 
mateix, augmentarà o disminuirà? Raona la resposta. 

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

1. Un alumne realitza l’experiència i quan mescla tots els reactius, no observa el canvi de color esperat. Quina pot 
ser la causa de l’error? 

2. Un estudiant realitza l’experiència i anota el temps en què comença la reacció i els temps en què afegeix tiosulfat 
a la mescla de reacció. Actua correctament l’estudiant? 

3. Un alumne realitza l’experiència a 10ºC. Quan acaba l’experiència, s’adona que la temperatura del medi de 
reacció ha disminuït a 5ºC. Influirà això en els resultats obtinguts? Ha de repetir l’experiència? 

4. Un alumne es despista en realitzar l’experiència i quan, se n’adona, la dissolució és de color molt intens i no ha 
anotat el temps. Ha de repetir l’experiència o pot fer alguna cosa per esmenar l’error? 

5. Un estudiant s’equivoca en la preparació de la dissolució d’aigua oxigenada i la prepara deu vegades més 
concentrada. Com repercutirà això en l’experiència i com s’adonarà de l‘error? 

6. Un estudiant s’equivoca en la preparació de la dissolució de tiosulfat i la prepara deu vegades més concentrada. 
Com repercutirà això en l’experiència i com s‘adonarà del error? 


