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RECONEIXEMENT DEL CO2

Material
 tub d'assaig
 palla

Productes
 aigua de calç

Pla De Treball 

Posa dos dits "d'aigua de calç" dins el tub d'assaig.
Amb la palla bufa durant dos minuts dins el tub d'assaig.
Deixa reposar el contingut del tub durant uns minuts. Que observés ?
Apunta en el full de treball totes les observacions realitzades. Que et
sembla que és el producte obtingut ?.
Quina relació hi ha entre l'experiència que acabes de dur a terme i
els carbonats ?



INFORMACIÓ PEL PROFESSOR

Reacció de reconeixement del CO2

A- Per preparar " l'aigua de calç" es fa una dissolució saturada de CaO en aigua .
S'ha de filtrar per separar l'excés o decantar si s'ha tingut prou temps perquè
sedimenti. D'aquesta manera s'aconsegueix una dissolució transparent.

B- Els alumnes poden observar que en bufar apareix un precipitat blanc; aquest és
més visible si es deixa reposar uns minuts. Els alumnes poden deduir que bufant
estan expel·lint CO2 .La reacció és :

Ca (OH)2 (aq)  + CO2 (g) → CaCO3 (s) + H2O (l)

C- Se'ls hi pot explicar als alumnes que una característica dels carbonats és que es
descomponen  per  acció  de  la  calor  o  dels  àcids  forts  desprenen  diòxid  de
carboni. Identificant aquest es pot identificar que una substància és un carbonat.

Un dels carbonats  més habituals el  constitueix el  CaCO3 ja  que és el  principal
component del marbre i de les pedres calcàries; per això, cal anar en compte amb el
vinagre i la llimona (que són àcids) en treballar en el marbre de la cuina o d'una
escala.

Els monuments fets amb pedres calcàries es malmeten perquè son atacats per la pluja 
àcida.
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