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1. Equilibris &cid-base 
Tema 1 ~ c i d s  i bases segons Bronsted i Lowry. Autoionització de l'aigua. Defmició de pH. Forqa 

relativa d'una parella &cid-base: constants d'acidesa i basicitat. Predicció de reaccions &cid- 
base: aplicacions. Electrblits. 

Tema 2 Balan$ de materia en electrblits forts i dkbils. Balanq d'electroneutralitat. Calcul del pH d'una 
solució aquosa d'una parella &cid-base. fórmula general. Calcul del pH d'un Acid o d'una base. 

Tema 3 Solucions reguladores del pH: preparació i propietats. Calcul del pH de mescles de parelles 
&cid-base. Calcul del pH de sals. ~ c i d s  poliprbtics: equilibris i chlculs de pH. 

Tema 4 Introducció a les tkcniques d'anhlisi volumktrica. Corbes de valoració: punt d'equivalkncia i 
punt final. Indicadors &cid-base. Valoracions d'acids o bases fortes. Valoracions d'acids o 
bases febles. 

Tema 5 Aplicacions de l'equilibri icid-base al control ambiental. El sistema de carbonats. 
Alcalinitat i acidesa d'un aigua. 

11. Eauilibris de complexació 
Tema 6 Complexos: acids i bases de Lewis. Equilibris de complexació. Complexos i acidesa. 
Tema7 Aplicacions de l'equilibri de complexació al control ambiental. Valoracions de 

complexació. Determinació de la duresa de l'aigua. 

111. Eauilibris de precipitació 
Tema 8 Solubilitat i precipitació de sals. Equilibri ibnic de sals poc solubles. Efecte de la temperatura. 

Efecte de l'ió comú. Teoria de Debye-Hückel. Coeficient d'activitat. Efecte de la forqa ibnica. 
Tema 9 Solubilitat i acidesa. Solubilitat i complexació. Precipitació fraccionada. 
Tema 10 Aplicacions de l'equilibri de precipitació al control ambiental. Valoracions de precipitació: 

determinació de la salinitat. Solubilitat del carbonat calcic i estabilitat de l'aigua. 

IV. Eauilibris d'oxidació-reducció 
Tema 11 Reaccions redox: característiques i definicions. Piles electroquímiques. Mesura de la f.e.m. 

d'una pila. Equació de Nerst. Potencial estindard d'elkctrode (Potencial de reducció). 
Tema 12 Potencial d'elkctrode i reaccions acid-base. Potencial d'elkctrode i reaccions de precipitació. 

Potencial d'elkctrode i reaccions de complexació. 
Tema 13 Aplicacions de l'equilibri redox al control ambiental. Valoracions redox. Determinació de la 

DQO. Determinació d'oxigen dissolt. Determinació potenciomktrica del pH. Mesura de la 
conductivitat i del potencial redox. Aplicació del clor al tractament d'aigua. 
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