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I. Equilibris àcid-base i de precipitació 
      
     Tema 1 Àcids i bases segons Brönsted i Lowry. Autoionització de l’aigua. Definició de pH. 

Força relativa d’una parella àcid-base: constants d’acidesa i basicitat. Predicció de 
reaccions àcid-base: aplicacions. Electròlits. 

     Tema 2 Càlcul del pH d’un àcid o d’una base. Solucions reguladores del pH: preparació i 
propietats. Càlcul del pH de sals. Càlcul del pH de mescles de parelles àcid-base. 

     Tema 3 Introducció a les tècniques d’anàlisi volumètrica. Corbes de valoració: punt 
d’equivalència i punt final.  Indicadors àcid-base. Valoracions d’àcids o bases fortes. 
Valoracions d’àcids o bases febles. 

     Tema 4 Aplicacions de l’equilibri químic al control ambiental.(I) El sistema 
CO2/Carbonat;pH de l’aigua de pluja. Aigües calcàries; solubilitat i Kps del CaCO3. 
Solubilitat i pH; aigua en equilibri amb CaCO3 i CO2. 

     Tema 5 Aplicacions de l’equilibri químic al control ambiental.(II). Concentracion ióniques 
en aigües naturals. El pH en aigües saturades de CaCO3 i CO2. Alcalinitat i acidesa 
d’un aigua. Solubilitat del CaCO3 i estabilitat de l’aigua; index de Langelier. 
Valoracions de precipitació: determinació de la “salinitat”. 

 
II. Equilibris de complexació 
 
     Tema 6 Complexos: àcids i bases de Lewis. Equilibris de complexació. Complexos i acidesa. 
     Tema 7 Aplicacions de l’equilibri de complexació al control ambiental. Valoracions de 

complexació. Determinació de la duresa de l’aigua. 
 
III. Equilibris d’oxidació-reducció 
 
     Tema 8 Reaccions redox: característiques i definicions. Piles electroquímiques. Mesura de la 

f.e.m. d’una pila. Equació de Nerst. Potencial estàndard d’elèctrode (Potencial de 
reducció).  

     Tema 9 Potencial d’elèctrode i reaccions àcid-base. Potencial d’elèctrode i reaccions de 
precipitació. Potencial d’elèctrode i reaccions de complexació. Valoracions redox. 

     Tema 10 Aplicacions de l’equilibri redox al control ambiental. Determinació de la DQO. 
Determinació d’oxigen dissolt. Determinació potenciomètrica del pH. Mesura del 
potencial redox i de la conductivitat. Aplicació del clor al tractament d’aigua. 
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