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Equilibris heterogenisEquilibris heterogenis

Els equilibris heterogenis es produeixen en reaccions reversibles en què participen espècies que no es troben en el 
mateix estat físic.
En la constant d’equilibri dels equilibris heterogenis no s’hi inclouen els sòlids ni els líquids purs.

Les reaccions de precipitació són aquelles en què ions de diferents dissolucions interaccionen per formar com a 
mínim un producte sòlid (insoluble).

Web per treballar online algunes reaccions de precipitació (en anglès):
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/crm3s2_3.swf 

http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/animations/chang_7e_esp/crm3s2_3.swf


Solubilitat i producte de solubilitatSolubilitat i producte de solubilitat

La solubilitat d’un solut en un dissolvent és la concentració que té el solut dins el dissolvent quan la dissolució està 
saturada, mesurada a una temperatura determinada.

•  Substància soluble  Energia d’hidratació > Energia reticular.

•  Substància insoluble  Energia d’hidratació < Energia reticular.

Si el dissolvent és l’aigua

El producte de solubilitat, Ks o 

Kps, d’una dissolució saturada 

d’un compost és el producte de 
les concentracions dels ions que 
constitueixen el compost, 
elevades als seus coeficients 
estequiomètrics.

Producte de solubilitat d’alguns 
compostos inorgànics a 25 ºC



Relació entre solubilitat i KsRelació entre solubilitat i Ks

Càlcul de la solubilitat a partir de Ks

Càlcul de Ks a partir de la solubilitat

•  Q < Ks  No es forma precipitat.

•  Q = Ks  Situació d’equilibri.

•  Q > Ks  Es forma precipitat.

Relació 
entre Ks i Q

Ks

[A] i [B]  Concentracions en l’equilibri.

Q

[A] i [B]  Concentracions en qualsevol 
situació.

Animació on s’observa l’evolució de les concentracions de diferents ions en funció de Ks del solut (en anglès):

http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/solubility_product_constant_s.html

http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/solubility_product_constant_s.html


Efecte de l’ió comúEfecte de l’ió comú

L’efecte de l’ió comú es produeix en afegir una sal que tingui algun 
ió en comú amb una altra sal poc soluble i en situació d’equilibri. 
Aquesta sal desplaçarà l’equilibri per formar més precipitat, com a 
conseqüència de l’aplicació del principi de Le Châtelier.

Per exemple, en la reacció d’equilibri del sulfur de coure es poden 
donar dues situacions:

•  Adició d’una sal de coure:
                           Es forma més precipitat.

•  Adició d’un sulfur soluble:
     Es forma més precipitat.

Animació que permet experimentar l’efecte de l’ió comú (en anglès):
http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/common_ion_effect_s1.html  

http://employees.oneonta.edu/viningwj/sims/common_ion_effect_s1.html


Efecte salíEfecte salí

L’efecte salí es produeix en afegir una sal que tingui algun ió que pugui 
formar un precipitat amb algun ió d’una altra sal poc soluble i en situació 
d’equilibri. Aquesta sal desplaçarà l’equilibri per dissoldre el precipitat, 
com a conseqüència de l’aplicació del principi de Le Châtelier.
És un efecte semblant, però invers, a l’efecte de l’ió comú.

Per exemple, en la reacció d’equilibri del sulfur de zinc es pot donar la 
situació següent:

•  Adició d’una sal que formi un precipitat insoluble amb el zinc:
 Es dissol el precipitat.



Precipitació fraccionadaPrecipitació fraccionada

La precipitació fraccionada o selectiva és un mètode per separar determinats ions en dissolució, i està basat en la 
seva precipitació.

•   Afegir a la dissolució un ió que precipiti amb un dels ions que es volen separar, però no 
amb l’altre  Separar posteriorment per filtració.

•  Afegir a la dissolució un ió que precipiti amb els dos ions de la mescla. Si les sals 
formades tenen Ks molt diferents, precipitaran per separat  Separar posteriorment per 

filtració.

Opcions de 
precipitació fraccionada



Dissolució de precipitatsDissolució de precipitats

Per dissoldre un precipitat AnBm cal desplaçar l’equilibri cap als ions solubles, és a dir, cap als productes:

Desplaçament de l’equilibri cap a la dissolució de precipitats

Afegir dissolvent Afegir una dissolució que produeixi 
un altre compost

Afegir una dissolució que formi un 
complex

Disminueix la concentració dels ions 
de la sal insoluble.

Es provoca un efecte salí. El complex que es forma, si és més 
estable que la substància precipitada, 
provoca la seva dissolució.
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