
QUÍMICA  BATXILLERAT                PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Energia i velocitat de les reaccions    

Alumne/a:

Grup:                            Data:

Objectius

 Observar processos exotèrmics i endotèrmics.
 Observar reaccions redox.
 Observar la influència d’un catalitzador en la velocitat d’una reacció. 

Materials 

 Utillatge  de  laboratori: balança  digital,  espàtula,  proveta  de  25  mL,  vas  de
precipitats, vareta de vidre, termòmetre digital. 

 Productes: dissolució de CuSO4 1,0 M, zinc en pols. 

Normes de seguretat i gestió de residus 

 CuSO4   1,0 M

 Cal portar posades les ulleres de seguretat durant la manipulació de la dissolució
de sulfat de coure (II).

 S’han de llençar els residus de la reacció en el contenidor de recollida selectiva nº
IV (solucions d’àlcalis i de sals inorgàniques).

Procediment 

 Mesura 25 mL de dissolució de CuSO4   amb una proveta, posa’ls en un vas de
precipitats i mesura la temperatura inicial.

 Pesa i guarda a part entre 3,5 i 4,0 g de zinc en pols.
 Aboca el zinc en el vas i remena amb el termòmetre (o una vareta de vidre).
 Amb ajuda del termòmetre ves seguint l’evolució de la temperatura de la mescla de

reacció i anota la temperatura màxima que s’assoleix.
 Anota tots els canvis que observis durant el procés (canvis de color, aparició de

substàncies noves, etc.). 

Observacions

Tinicial =                            Tmàxima = 

ACTIVITAT 1:  Reacció exotèrmica



Materials 

 Utillatge de laboratori: balança digital, espàtula, vas de precipitats, termòmetre
digital. 

 Productes: clorur d’amoni, aigua desionitzada 

Normes de seguretat i gestió de residus 

            NH4Cl

 Cal evitar el contacte dels reactius amb la pell (utilitzeu l’espàtula).
 Posa’t les ulleres de seguretat quan manipulis la dissolució.
 Una vegada finalitzada l’experiència has de llençar els residus al  contenidor de

recollida nº V (solucions de sals i compostos de metalls pesants).

Procediment 

 Mesura  25  mL  d’aigua  desionitzada  amb  la  proveta  i  posa’ls  en  un  vas  de
precipitats. Anota la temperatura inicial.

 Pesa amb la balança 5,0 g de clorur d’amoni.
 Afegeix  el  clorur  d’amoni  a  l’aigua  i  remena  amb  el  termòmetre  fins  que  es

dissolgui completament. 
 Anota la temperatura mínima registrada, així com la resta de canvis que observis

durant el procés.
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Observacions

Tinicial =                            Tmínima = 

ACTIVITAT 2: Procés endotèrmic



Materials 

 Utillatge de laboratori: dos matrassos erlenmeyer petits, ganivet. 
 Productes: aigua oxigenada (dissolució aquosa de peròxid d’hidrogen al 3%), 

patata. 

Normes de seguretat i gestió de residus 

      H2O2          

 L’aigua oxigenada és nociva per ingestió i en contacte amb el ulls o la pell  pot
provocar lesions greus. Durant la seva manipulació cal portar posades les ulleres
de seguretat.

 Les restes sòlides de patata es poden llençar en el contenidor d’orgànica i el residu
líquid es pot eliminar pel desguàs.

Procediment 

 Aboca uns 25 mL d’aigua oxigenada en dos matrassos erlenmeyer petits.
 Un dels recipients el deixarem com a mostra de referència.
 En l’altre matràs afegeix tres o quatre daus petits de patata. Remena el contingut 

del matràs durant uns minuts i anota les teves observacions.
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Observacions

ACTIVITAT 3: Influència dels catalitzadors en la velocitat de reacció



      
Anàlisi  dels resultats i qüestionari

ACTIVITAT 1: Reacció exotèrmica

1.1.  Quines  eren les temperatures inicial  i  la màxima registrada durant  la reacció?
Quant ha augmentat la temperatura en aquest procés?

1.2. La reacció química que té lloc entre el zinc i el coure del sulfat de coure (II) és una
reacció redox i es pot escriure:
                           
Zn (s)  + Cu2+ (aq)  --> Zn2+ (aq)  + Cu (s)

Busca informació i respon:

a. Quin és el nombre d’oxidació del zinc abans de la reacció? I al final?
b. Quin és el nombre d’oxidació del coure abans de la reacció? I al final?
c. El zinc s’ha oxidat o s’ha reduït? Per què?
d. El coure s’ha oxidat o s’ha reduït? Per què?
e. Escriu les semireaccions d’oxidació i de reducció.
f.  Quin element és l’oxidant? I el reductor? Per què?

ACTIVITAT 2: Procés endotèrmic

2.1.  Quines eren les  temperatures inicial  i  la  mínima registrada durant  la  reacció?
Quina ha estat la disminució de temperatura observada?

2.2. El procés de dissolució del clorur d’amoni en aigua es pot escriure amb l’equació
següent:
            H2O
NH4 (s)    NH4

+
 (aq) + Cl- (aq)

Tenint  en compte que es  tracta d’un procés endotèrmic i  suposant  que els  valors
d’energia  d’activació  i  de  variació  d’entalpia  del  procés  són,  respectivament,
25 kJ·mol-1 i 14,5 kJ·mol-1, dibuixa de manera aproximada el diagrama d’energia.
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ACTIVITAT 3: Influència dels catalitzadors en la velocitat de reacció

3.1.  L’equació  química  ajustada  corresponent  a  la  descomposició  del  peròxid
d’hidrogen és:         2 H2O2 (l)  --> 2 H2O (l)  + O2 (g)

a. En absència de catalitzadors, es tracta d’una reacció ràpida o lenta?
b. Quin és el producte responsable de les bombolles formades en la reacció?

3.2.  Observa  el  diagrama  d’energia  de  la  reacció  de  descomposició  del  peròxid
d’hidrogen i respon:

a. Indica el significat de les magnituds A, B, C, D i E.
b. És una reacció exotèrmica o endotèrmica? Com ho saps?

3.3.  La  catalasa  és  un  enzim present  en  els  llevats  i  els  vegetals  (també en  les
patates) i catalitza la descomposició del peròxid d’hidrogen. Busca informació sobre
aquest enzim i redacta una breu descripció de la seva naturalesa química i les seves
aplicacions. 

Conclusions        __________________________________________

Redacta  les  teves  conclusions  sobre  les  activitats  experimentals  realitzades,  els
resultats obtinguts i la informació que has recopilat. Per elaborar les teves conclusions,
pots plantejar-te i respondre les següents preguntes:

a) Has assolit els objectius de les activitats?
b) Els  resultats obtinguts són els  esperats? Hi  ha diferències importants entre els

resultats obtinguts i els esperats? 
c) Has trobat problemes durant la realització dels experiments? Quins?
d) Si tornessis a repetir els experiments, què faries per obtenir uns millors resultats?

Referències          __________________________________________

Fes constar en aquest apartat les referències bibliogràfiques que has consultat per
respondre el qüestionari.
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