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Tema 1  Introducció al procés fotogràfic
               (Del bromur de plata a la plata metàl·lica)
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procés en emulsions d'halur de plata, 1.2.2 Processos químics implicats, 1.2.3 Tractaments posteriors del
negatiu i la còpia, 1.2.4 La fotografia en color; 1.3 Esquema de l'obra; 1.4 Altres sistemes fotosensibles;
1.5 Resum; 1.6 Bibliografia

1.1 Visió general del registre fotogràfic

1.1.1 Materials fotosensibles

Es podria dir, en una primera aproximació, que la fotografia ens permet plasmar imatges, congelar o
captar algunes de les moltíssimes imatges que percebem diàriament gràcies al sentit de la vista. Per tal
d'aconseguir-ho, en primer lloc, cal un sistema òptic que formi una imatge òptica del motiu que es vol
fotografiar; lògicament aquesta imatge òptica ha de ser la més perfecta possible, és a dir, ha de reproduir
el motiu observat sense distorsions. En segon lloc, cal un sistema, situat en el pla del sistema òptic on es
forma la imatge òptica, que permeti enregistrar-la. També cal que aquest registre sigui durador i estable.

Ja que la imatge òptica es forma per acció de la llum, aquest sistema ha de contenir una substància o
material sensible a la llum (fotosensible), és a dir, una substància que experimenti canvis en les zones
lluminoses de la imatge òptica i que sigui capaç de reproduir-ne les diferents lluminositats. Aquests canvis
no han de ser reversibles, ja que altrament es destruiria el registre. Finalment, aquest sistema ha de poder
ser sotmès a una sèrie d'operacions o tractaments, més o menys complexos, per tal d'obtenir el registre
fotogràfic final. Atès que el camí per obtenir el registre fotogràfic consta de diverses etapes, el resultat
final obtingut dependrà de les característiques i limitacions de cadascuna d'elles. Però, a la vegada, una
manipulació conscient i acurada dels processos que es produeixen en les diferents etapes permet al
fotògraf obtenir uns resultats molt personals, la qual cosa afegeix un component més creatiu a la
fotografia.

No és l'objectiu d'aquesta obra estudiar els fenòmens òptics relacionats amb la llum i la formació de la
imatge òptica, sinó els fenòmens de caràcter químic i fotoquímic que permeten enregistrar-la. No
s'estudiaran aquí els moderns sistemes d'enregistrament sobre suports magnètics, sinó els sistemes ja
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clàssics basats en les emulsions de sals de plata, concretament els halurs de plata. Els halurs de plata
compleixen una sèrie de requisits que els fan idonis, o superiors a altres materials, per al registre
fotogràfic, i d'aquí el seu ampli ús. Al punt 1.4 es fa una referència breu a altres sistemes fotosensibles.

1.1.2 Els halurs de plata i les emulsions

La sensibilitat a la llum dels halurs de plata és alta i es pot augmentar amb tractaments adequats. Hi ha
determinades substàncies, presents en les emulsions fotogràfiques, que n'augmenten la sensibilitat: són els
anomenats sensibilitzadors químics; aquests sensibilitzadors químics es troben presents de forma natural
en la gelatina, però també poden afegir-se durant la preparació de l'emulsió.

Les emulsions fotogràfiques d'halurs de plata, a més de ser receptores o transductores de radiació
(fotosensibles), tenen la propietat important de ser acumulatives o integradores, a la vegada que
l'empremta que deixa la radiació (imatge latent) pot amplificar-se enormement en el procés de revelat
subsegüent, amb un poder d'amplificació de l'ordre de 108. Això permet que una feble exposició sigui
suficient per tal de formar una imatge latent imperceptible, la qual serà ampliada en el revelat. Per efecte
de la llum, primer, i per acció del revelador, després, i mitjançant un procés que serà estudiat en aquesta
obra, els halurs de plata es transformen en plata metàl·lica negra, la qual forma la coneguda imatge
fotogràfica en blanc i negre. En la fotografia en color, el procés és més complex. La plata formada
compleix la característica important, per actuar com a registre, de ser estable i el procés fotoquímic
produït no és reversible.

1.1.3 Sensibilitat espectral de les emulsions

Els halurs de plata són sensibles a la llum blava i violada (en la zona visible de l'espectre) i a la llum
ultraviolada (UV), però la sensibilitat natural dels halurs de plata pot estendre's cap a longituds d'ona més
altes (per tal d'abastar tot el visible) per mitjà de l'addició de certs colorants a l'emulsió; és l’anomenada
sensibilització espectral. D'aquesta forma, poden obtenir-se les emulsions ortocromàtiques i les
pancromàtiques. Per altra banda, degut al fet que la gelatina de les emulsions fotogràfiques absorbeix
fortament cap als 250 nm de l’UV, la sensibilitat de les emulsions fotogràfiques de gelatina disminueix
dràsticament per sota d'aquesta longitud d'ona.

També cal fer esment que la fotografia, en un sentit ampli, no es restringeix únicament a la zona visible de
l'espectre de la radiació electromagnètica, a la qual és sensible l'ull humà, i que amb els sistemes òptics o
de detecció i els sistemes d'enregistrament adequats poden obtenir-se "fotografies" o registres permanents
deguts a l'acció de la radiació d'altres zones de l'espectre o de radiacions ionitzants. Els materials
fotogràfics registren el pas o distribució de la radiació ionitzant que algun procés intermedi ha fet visible.
Per a aquest fi poden emprar-se emulsions d'halurs de plata. Per exemple, els raigs X emprats en
radiologia ens donen una imatge d’algunes parts internes del cos degut a l'efecte d'aquests raigs sobre
emulsions fotogràfiques d'halurs de plata. Altres radiacions ionitzants, com els raigs gamma o els feixos
de partícules subatòmiques, electrons, neutrons, partícules alfa o beta, poden també enregistrar-se en
emulsions fotogràfiques d'halurs de plata. La resposta a l’infraroig (IR) amb formació d'imatges pot
realitzar-se amb emulsions d'halurs de plata, però aquestes són només sensibles a l’IR molt proper gràcies
a l'ús de colorants i a la hipersensibilització. L'ús d'aparells traslladadors de l’IR al visible permeten
formar imatges a la zona 4-20 nm, de gran interès per al test no destructiu i per al diagnòstic mèdic. El
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lector interessat en aquest punt pot consultar les referències de la bibliografia [THOM73; GLAF87;
MONT92].

1.2 Etapes del procés fotogràfic

1.2.1 Etapes del procés en emulsions d'halur de plata

Des que els fotons de llum incideixen sobre l’emulsió fotogràfica fins que podem observar el seu efecte
final en el negatiu o la còpia, és a dir, el motiu fotografiat, se succeeixen una sèrie d'etapes i processos, els
quals indicarem aquí breument i que seran objecte d'estudi en aquesta obra. Ens centrarem, tal com ja s'ha
indicat a l'apartat anterior, en les emulsions fotogràfiques d'halurs de plata i, de moment, en les emulsions
de blanc i negre (B/N).

Les etapes generals del registre, en seqüència temporal, són: exposició i processat (revelat, fixat i rentat).
En l'exposició la llum deixa la seva empremta en l'emulsió fotosensible; aquesta empremta no sol ser
visible, llevat que es realitzi una exposició molt llarga, i s’anomena imatge latent. Per tal de fer visible
aquesta imatge es realitza el revelat, durant el qual es forma una imatge de plata negra. Per tal de poder
observar la imatge formada, han d'eliminar-se les restes de material fotosensible, és a dir, els halurs de
plata que no s'han transformat; aquesta etapa rep el nom de fixat. Entre el revelat i el fixat sol intercalar-se
una etapa anomenada atur, la funció de la qual és frenar a l'instant el procés de revelat. Finalment, després
del fixat es realitza el rentat de l'emulsió i les etapes de condicionament d'aquesta.

Quan es realitza una fotografia B/N, la imatge formada en l'emulsió d'halurs de plata és un negatiu, ja que
les zones més lluminoses del motiu fotografiat apareixen més negres a causa de la plata formada. Per tal
de tenir un positiu de la imatge, cal realitzar unes etapes posteriors en el laboratori sobre una altra
emulsió, o bé introduir variacions sobre el procés descrit anteriorment.

1.2.2 Processos químics implicats

Quan els fotons de llum incideixen sobre l'emulsió fotogràfica d'halurs de plata, provoquen una reacció
química en l'halur de plata. Per tal que es produeixi aquesta reacció cal la intervenció de la llum i per això
s’anomena reacció fotoquímica. D'una forma molt esquemàtica, la reacció que hi té lloc és:

AgX + fotó ---> Ag + X

on Ag representa la plata metál·lica negra i AgX l’halur de plata. L’halur de plata més emprat en
fotografia és el bromur de plata, AgBr. Els fotons, que no cal que hi siguin en gran nombre (és a dir,
l'exposició no cal que sigui llarga ni intensa), produeixen àtoms de plata, els quals formen una imatge
imperceptible, anomenada imatge latent, la qual resta en l'emulsió en espera de ser amplificada.

Per tal de formar una imatge perceptible, cal que nous àtoms de plata s'agreguin al voltant dels que hi ha a
la imatge latent. La transformació dels ions plata en plata metàl·lica és un procés de reducció, el qual pot
tenir lloc gràcies a l'actuació d'una substància reductora, que en fotografia s’anomena revelador. D'una
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forma molt esquemàtica, la reacció que es produeix és:

Ag+ + Rev-H   --->  Ag +  Rev  +  H+

on Rev-H fa referència al revelador. La rapidesa i l’extensió d'aquesta reacció poden ser controlades amb
la temperatura i el temps, i també depenen del pH, del revelador i d'altres factors (com l’agitació o la
dilució). Per tal de "fixar" o estabilitzar la imatge formada en el revelat, cal eliminar la resta d'halurs de
plata de l'emulsió, la qual cosa es realitza en el procés de fixat. El fixat consisteix en el segrest dels ions
plata per uns agents complexants, els quals tenen molta afinitat amb els ions plata i s'uneixen fortament a
ells formant una substància soluble. Entre les substàncies més emprades en fotografia per al fixat hi ha el
tiosulfat sòdic (conegut també com a hiposulfit sòdic):

Ag+ + 2 S2O3
2−  ---> [Ag(S2O3)2]

3−

on S2O3
2− és el tiosulfat. El rentat final o l’estabilització de la imatge és també un procés important per tal

que la imatge no es deteriori ràpidament i en permet la seva conservació.

1.2.3 Tractaments posteriors del negatiu i la còpia

La imatge de plata obtinguda en el negatiu pot presentar una densitat inadequada, fruit d'una exposició o
un revelat incorrectes. Mitjançant procediments químics pot realitzar-se la correcció, sigui per afebliment
o per reforçament de la imatge. Per altra banda, si interessa que el registre fotogràfic sigui més durador,
pot transformar-se la imatge de plata en la d'un material més estable utilitzant un viratge adequat; els
viratges també s'empren per obtenir imatges acolorides.

1.2.4 La fotografia en color

La reproducció del color d'una escena mitjançant la fotografia requereix introduir algunes modificacions
en el procés descrit prèviament. En primer lloc, el suport fotosensible ha de permetre captar per separat
els colors, la qual cosa s'aconsegueix amb una emulsió de tres capes, una sensible al blau, l'altra al verd i
una tercera sensible al vermell. En segon lloc, cal que en cadascuna d'aquestes capes es formi el colorant
corresponent, per tal de poder reproduir després el color de l'escena fotografiada. Els colorants poden
formar-se per reacció química entre el revelador oxidat (per reacció amb els halurs de plata) i unes
substàncies anomenades copulants o acobladors de color. En cada capa s'ha de col·locar el copulant
adient. Aquest procés es coneix com a revelat cromogen. La imatge que en resulta conté plata i els
colorants que s'hi han format. Per poder tenir la imatge únicament amb els colorants, s'ha d'eliminar la
plata mitjançant el procés de blanqueig. Lògicament també cal realitzar un fixat per tal d'eliminar els
halurs de plata no revelats, i els corresponents rentats i processos de condicionament. Existeixen, però,
altres processos per obtenir imatges en color, que també seran comentats en aquesta obra.

1.3 Esquema de l'obra

Per entendre els processos que tenen lloc en la formació de la imatge latent es requereixen alguns
coneixements de l'estructura atomicomolecular de la matèria i de l'estat sòlid, els quals seran abordats al
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tema 3 i pròpiament al tema 6. Els aspectes més complexos d'aquest procés queden fora de l'abast d'una
obra d'introducció a la química fotogràfica, i poden ser consultats en obres més avançades que s’indiquen
a la bibliografia del tema 6. Les lleis que governen les reaccions fotoquímiques seran estudiades al tema
5, junt amb les de les reaccions químiques, i més concretament al tema 6. Al tema 6 s’estudiarà també la
composició, l’estructura i la preparació de les emulsions fotogràfiques en blanc i negre, així com els tipus
de suports on estendre-les.

Les bases químiques del revelat i fixat es donen al tema 5, i pròpiament als temes 7 i 8. És important que
el fotògraf conegui les bases dels processos per tal que pugui manipular-los eficientment i introduir-hi les
modificacions o afegir-hi els tractaments que cregui adients per tal d'aconseguir efectes o acabats
especials. Als temes 7 i 8 s’estudia la composició dels reveladors, dels fixadors i dels banys d’atur, i al
tema 8 s'exposen també les bases fisicoquímiques del procés de rentat i d'altres processos de
condicionament.

Al tema 9 s'estudiaran, tot i que no amb gran profunditat, els tractaments posteriors del negatiu i la còpia,
mentre que al tema 10 es tractaran els aspectes químics relacionats amb el color, i s’estudiarà
especialment el revelat cromogen aplicat a l’obtenció de negatius o còpies en color. A l’apèndix 2 es
presenta una breu descripció dels processos invertibles i de difusió-transferència, però l'estudi detallat
d’aquests processos queda fora de l'objectiu d'aquesta obra i es remet al lector interessat a les fonts
bibliogràfiques [WALL81; GLAF87; MONT92; BUNT87].

El temari inclou també un breu estudi de les dissolucions, al tema 2, ja que és important conèixer les
seves característiques, la forma d'expressar-ne la composició i la seva preparació; les dissolucions
intervenen en els processos citats i, per tant, són objecte d'ampli ús i manipulació per part del fotògraf. En
aquest tema es farà menció especial de les dissolucions d'àcids i bases, mentre que les dissolucions o
banys de reveladors i fixadors seran tractats als temes corresponents. Al tema 4 s'han inclòs aspectes
dedicats a la formulació i la nomenclatura química. Aquest aspecte de la química és sempre àrid, però cal
que el fotògraf tingui un cert coneixement i domini de com s’anomenen els productes químics que
s’empren en el laboratori i els que intervenen en qualsevol etapa del procés fotogràfic, si en vol treure el
màxim partit. En aquest sentit, cal veure la formulació i la nomenclatura química com una part del
vocabulari bàsic que hem d'aprendre en una llengua per tal de tenir-hi desimboltura i dominar-la, i que, un
cop apresa, ens permet progressar més fàcilment i ràpidament en d'altres aspectes més avançats.

1.4 Altres sistemes fotosensibles

A més de les emulsions d'halurs de plata, que són les més utilitzades en fotografia, existeixen altres
sistemes fotosensibles en què no intervé la plata. L'èxit d'un d'aquests sistemes fotosensibles dependrà de
si poden millorar-se algunes de les característiques de les imatges i dels processos amb plata. Alguns
d'ells han trobat aplicació en camps específics, però dins del camp tradicional de la fotografia tan sols els
sistemes emprats per a la fotografia digital han pogut competir amb els halurs de plata.

A continuació es descriuran breument alguns d'aquests sistemes. D'entre ells podem citar els que utilitzen
sals inorgàniques diferents dels halurs de plata, els processos diazo, els compostos insaturats, la
fotopolimerització, el procés Itek RS, l'electrofotografia i els sistemes per a fotografia digital. El lector
que estigui interessat a aprofundir el coneixement d'altres sistemes químics fotosensibles pot recórrer a les
referències [WALL81; THOM73; GLAF87; BUNT87].
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Els sistemes utilitzats en els primers temps de la fotografia, alguns d'ells amb sals de plata i altres sense
plata, no es comenten en aquesta obra; el lector interessat pot consultar les referències [LANG81;
GERN86; REIL86; MONT92].
 
Sals inorgàniques

Diverses sals d'altres metalls, que no siguin la plata, també són fotosensibles; malgrat això, cap d'ells no
ha trobat ús pràctic. D'entre elles podem destacar el iodur de mercuri, el iodur de plom i les sals fèrriques.
Les sals fèrriques s’empren en el conegut procés anomenat cianotípia.

Processos diazo

El sistema fotosensible basat en les sals de diazoni o compostos relacionats s'utilitza bastant, especialment
en els processos vesiculars per a microfilms. Aquests compostos es descomponen per acció de la llum
(blau, violat i ultraviolat proper) i produeixen nitrogen gas.

Es poden diferenciar dos grups de processos diazo. Un d'ells utilitza la part de compostos no destruïts per
la llum per tal que reaccionin amb altres substàncies (acobladors de color) i així formar, en una espècie de
revelat, colorants que donaran lloc a una imatge més visible. La imatge formada és un positiu, però
monocromàtic.

Un altre grup de processos diazo utilitza el nitrogen gas, format en la descomposició fotoquímica, per
proporcionar una imatge visible, que pot ser positiva o negativa. El nitrogen gas és atrapat formant
vesícules en un material termoplàstic, per la qual cosa aquests processos reben el nom de processos
vesiculars.

Compostos fotoresistents. Fotopolimerització

Certes substàncies insaturades experimenten un procés d'enduriment en ser exposades a la llum, el qual
pot aprofitar-se per obtenir una imatge o una impressió. Aquestes substàncies, que inicialment són
solubles en un determinat dissolvent, experimenten un procés per acció de la llum que les fa insolubles.
Aquest procés s'utilitza en la impressió litogràfica o en la producció de plaques metàl·liques d'impressió.

El procés Itek RS

Els òxids i sulfurs d'alguns metalls són fotosensibles, com ara el diòxid de titani o l'òxid de zinc. Aquests
compostos es dispersen en una matriu de resina. Després de l'exposició, on es forma una imatge latent, es
realitza una activació amb sals de plata, formant-se una imatge primària de plata i, a continuació, un
revelat convencional.

Electrofotografia

En l'electrofotografia, la imatge es forma utilitzant processos electroòptics i s'usa fonamentalment per a
l'obtenció de còpies de documents. Aquests processos utilitzen un material fotosensible aïllant o
semiconductor, el qual es torna parcialment conductor en ser il·luminat (fotoconductors). Els processos
més desenvolupats utilitzen pols d'òxid de zinc, o bé seleni o sulfur de cadmi. El material fotoconductor
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primerament és carregat. En incidir-hi la llum, es forma una imatge òptica, pel fet que en les zones
il·luminades desapareix la càrrega, mentre que la càrrega roman en les altres zones. A continuació es
transfereixen partícules carregades pigmentades a les zones carregades, que fan que la imatge aparegui
visible. Aquesta imatge pot ser transferida a un paper i així se n’obté la còpia.

Sistemes per a fotografia digital

Una emulsió fotogràfica és un sistema d'imatge compacte, ja que és capaç de captar, emmagatzemar i
mostrar una imatge, mentre que en un sistema d'imatge electrònic cada una d'aquestes funcions és
realitzada per un dispositiu diferent, un sensor d'imatge, un registre magnètic i una pantalla o impressora,
respectivament.

El sensor d'imatge en un sistema electrònic es basa en els semiconductors. Amb els materials
semiconductors es construeixen dispositius fotosensibles com els fotodíodes o els CCD. Cal remarcar que
la resolució de la pel·lícula fotogràfica és molt més gran que la que actualment proporciona un CCD, ja
que en 1 cm2 d'emulsió pot haver-hi al voltant de 3 bilions de grans d'halurs de plata (elements
fotosensibles, equivalents als píxels en fotografia digital), molt superior a la que pot donar un microxip
emprat en les càmeres digitals; actualment els CCD comercials més potents han superat amb escreix el
milió de píxels. La imatge captada, en format analògic, es converteix en format digital mitjançant un
convertidor analògic-digital (ADC). La imatge digitalitzada s'emmagatzema en suport magnètic, be sigui
en la mateixa càmera digital on es captura la imatge o bé en un ordinador; l’emmagatzemament de
fotografies de qualitat requereix arxius i, per tant, memòries molt grans. Finalment, la imatge digitalitzada
es visualitza en un dispositiu de presentació d'imatges, que pot ser una pantalla o una impressora, essent
aquesta última la que proporciona un registre sobre paper equivalent al que s'obté en positivar un negatiu
de pel·lícula fotogràfica. El lector interessat en els fonaments del funcionament i les característiques
d'aquests dispositius pot consultar les referències [DAVI96; AALA92].

Un inconvenient que pot presentar la imatge digital, de cara a la seva utilitat com a registre documental
per al futur, és que als problemes propis de conservació inherents a qualsevol registre s'ha d'afegir el que
pugui derivar-se dels canvis en els sistemes de lectura de la informació enregistrada, fet que pot dificultar-
ne enormement la recuperació amb el pas dels anys o que obligarà a fer-ne una actualització permanent.
Per contrapartida, la imatge captada electrònicament, ja en format digital, pot visualitzar-se i manipular-se
més fàcilment i ràpidament, amb l'equip adequat, que la pel·lícula fotogràfica, la qual requereix ser
processada químicament al laboratori.

1.5 Resum

1. Per poder registrar una imatge fotogràfica ens cal un suport fotosensible.

2. Els materials fotosensibles més emprats en les emulsions fotogràfiques són els halurs de plata.

3. Les etapes generals del procés fotogràfic, en emulsions d'halurs de plata, són: exposició i processat
(revelat, fixat i rentat). Entre el revelat i el fixat pot intercalar-se una etapa d'atur del revelat.

4. Per acció de la llum sobre una emulsió d'halurs de plata es forma una imatge latent de plata metàl·lica.
El revelat amplifica aquesta imatge i la transforma en una imatge visible. El fixat i rentat posteriors
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permeten poder observar ja la imatge fotografiada.

5. A més de les emulsions d'halurs de plata, existeixen altres sistemes fotosensibles. D'entre ells es poden
citar els que utilitzen sals inorgàniques, els processos diazo, els compostos insaturats, la
fotopolimerització, el procés Itek RS, l'electrofotografia i els sistemes per a fotografia digital. Dins el
camp tradicional de la fotografia, tan sols la fotografia digital ha pogut competir amb els halurs de plata.
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Tema 2  Conceptes fonamentals. Dissolucions
               (Els components dels banys fotogràfics)

2.1 Mescles, dissolucions i substàncies pures; 2.2 Elements i compostos: àtoms i molècules, 2.2.1 Massa
atòmica i massa molecular, mol; 2.3 Les dissolucions: el seu interès fotogràfic, 2.3.1 Unitats de
concentració, 2.3.2 Càlculs en la preparació de dissolucions, 2.3.3 Càlculs en la modificació de
dissolucions, 2.3.4 Solubilitat; 2.4 Sistemes dispersos; 2.5 Conceptes d'àcid i base. Àcids i bases en
fotografia, 2.5.1 Concepte de pH i càlcul del pH; 2.5.2 Indicadors de pH; 2.6 Resum; 2.7 Bibliografia; 2.8
Exercicis

2.1 Mescles, dissolucions i substàncies pures

Fixem-nos en els tres sistemes materials indicats a continuació:

  Sistema 1.  claus de ferro + sucre
  Sistema 2.  sucre + aigua
  Sistema 3.  aigua

En el sistema 1 es diferencien clarament dos components, encara que es remenin, que són els claus de
ferro i els grans de sucre. Ambdós components es poden separar fàcilment amb les mans o bé emprant un
imant. El sistema 1 és un sistema heterogeni, anomenat mescla o barreja. El sistema 2 presenta
inicialment dos components, el sucre i l'aigua. Quan es remena el sistema s'observa que la quantitat de
sucre sòlid disminueix i acaba desapareixent, si la quantitat inicial de sucre no és excessiva. El que tenim
ara és un sistema homogeni, ja que no en podem diferenciar els dos components que el formen. Diem que
el sucre s'ha dissolt en l'aigua i el nou sistema s’anomena dissolució; es poden separar els dos components
per mètodes físics, com l'evaporació i la condensació de l'aigua. El sistema 3 es presenta homogeni i amb
els mètodes físics habituals no s'observa cap altre component. El sistema 3 és una substància pura.

Els sistemes materials indicats els podem classificar com:

 Sistema 1.          claus de ferro + sucre: mescla
 Sistema 2.
    Inicialment     grans de sucre + aigua: mescla
    Després           sucre dissolt en aigua: dissolució
 Sistema 3.          aigua: substància pura



Química fotogràfica bàsica24

2.2 Elements i compostos: àtoms i molècules

Considerem de nou l'aigua, que és una substància pura. Mitjançant un procés anomenat electròlisi, a partir
de l'aigua s'obtenen dues noves substàncies de característiques totalment diferents a l'aigua i diferents
entre si. Aquestes substàncies, anomenades oxigen i hidrogen, poden combinar-se de nou per formar
aigua. A la vegada, aquestes substàncies no poden descompondre’s en altres. Les substàncies pures, com
l'aigua, que poden descompondre’s en altres s’anomenen compostos, mentre que les substàncies pures que
no poden descompondre’s en altres s’anomenen elements.

   aigua: compost   oxigen: element   hidrogen: element

Agafem ara una substància pura, com l'aigua, i imaginem un procés d'anar-ne ampliant i observant cada
vegada porcions més petites. Aquest procés imaginari ens portaria a unes dimensions no observables amb
els microscopis òptics, on el que apareixerien serien les partícules químiques constituents de la matèria,
els àtoms i les molècules. Aquestes partícules, que difícilment poden observar-se directament per raó de
les seves petites dimensions i la seva estructura, varen ser postulades per explicar una sèrie d'observacions
experimentals i posteriorment varen ser detectades per mètodes indirectes.

Si agafem el cas de l'aigua, arribarem a observar uns agregats de tres partícules, dues d'elles iguals i de
menor grandària que la tercera, que representarem per H2O. Ja que l'aigua és un compost format pels
elements hidrogen i oxigen, podem repetir el procés imaginari amb cadascun d'aquests elements per
separat. El que observarem, en cada cas, són agregats de dues partícules idèntiques i que es corresponen
amb H2 i O2. És a dir, les partícules dels elements hidrogen i oxigen són idèntiques, respectivament, a les
partícules H i O observades en els agregats de l'aigua. Aquestes partícules són els àtoms, i els agregats
d'àtoms són les molècules.

Podem dir que els àtoms són les partícules últimes de la matèria amb entitat química, mentre que les
molècules són agregats d'àtoms i són les entitats químiques que donen ja les propietats a les substàncies.
De l'exemple anterior també es veu que els elements, com l'hidrogen o l'oxigen, presenten un sol tipus
d'àtoms, mentre que els compostos, com l'aigua, presenten dos tipus diferents d'àtoms o més.

En química, per fer referència a un element s'utilitza un símbol. Per exemple: H per a l’hidrogen, O per a
l’oxigen. Aquests símbols també poden ser emprats per simbolitzar un àtom de l'element. A la taula 1 de
l'apèndix 1 s'indiquen els símbols dels elements. Llavors, per simbolitzar una molècula del compost es
posen els símbols dels elements amb un subíndex que indica el nombre d'àtoms de cadascun d'ells que
formen la molècula, per exemple: H2O per a l’aigua. Aquesta notació es coneix amb el nom de fórmula
molecular, i també ens serveix per fer referència a la substància.

Els àtoms, per petits que siguin, tenen massa i aquesta és diferent per als diferents tipus d'àtoms, és a dir,
per als diferents elements.

Nota: Al tema 3 s'analitzarà l'estructura atòmica amb més detall. Aquí sols apuntarem que els àtoms d'un
mateix element poden ser lleugerament diferents, la qual cosa comporta que tinguin masses lleugerament
diferents. Aquests àtoms d'un mateix element amb diferents masses s’anomenen isòtops.
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2.2.1 Massa atòmica i massa molecular, mol

Al laboratori o a la natura, quasi mai tractem amb àtoms o molècules individuals, sinó que sempre en
manipulem quantitats enormes. Els aparells usuals de pesada ens permeten pesar valors entre mil·lèsimes
de gram i varis quilograms. Podríem imaginar un procés en el qual es compta un nombre gran però
determinat d'àtoms de cada element, N, i es pesen; llavors els valors obtinguts, P, s’anomenen pesos o
masses atòmiques. Fixem-nos que la massa d'un àtom d'un element és P/N i que la relació entre les
masses dels àtoms de dos elements serà P1/P2.

En la realitat, el procés seguit ha estat el contrari. Utilitzant balances de precisió i observant la relació
entre les masses dels elements que es combinen per formar un determinat compost, i analitzant les lleis
d'aquestes combinacions, es va poder establir una escala o taula de masses atòmiques relatives. A
l'element hidrogen, el més lleuger, li fou assignat el valor 1.

Nota: Els valors de les masses atòmiques han anat experimentant modificacions i refinaments al llarg dels
anys, de resultes de considerar l'existència d'isòtops i els refinaments en les mesures. Per aprofundir
aquest aspecte consulteu els llibres de Química General [GILL90; LOZA89]. A la taula 1 de l'apèndix 1
s'indiquen les masses atòmiques dels elements.

Si es coneixen les masses atòmiques dels elements que formen un compost i la fórmula molecular
d'aquest, se’n pot saber la massa molecular, la qual serà lògicament un valor relatiu. Per exemple, la
massa molecular de l'aigua, H2O, és:    

  M(H2O)= 2 ∗ massa atòmica H + massa atòmica O = 2 ∗ 1.0 + 16.0 = 18.0

Nota: Al llarg de l’obra s’utilitza la notació científica en els nombres i, per tant, el punt separa la part
decimal.

Quan es pesa una substància, es mesura una determinada quantitat de matèria. Quan es pesa una quantitat
en grams igual a la massa atòmica d'un element o a la massa molecular d'un compost, diem que tenim un
mol d'aquesta substància. Per tant, quan pesem un mol d'àtoms d'hidrogen estem pesant 1 g d'hidrogen, i
quan pesem un mol d'aigua estem pesant 18.0 g d'aigua. A més, és fàcil de veure que en un mol de
qualsevol substància hi ha sempre el mateix nombre d'àtoms o de molècules, segons quina sigui l'entitat
química que la forma. Aquest nombre es coneix com a nombre de Avogadro, NA, i el seu valor és 6.023
1023. Per exemple, en un mol de plata hi ha NA àtoms de plata, mentre que en un mol d'oxigen hi ha NA

molècules diatòmiques d'oxigen, ja que l’oxigen en estat natural és format per molècules diatòmiques.

   
2.3 Les dissolucions: el seu interès fotogràfic

Les dissolucions són sistemes químics molt emprats en fotografia, ja que tots els banys fotogràfics i molts
reactius químics són dissolucions; a tall d’exemple, podem citar els banys de revelat, d'atur, de fixat, així
com els viradors i blanquejadors. En una dissolució, hi intervenen dos o més components. Generalment,
un dels components és el majoritari i s’anomena dissolvent, i els altres, que s’anomenen soluts, es
consideren dissolts en ell. El dissolvent per excel·lència és l'aigua i les seves dissolucions s’anomenen
dissolucions aquoses. En una dissolució, a més d'especificar-ne els components, és important indicar la
quantitat o proporció en què cadascun d'ells intervé. La forma de fer-ho és amb les unitats de
concentració. A continuació s'indiquen algunes de les unitats usuals de concentració, especialment les més
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emprades en fotografia. Cal indicar que sovint en fotografia la forma en què s’indiquen les concentracions
és poc clara.

2.3.1 Unitats de concentració

a) Relació massa-volum

                                mols de solut
  Molaritat (M) =               
                              litre de dissolució

                                grams de solut
  % (massa-volum) = % (m/v) =
                               100 mL de dissolució

Aquesta última és una unitat molt emprada en fotografia per la seva simplicitat d'ús i de preparació; es pot
trobar també indicada com  % (pes-volum)= % (p/v), que és equivalent. De vegades es troba  grams de
solut/100 mL de dissolvent.

Nota: El símbol mL indica mil·lilitres, mentre que el símbol L indica litres. El símbol g indica grams.

b) Relació massa-massa

                          grams de solut
  % (massa) = 
                         100 grams de dissolució

i de vegades es pot trobar  grams de solut/100 grams de dissolvent.

Exercici 1. Si la concentració en àcid acètic (CH3COOH) d'un bany d'atur és del 2% (m/v), quina és la
seva molaritat?

Primer calculem la massa molecular de l’àcid acètic:

   M(CH3COOH)=2∗12.0+2∗16.0+4∗1.0=60.0

Llavors, si hi ha 2 g d'àcid acètic pur en 100 mL, en 1 L (=1000 mL) hi haurà 20 g,

      20 g
              = 0.33 mol         molaritat= 0.33 mol/1 L =0.33
    60.0 g/mol

Per tant, una dissolució d’àcid acètic al 2%(m/v) presenta una concentració 0.33 molar (0.33 M).

Exercici 2. Donada la composició del bany revelador Kodak D-72 indicada a sota, calcula la concentració
molar (mol/L) de cada component. Nota: Les fórmules de cada component s'indiquen per tal de poder
calcular la massa molecular.
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  Kodak D-72

Metol (Kodak Elon)   3.0 g
Sulfit sòdic anhidre 45.0 g
Hidroquinona 12.0 g
Carbonat sòdic monohidrat 80.0 g
Bromur potàssic   2.0 g
Aigua, fins a      1 L

El dissolvent és l'aigua i considerem que, en total, hi ha 1 L de dissolució. Per als soluts, ara calcularem la
massa molecular i passarem de g/L a mols/L.

Metol:  M(CH3-NH-C6H4-OH.1/2H2SO4)= 7∗12.0+9∗1.0+14.0+16.0+1/2(2∗1.0+32.0+4∗16.0)=172.0

             3.0 g
          = 0.017 mols         molaritat=0.017 mols/L = 0.017
         172.0 g/mol

 Hidroquinona: M(OH-C6H4-OH)=6∗12.0+6∗1.0+2∗16.0=110.0

    12.0 g
= 0.11 mols         molaritat=0.11 mols/L= 0.11

  110.0 g/mol

Sulfit sòdic: M(Na2SO3)= 2∗23.0+32.0+3∗16.0=126.0

       45.0 g
     = 0.36 mols         molaritat = 0.36 mols /L = 0.36
      126.0 g/mol

Carbonat sòdic monohidrat: M(Na2CO3.H2O)=2∗23.0+12.0+3∗16.0+(2∗1.0+16.0)=124.0

        80.0 g
      = 0.64 mols       molaritat = 0.64 mols/L= 0.64
      124.0 g/mol

Bromur potàssic: M(KBr)=39.1+79.9=119.0

        2.0 g
      = 0.017 mols       molaritat=0.017 mols/L= 0.017
      119.0 g/mol
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2.3.2 Càlculs en la preparació de dissolucions

a) Si el solut és un sòlid pur.

a.1) Sense aigua de cristal·lització. 

Exercici 3. Prepara 100 mL de dissolució  0.1 M de clorur sòdic (NaCl) sabent que el reactiu és NaCl pur.
La massa molecular del NaCl és 58.5.

La quantitat que hem de pesar es calcula així:

                          mols             58.5 g
     0.1 L ∗ 0.1             ∗    = 0.585  g NaCl
                              L                mol

a.2) Amb aigua de cristal.lització.  

Exercici 4. Prepara 100 mL de dissolució 0.1 M d'àcid oxàlic (H2C2O4), a partir d’àcid oxàlic dihidratat 
H2C2O4·2H2O. La massa molecular d'aquest és 126.1.

La quantitat que hem de pesar es calcula així:

                    mol H2C2O4          1 mol H2C2O4.2H2O                  126.1 g
0.1 L ∗ 0.1  ∗  ∗      = 1.261 g
                       L                         1 mol H2C2O4                         mol H2C2O4·2H2O 

b) Si el solut és un líquid pur.

Es procedeix com en el cas d'un sòlid pur. Si en lloc de pesar el líquid, aquest s'ha de mesurar per volum,
dividirem la massa per la densitat, V=m/d.

c) Si el solut és una dissolució.

Exercici 5. Disposem d'una dissolució de KBr al 10%(p/v); quants mL d'aquesta hem d'agafar per tal de
preparar 1 L d'un revelador que contingui 2 g de KBr?

10%(p/v)= 10 g KBr/100 mL dissolució

    100 mL dissol.
   2 g KBr    = 20 mL dissol.

     10 g KBr

Exercici 6. Tenim àcid acètic comercial del 28% (p/v). Calcula els mL que s'han d'agafar per preparar 200
mL d'àcid acètic del 3% (p/v), essent aquesta una concentració típica d'un bany d'atur.

28% (p/v) = 28 g àcid / 100 mL dissolució;  3% (p/v) = 3 g àcid / 100 mL dissolució
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    3 g àcid pur          100 mL àcid comercial
 200 mL bany ∗     ∗      = 21.4 mL (de l'àcid comercial)

   100 mL bany          28 g àcid pur

Exercici 7. Prepara 100 mL de dissolució 2 M d'àcid sulfúric (H2SO4). El reactiu és una dissolució d'àcid
sulfúric del 96% en pes i densitat 1.83 g/mL.

La massa molecular del sulfúric és 98.05. El volum que hem de mesurar es calcula així:
 
               2 mol            98.05 g        100 g sulfúric 96%         1 mL
0.1 L ∗  ∗     ∗   ∗     = 11.2 mL
                 L                  mol              96 g sulfúric pur            1.83 g

2.3.3 Càlculs en la modificació de dissolucions

Exercici 8. Es disposa del revelador Kodak D-72 (la composició s’indica a sota) i a partir d'ell es vol
preparar 1 L de revelador modificat on la concentració d’hidroquinona es redueixi a la meitat, però sense
variar la concentració dels altres components. Explica el procés que cal seguir i els càlculs pertinents.

Kodak D-72  Revelador modificat

Metol   3.0 g   3.0 g
Sulfit sòdic anhidre 45.0 g 45.0 g
Hidroquinona 12.0 g   6.0 g
Carbonat sòdic monohidrat 80.0 g 80.0 g
Bromur potàssic   2.0 g   2.0 g
Aigua      1 L      1 L

Es tracta de fer una dilució 1:2, ja que llavors reduirem a la meitat la concentració d’hidroquinona. Per
tant, s'ha d'agafar 1/2 L del revelador inicial, afegir-hi la quantitat necessària dels altres reactius per tal
que la seva concentració no variï i completar amb aigua fins a 1 L.
 
 1/2 L de Kodak D-72: Afegir:

 Metol    1.5 g   1.5 g
Sulfit sòdic anhidre 22.5 g 22.5 g
Hidroquinona   6.0 g   0.0 g
Carbonat sòdic monohidrat 40.0 g 40.0 g
Bromur potàssic   1.0 g   1.0 g
Aigua   1/2 L   1/2 L

2.3.4 Solubilitat

La solubilitat d'una substància és la quantitat màxima d'aquesta que pot dissoldre's en una quantitat
determinada de dissolvent. La solubilitat depèn de la temperatura, i en general augmenta a mesura que
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aquesta augmenta. En els llibres de consulta es troba la solubilitat del solut en el dissolvent especificat
(generalment aigua), expressada com a  "grams de solut/100 mL de dissolvent" o "grams de solut/100 mL
de dissolució" o “grams de solut/100 g de dissolvent”, a diferents temperatures.

 Exemple: Per al clorur sòdic en aigua

                                      g solut anhidre
  t(°C)      solubilitat (    )
                                      100 g aigua
       
    0                 35.7
   20                36.0
   40                36.6
   60                37.3
   80                38.4

Per construir el gràfic de solubilitat, es posa la temperatura en abscisses i la solubilitat en ordenades. A
continuació es representen els punts i es traça la línia que passa per aquests punts.

En algunes taules, es donen solubilitats però s’hi indica amb molt poca precisió la temperatura, i sols
s'indica si és en aigua freda o calenta. També de vegades no s'indica si el solut és anhidre o hidratat, la
qual cosa és important a l'hora de pesar la quantitat de substància. Per exemple:

solubilitat (g/100 mL aigua)
  substància aigua freda aigua calenta

  sulfit sòdic   30     50
  carbonat sòdic   30     40
  bromur potàssic   70  100
  tiosulfat sòdic 200     +
  àcid bòric    5.5     17
  alum potàssic   14     50
  alum de crom   25     40

Hi ha substàncies que són molt solubles, com el tiosulfat sòdic, d’altres són moderadament solubles, com
el sulfit sòdic, i altres són lleugerament solubles, com l'àcid bòric en fred. Hi ha substàncies que són molt
poc solubles o bé insolubles en aigua, com per exemple el clorur de plata.

Exercici 9. Comprova, a partir de la taula anterior, que les concentracions indicades a la fórmula del
revelador Kodak D-72 queden dins el límit de solubilitat.

   substància solubilitat (aigua freda) revelador

   sulfit sòdic 300 g/L       >   45 g/L
   carbonat sòdic 300 g/L       >   80 g/L
   bromur potàssic  700 g/L      >     2 g/L
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2.4 Sistemes dispersos

Hi ha un tipus particular de sistemes que se situen entre les mescles i les dissolucions. Aquests sistemes
són aquells en què un o diversos components presenten dimensions entre 1 nanòmetre i 1 micra, és a dir,
són partícules petites o molècules grans (els límits indicats, però, no són gaire precisos). Aquests sistemes
s’anomenen sistemes dispersos o col·loïdals. L'emulsió fotogràfica pot enquadrar-se dins aquests
sistemes, ja que els seus components principals són cristalls d’halur de plata (amb diàmetres des d'unes
desenes de nanòmetres fins a unes poques micres) i macromolècules de proteïnes que formen la gelatina.

Nota: 1 nanòmetre (nm) equival a 10-9 metres, mentre que 1 micra (µm) equival a 10-6 metres.

Els factors que contribueixen més a la naturalesa i les propietats d'un sistema col·loïdal són: la grandària
de la partícula, la forma i flexibilitat de la partícula, les propietats superficials, les interaccions partícula-
partícula i les interaccions partícula-dissolvent. En una dispersió col·loïdal les partícules són prou grans
perquè existeixin superfícies de separació entre elles i el medi de dispersió en què es troben disperses. Les
partícules disperses constitueixen la fase dispersa.

El nom d'emulsió, que s’ha emprat tradicionalment per al sistema fotogràfic gelatina-halur de plata, no és
del tot correcte ja que no és exactament una emulsió en la terminologia dels sistemes col·loïdals. Els
cristalls d'halur de plata constitueixen la fase dispersa, mentre que la gelatina constitueix el medi de
dispersió. La gelatina, per la seva banda, és un sistema complex format per un entramat de
macromolècules de proteïnes que retenen l'aigua al seu interior, donant lloc a un sistema que adquireix un
aspecte sòlid o semisòlid anomenat gel. Al tema 6 es farà un estudi detallat de l'estructura, composició i
preparació de l'emulsió fotogràfica. 

2.5 Conceptes d'àcid i base. Àcids i bases en fotografia

Hi ha alguns tipus de dissolucions en  què el solut se separa en partícules carregades anomenades ions
(vegeu els temes 3 i 4); aquestes dissolucions s’anomena dissolucions iòniques i són molt freqüents. Un
tipus particular de dissolucions iòniques aquoses són aquelles en què una substància és capaç d'alliberar
ions hidrogen H+ (protons), o bé ions hidròxid OH−. La substància que cedeix protons s’anomena àcid,
mentre que la que cedeix OH− s’anomena base. Aquesta reacció d'ionització pot expressar-se de forma
general:

 AH <==> A− + H+    per a un àcid, i

 BOH <==> B+ + OH−    per a una base.

La majoria de les dissolucions d'àcids i bases d'interès fotogràfic tenen lloc en medi aquós. Tal com
anirem veient en d'altres temes, els àcids i les bases juguen un paper important en el procés fotogràfic; per
exemple, per controlar el pH dels reveladors o bé com a bany d'atur. Els conceptes d'àcid i base exposats
anteriorment (teoria d'Arrhenius) seran ampliats i discutits al tema 5.

Si en l'equilibri anterior l'àcid o la base estan totalment dissociats o ionitzats, llavors es tracta d’un àcid
fort o una base forta, com és el cas de l'àcid clorhídric, HCl, o de l'hidròxid sòdic, NaOH, i llavors
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escrivim, respectivament:

   HCl        H+ + Cl−  

  NaOH           Na+ + OH−

Però molts àcids i moltes bases no estan totalment dissociats o ionitzats. Parlem, en aquest cas, d'àcids o
bases febles o dèbils. Per exemple, l'àcid cianhídric, HCN, és un àcid molt feble i en aquest cas, la
dissociació per donar protons és molt petita:

 HCN <==> H+ + CN−

la qual cosa vol dir que predomina l'espècie no dissociada HCN. L'àcid acètic és també un àcid feble. En
el cas de l'amoníac o hidròxid amònic, NH4OH, que és una base feble, la dissociació també és petita i
també predomina la forma no dissociada.

 NH4OH <==> NH4
+ + OH−

2.5.1 Concepte de pH i càlcul del pH

En l'aigua pura, a més de molècules d'aigua hi ha una petita quantitat d'ions hidroni, H3O
+, o protons, H+, i

d'ions hidròxid, OH−. Aquests es formen d'acord amb la dissociació de l’aigua:

    2 H2O <==> H3O
++ OH−   (que per simplicitat s’indica  H2O <==> H+ + OH−).

En aigua pura, les concentracions dels dos ions han de ser iguals i valen  [H+]=[OH−]=10-7. En una
dissolució àcida, [H+]>10-7, mentre que [OH−]<10-7; en canvi, en una dissolució bàsica,  [H+]<10-7, mentre
que [OH−]>10-7. Ja que els valors en potències de deu poden ser incòmodes d'emprar, es va definir el

pH=−log[H+]. En aigua pura, o en una dissolució neutra, pH=7, mentre que en una dissolució àcida el
pH<7 i en una dissolució bàsica el pH>7. Si també definim pOH=−log[OH−], llavors tenim que
pH+pOH=14. En els punts següents exemplificarem el càlcul del pH en alguns casos senzills; el lector
interessat a aprofundir el càlcul del pH pot consultar la bibliografia [TORR93; GILL90].

Començarem pel cas d'un àcid fort, com l'àcid clorhídric. Si tenim una dissolució 0.1 molar, d'acord amb
la dissociació:

 HCl         H+ + Cl−

veiem que la concentració de protons que es formarà serà [H+]=0.1. Per tant, pH=−log(0.1)=1.

Si considerem ara una base forta, com la sosa o hidròxid sòdic, i tenim una dissolució 0.2 molar, ja que la
dissociació és total:

 NaOH           Na+ + OH−

tindrem que [OH−]=0.2. Per tant, pOH=−log(0.2)=0.70, i el pH=14−0.70=13.3.
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Exercici 10. Calcula el pH d'una dissolució 0.01 M d'àcid nítric, HNO3.

L'àcid nítric és un àcid fort,

HNO3          H
+ + NO3

−       [H+]=0.01,  pH=−log[H+]=2

Exercici 11. Calcula el pH d'una dissolució preparada en dissoldre 2 g de NaOH en 1/2 L d'aigua.

Massa molecular:  M(NaOH)=23.0+16.0+1.0=40.0

mols NaOH = 2/40.0=0.05

concentració molar= 0.05 mols / 0.5 L = 0.1 mol/L

NaOH          Na+ + OH−     [OH−] =0.1 molar,        pOH =− log [OH−] =1,  pH =14 − pOH =13

Considerem ara el cas d'un àcid feble, com una dissolució 0.1 molar d'àcid acètic (l'àcid acètic,
CH3COOH, el representarem per HAc). L'àcid acètic no està totalment dissociat

       HAc <==> H+ + Ac−

i, per tant, hi haurà sols una concentració x de l'àcid acètic que estarà dissociat i que serà inferior a 0.1.
Com que x=[H+]<0.1, tenim:

 pH=−log[H+] > (−log(0.1))= 1

és a dir,  pH>1. Clarament podem observar (comparant amb el cas del HCl 0.1 M) que, a igualtat de
concentració, un àcid feble presenta un pH superior al d'un àcid fort.

Podem també considerar el cas d'una base feble, com una dissolució 0.2 molar d'amoníac o hidròxid
amònic. L'amoníac no està totalment dissociat:

        NH4OH <==> NH4
+ + OH−

i, per tant, hi haurà sols una concentració x de l'hidròxid amònic que estarà dissociat, i que serà inferior a
0.2. Com que x=[OH−]<0.2, tenim:

 pOH=−log[OH−] > (−log(0.2))=0.7

és a dir, pOH>0.7 i, per tant, com que pH=14−pOH, tenim que pH<13.3. Clarament podem observar que,
a igualtat de concentració, una base feble presenta un pH inferior al d'una base forta.

2.5.2 Indicadors de pH

Els indicadors de pH o indicadors àcid-base són substàncies, generalment àcids febles, que presenten un
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canvi de color en una determinada zona de pH. Aquesta zona de pH s’anomena interval de viratge de
l'indicador. És a dir, per sota d'un determinat valor de pH, l'indicador presenta un color determinat, el qual
comença a canviar quan sobrepassa aquest valor, i agafa un nou color per sobre d'un altre valor de pH.
Exemple: Blau de bromocresol

   pH                 3.8                   5.4
                                
          groc              viratge             blau

A la taula 5.2 (tema 5) es donen els intervals de viratge dels indicadors més freqüents. Els indicadors
àcid-base s'empren també per conèixer l'estat d'un bany d'atur, el qual conté àcid acètic en una
determinada concentració. Si el bany no està esgotat, llavors el seu pH serà més baix, però a mesura que
s'esgoti l'àcid el pH anirà augmentant. Un indicador que presenti un viratge en la zona de l'acètic ens
avisarà de l'esgotament del bany. Al tema 7 s'aprofundirà aquest punt del bany d'atur.

2.6 Resum

1. Una mescla és un sistema en el qual es diferencien clarament els seus components.

2. Una dissolució és un sistema homogeni, en el qual no poden observar-se els diferents components.

3. Una substància pura és un sistema homogeni format per un sol component. Els altres sistemes indicats,
dissolucions i mescles, estan formats per diverses substàncies pures.

4. Un element és una substància pura simple. Un compost és una substància pura que pot descompondre’s
en altres substàncies pures simples o elements.

5. Els àtoms i les molècules són les partícules més petites, amb entitat química, que formen les
substàncies pures. Les molècules són agregats d'àtoms. La fórmula molecular indica el nombre i el tipus
d'àtoms que formen la molècula.

6. La massa atòmica d’un element és un valor que indica la massa relativa dels àtoms d'aquest element
respecte als d'un element de referència. Les masses atòmiques dels diferents elements es donen tabulades.

7. La massa molecular d'un compost s'obté per la suma de les masses atòmiques de tots els àtoms dels
elements constituents.

8. Un mol de substància és la quantitat de massa, expressada en grams, igual a la massa atòmica d'un
element o a la massa molecular d'un compost. En un mol de qualsevol substància hi ha sempre el mateix
nombre d'àtoms o de molècules, el nombre de Avogadro, NA, i el seu valor és 6.023 1023.

9. En una dissolució hi intervenen dos components o més. Generalment, un dels components és el
majoritari i s’anomena dissolvent, i els altres, que s’anomenen soluts, es consideren dissolts en ell. En una
dissolució, a més d'especificar els components, és important indicar la quantitat o proporció en què
cadascun d'ells intervé. La forma de fer-ho és amb les unitats de concentració.

10. La solubilitat d'una substància és la quantitat màxima d'aquesta que pot dissoldre's en una quantitat
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determinada de dissolvent.

11. Un àcid és una substància que cedeix protons, H+, en dissolució aquosa, mentre que una base cedeix
OH− (concepte d'Arrhenius). Si l'àcid o la base estan totalment dissociats o ionitzats, llavors es tracta d’un
àcid fort o una base forta, però si no estan totalment dissociats es tracta d'un àcid o una base febles.

12. Es defineix el pH=−log[H+]. En aigua pura o en una dissolució neutra, el pH=7, mentre que en una
dissolució àcida el pH<7 i en una dissolució bàsica el pH>7.

13. Els indicadors de pH són substàncies que presenten un canvi de color en una determinada zona de pH,
l'interval de viratge de l'indicador. Poden servir per tenir una idea del pH d'un medi.
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2.8 Exercicis

1. Classifica els següents sistemes d'acord amb l'apartat 2.1:
   1. claus de ferro + aigua, 2. sucre, 3. aigua de mar, 4. aigües fecals, 5. ferro

2. Discuteix breument, si ja tens uns coneixements bàsics de fotografia, si els següents sistemes poden
classificar-se en algun dels grups indicats als apartats 2.1 i 2.4:
   1. solució reveladora, 2. agent revelador, 3. emulsió fotogràfica, 4. plata

3. Classifica les següents substàncies en compostos o elements:
   1. ferro, 2. sucre, 3. sofre, 4. sal comuna o clorur sòdic, 5. òxid de ferro

4. Si ja tens uns coneixements bàsics de fotografia, classifica les següents substàncies en compostos o
elements:
   1. hidroquinona, 2. bromur de plata, 3. plata, 4. or, 5. hiposulfit sòdic (tiosulfat sòdic)

5. Si la hidroquinona està formada per tres elements, carboni, hidrogen i oxigen, quants tipus d'àtoms hi
ha en les seves molècules? Si en la molècula d’hidroquinona hi ha 2 àtoms d'oxigen, 6 de carboni i 6
d'hidrogen, quina és la fórmula molecular de la hidroquinona?

6. Si a la taula de pesos atòmics el valor per a l'oxigen és 16, per al carboni és 12 i per a l’hidrogen és 1,
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quants cops és més pesat un àtom d'oxigen que un d'hidrogen? Quants cops és més pesat un àtom d'oxigen
que un de carboni?

7. Assenyala la resposta correcta en cada cas.

1. Es prepara 1 litre de diferents dissolucions dissolent en cada cas 1 gram de les següents substàncies:
a. CuSO4     b. CuCl2    c. CaCl2      d. CaSO4

Quina d'aquestes dissolucions tindrà una concentració major, expressada en mols/L?
2. Quina de les següents substàncies és un àcid fort?

a. àcid acètic b. àcid nítric c. clorur amònic        d. amoníac
3. Quina de les següents substàncies és una base forta?

a. hidròxid sòdic b. aigua c. carbonat sòdic d. amoníac
4. Quina de les següents unitats correspon a la molaritat?

a. grams de solut/litre de dissolució b. mols de solut/litre de dissolució
c. grams de solut/100 grams de dissolució d. mols de solut/quilogram de dissolvent

8. Relaciona les següents substàncies amb el seu comportament àcid-base en dissolució aquosa.
         1. amoníac   a. àcid fort
         2. àcid nítric    b. àcid dèbil
         3. àcid acètic     c. base forta
         4. hidròxid sòdic   d. base dèbil

9. a) Calcula la massa molecular de la hidroquinona, C6H6O2. b) Per preparar mig litre d'una dissolució
0.4 molar d'hidroquinona, quants grams s'han de pesar? c) Si s'agafen 200 mL de la dissolució anterior i
es completen amb aigua fins als 1000 mL, quina serà la nova molaritat de la dissolució?

10. a) Calcula la massa molecular del sulfit sòdic, Na2SO3. b) Quants grams de sulfit sòdic s'han de pesar
per preparar 0.2 L d'una dissolució 0.15 molar?

11. La hidroquinona és un agent revelador, de fórmula C6H6O2. a) Quants grams d'hidroquinona faran
falta per preparar 2 L d'una dissolució 0.1 molar? b) Quants grams d'hidroquinona faran falta per preparar
2 L del revelador Kodak D-72 (la composició s’indica a l’apartat 2.3.1)?

12. Un àcid clorhídric concentrat conté un 35.2% en pes de HCl, i la seva densitat és d’ 1.18 g/mL.
Calcula quants mL d'aquest àcid es necessiten per preparar 0.5 L d'una dissolució al 2% en pes (densitat:
1.0 g/mL). 

13. a) Calcula la massa molecular del nitrat de plata, AgNO3. b) Quants grams de nitrat de plata s'han de
pesar per preparar 0.5 L d'una dissolució 0.1 molar?

14. a) Calcula els grams d'hidròxid sòdic (NaOH) que fan falta per preparar 500 mL d'una dissolució al
3% (p/v). b) Calcula els grams d'hidròxid sòdic que fan falta per preparar 2 L d'una dissolució 0.40 molar.
c) Si es pipetegen 20 mL de la dissolució 0.40 molar d'hidròxid sòdic i es dilueixen amb aigua fins a tenir
250 mL, quina serà la molaritat resultant?

15. Quin és el pH d'un revelador que conté hidròxid sòdic, NaOH, 0.01 M?
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Tema 3  Àtoms i molècules. Taula periòdica
     (Construint molècules i substàncies)

3.1 Estructura atòmica; 3.2 Estructura electrònica i nivells d'energia en els àtoms, 3.2.1 Nivells i
subnivells atòmics, 3.2.2 Configuració electrònica, 3.2.3 Transicions electròniques, fotons i color; 3.3
Estructura electrònica i taula periòdica dels elements, 3.3.1 Propietats atòmiques; 3.4 Estructura
molecular: formació de molècules i tipus d'enllaç, 3.4.1. Regla de l'octet, 3.4.2. Tipus d'enllaç; 3.5 Enllaç
covalent: estructures de Lewis, 3.5.1. Molècules diatòmiques, 3.5.2. Molècules poliatòmiques; 3.6 Nivells
energètics en les molècules i transicions electròniques; 3.7 Estat físic i tipus de sòlids, 3.7.1. Sòlids
cristal⋅lins i sòlids amorfs; 3.8 Resum; 3.9 Bibliografia; 3.10 Exercicis

3.1 Estructura atòmica

Tal com s'ha comentat al tema 2, els elements estan formats per àtoms del mateix tipus. Però, a la vegada,
l'àtom té una estructura interna i és format per partícules diferents en grandària, massa i càrrega. A l'àtom
hi ha un nucli i uns electrons. El nucli té càrrega positiva i ocupa un volum molt petit i amb la major part
de la massa de l'àtom, mentre que els electrons tenen càrrega negativa, es mouen al seu voltant, ocupant la
major part del volum, i tenen una massa molt petita.

Com que l'àtom és elèctricament neutre, la càrrega dels electrons es compensa amb la del nucli. La
càrrega de l'electró és la càrrega més petita que pot portar una partícula. La càrrega del nucli presenta
valors que són múltiples d'aquesta càrrega, i d'un element a un altre les diferències entre les càrregues dels
nuclis atòmics respectius són també múltiples d'aquest valor. El valor més petit de càrrega positiva el
presenta el nucli de l'àtom d'hidrogen, amb un valor igual a la càrrega de l'electró. Això és degut al fet que
al nucli hi ha unes partícules, anomenades protons, de càrrega igual a la de l'electró però positiva; llavors
al nucli hi ha tants protons com electrons hi ha a l'àtom.

Per tal de proposar un model d'àtom estable i que expliqués els espectres atòmics, Bohr va introduir el
concepte de quantització per tal que els electrons no poguessin tenir qualsevol energia, sinó uns valors
determinats. El model de Bohr era similar a un model planetari, amb els electrons movent-se en òrbites
estables al voltant del nucli. La idea d'aquest model planetari és encara avui dia la que proporciona una
visió més comprensible o intuïtiva de l'estructura atòmica; però el comportament de les partícules
subatòmiques es va anar revelant d'una naturalesa diferent a la dels cossos macroscòpics, i les idees sobre
l'àtom experimentaren un canvi conceptual molt profund amb l'acceptació dels principis de la teoria
quanticoondulatòria.
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D’altra banda cap als anys trenta es va descobrir el neutró, una partícula integrant del nucli que no
presentava càrrega i que tenia una massa lleugerament diferent a la del protó. Amb aquest descobriment
es podia interpretar l'existència d'isòtops, que són àtoms d'un mateix element amb diferent massa. Al nucli
hi ha protons i neutrons, i el seu nombre total és el nombre màssic. Aquest valor és diferent per als
diferents isòtops d'un mateix element. La massa dels isòtops és diferent.

El comportament químic de les substàncies depèn bàsicament de l'estructura electrònica, i aquesta és la
que estudiarem en aquest tema. Els àtoms d'un determinat element sempre presenten el mateix nombre
d'electrons, aquest nombre és el nombre atòmic de l'element. Aquest nombre coincideix també amb el
nombre de protons del nucli. Per exemple, l'oxigen té nombre atòmic 8; per tant, l'àtom d'oxigen presenta
8 protons al nucli i 8 electrons.

3.2 Estructura electrònica i nivells d'energia en els àtoms

3.2.1. Nivells i subnivells atòmics

En aquesta secció ens ocuparem d'alguns dels aspectes de l'estructura electrònica de l'àtom, i donarem
més relleu als aspectes energètics que als relacionats amb la posició o el moviment dels electrons.
L'energia electrònica està quantitzada i els electrons es van situant en diferents nivells i subnivells
d'energia. En funció del nivell hi ha diferents subnivells, i a cada subnivell hi ha diversos orbitals, segons
la teoria quanticoondulatòria, o òrbites, en el model planetari de Bohr. En cadascun d'aquests orbitals, hi
caben dos electrons.

Al primer nivell hi ha un únic orbital, que es representa per 1s. Al segon nivell hi ha dos subnivells, el 2s i
el 2p; al 2s hi ha un orbital, mentre que al 2p hi ha tres orbitals; per tant, en total hi ha 4 orbitals al segon
nivell. Al tercer nivell hi ha tres subnivells, el 3s, el 3p i el 3d; al 3s hi ha un orbital, al 3p hi ha tres
orbitals, mentre que al 3d hi ha cinc orbitals; per tant, hi ha 9 orbitals al tercer nivell. Al quart nivell,
apareix un subnivell addicional, que és el 4f, amb 7 orbitals, la qual cosa fa que hi hagi 16 orbitals en total
al quart nivell; i així successivament.

Per tant, podem veure que en un nivell d'energia pot haver-hi un orbital s (al subnivell s), tres orbitals p
(al subnivell p), cinc orbitals d (al subnivell d), set orbitals f (al subnivell f), etc. Si n representa el nivell
d'energia, el nombre total d'orbitals en un nivell d'energia és n2.

L'energia dels nivells presenta la particularitat que, com més alts són els nivells més petita és la separació
entre ells. Degut a això, pot resultar que els subnivells més alts d'un nivell inferior presentin una energia
més alta que els subnivells més baixos del nivell immediatament superior.

La seqüència correcta d'energia dels diferents subnivells és la que es desprèn de la regla mnemotècnica
següent: en el diagrama de sota (esquema 3.1) cal situar-se a l'extrem inferior esquerre i seguir les
diagonals en sentit ascendent-esquerre, tal com indica la fletxa    . És a dir, la seqüència dels subnivells
atòmics, per ordre creixent d’energia, és:

 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p
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  7s  7p 7s 7p
  6s  6p  6d 6s 6p 6d
  5s  5p  5d  5f 5s 5p 5d 5f
  4s  4p  4d  4f 4s 4p 4d 4f
  3s  3p  3d 3s 3p 3d 
  2s  2p 2s 2p   
  1s 1s

Esquema 3.1 Diagrama d'ocupació dels subnivells atòmics, per ordre creixent d'energia. Sols s’han considerat els
subnivells necessaris per construir l’estructura electrònica dels elements coneguts.

3.2.2. Configuració electrònica

Els electrons d'un àtom ocupen els nivells i subnivells d'energia indicats anteriorment, però seguint unes
regles:

1. La distribució electrònica d'un àtom es construeix a partir de la de l’anterior, afegint-hi un electró de
més.
2. Els electrons es van situant en els nivells i subnivells de menor energia, amb l'ordre que s’indica al
diagrama anterior (regla mnemotècnica).
3. En un orbital atòmic sols pot haver-hi dos electrons com a màxim. Aquests dos electrons els
representarem per ↑ i ↓. El nombre màxim d'electrons que pot haver-hi en un nivell d'energia és, per tant,
2n2.
4. Els electrons dins d'un mateix subnivell d'energia es disposen el màxim de desaparellats possible; per
exemple, tres electrons en orbitals p es disposen ↑ ↑ ↑.

Amb aquestes regles es pot construir la configuració electrònica de qualsevol àtom, ja que les excepcions
a la regla són poques. Per exemple, el nitrogen té nombre atòmic 7 i, per tant, l'àtom té 7 electrons.
Aquests 7 electrons es distribueixen en 2 electrons al subnivell 1s, 2 al 2s i 3 als tres orbitals del subnivell
2p; la configuració electrònica s'expressa 1s22s22p3 i, més detalladament: 

   ↑↓    ↑↓    ↑  ↑  ↑
   1s      2s        2p

La configuració electrònica de l'oxigen, de nombre atòmic 8, és 1s22s22p4 i, més detalladament: 

   ↑↓    ↑↓    ↑↓  ↑  ↑
   1s     2s        2p

La configuració electrònica del  brom, de nombre atòmic 35, és 1s22s22p63s23p64s23d104p5 i, més
detalladament (sols els darrers subnivells): 
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   ↑↓    ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓    ↑↓ ↑↓ ↑ 
   4s                 3d                   4p

3.2.3 Transicions electròniques, fotons i color

Els electrons ocupen nivells d'energia ben definits i estables. Però un electró pot passar a un nivell
d'energia superior no ocupat si absorbeix energia. L'energia que necessita és la diferència d'energia entre
ambdós nivells, i la pot aconseguir absorbint un fotó que tingui aquesta energia (quàntum d'energia).

L'energia d'un fotó és hν (on h és la constant de Planck i ν la freqüència de la radiació electromagnètica) i
segons sigui el valor de ν estarem en una zona o altra de l'espectre de la radiació. Els valors de les
energies de les transicions electròniques fan que els valors de ν corresponguin a la zona UV, visible o IR
de l'espectre de la radiació. Si l'absorció de llum es produeix a la zona del visible, aquest fet estarà
relacionat amb el color.  De la mateixa manera, si un àtom està excitat i té electrons que ocupen nivells
d'energia alts, es pot produir la transició cap a nivells d'energia inferiors no ocupats, amb el corresponent
alliberament d'energia en la forma d'un fotó. Si aquest fotó correspon a la zona del visible, observarem
color. El color que presenten alguns elements quan són excitats, tubs de neó o determinats elements en la
flama, són deguts a aquestes transicions electròniques. Els espectres dels àtoms, d'absorció o bé d'emissió,
són registres (que poden fotografiar-se) d'aquestes transicions.

3.3 Estructura electrònica i taula periòdica dels elements

Les característiques químiques dels elements depenen de la seva estructura electrònica. Des dels inicis de
la química moderna s'observà que determinats elements presentaven propietats similars, i llavors se'ls
agrupà en famílies i es proposaren vàries formes d'ordenar-los. La més precisa i útil fou la de Mendeleiev,
que llevat d’algunes modificacions posteriors és la que coneixem avui dia com a taula periòdica dels
elements; a la figura 1 de l'apèndix 1 es reprodueix la versió moderna d’aquesta taula.

Amb el coneixement de l'estructura electrònica trobem una explicació clara a la taula periòdica dels
elements. A la primera fila sols tenim dos elements, ja que al primer nivell pot haver-hi com a màxim dos
electrons. A la segona fila tenim els elements que col·loquen electrons al segon nivell, que són 8 en total,
ja que com a màxim hi podem posar 8 electrons. A la tercera fila també hi ha vuit elements, ja que són els
que omplen els subnivells 3s i 3p. El subnivell 3d s'omple després del 4s. Podem ja observar que els
elements que estan un sota l'altre tenen la característica de presentar la mateixa configuració electrònica
externa. Per exemple, els elements de nombre atòmic 4 i 12 tenen les següents configuracions: 1s2 2s2 i
1s2 2s2 2p6 3s2, respectivament; és a dir, la característica de presentar la configuració electrònica externa
ns2. Si seguim amb el quart nivell, tenim 18 elements ja que s'omplen els subnivells 4s, 3d i 4p. En
començar a omplir el subnivell 3d, tenim una configuració diferent a la dels elements anteriors i, per tant,
hem d'intercalar aquests deu elements entre els altres dos grups (els que omplen subnivells s i els que
omplen subnivells p), tal com pot observar-se a la figura 1 de l'apendix. Els elements que omplen
subnivells d s’anomenen metalls o elements de transició. Seguint l'ordre de l'esquema i observant la taula
periòdica, trobarem explicació a la resta de files. Els elements que estan en columnes pertanyen a una
mateixa família, i algunes reben noms determinats. Els elements de la primera columna són els alcalins,
els de la segona columna són els alcalinoterris, els de la penúltima columna són els halògens i els de
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l'última columna són els gasos nobles.

3.3.1 Propietats atòmiques

Les regularitats en la configuració electrònica dels àtoms dels diferents elements fan que apareguin
regularitats en les seves propietats atòmiques i en el comportament químic dels elements. Aquestes
regularitats, lògicament, poden seguir-se tot al llarg de la taula periòdica. Entre les propietats periòdiques,
es poden citar el potencial d'ionització, l’afinitat electrònica, l’electronegativitat i el caràcter metàl·lic o no
metàl·lic. Aquí comentarem el caràcter metàl·lic i el no metàl·lic, el qual va molt lligat a les propietats
esmentades.

El caràcter metàl·lic i el no metàl·lic estan relacionats amb la tendència o facilitat amb què un element
forma cations o anions, respectivament. Quan l’àtom d’un element perd un electró es forma un ió de
càrrega positiva o catió, mentre que si guanya un electró es forma un ió de càrrega negativa o anió. Els
elements que formen cations fàcilment són elements de caràcter metàl·lic (o metalls), els elements que
formen fàcilment anions són elements de caràcter no metàl·lic (o no metalls). El caràcter metàl·lic creix
cap a l'esquerra i cap a baix en la taula periòdica, mentre que el caràcter no metàl·lic creix cap a la dreta i
cap a dalt. El fluor és l'element més no metàl·lic, mentre que el franci és el més metàl·lic.

   Metall     +           − No metall    −         +
                 
          −           +
        
          +          −

El caràcter metàl·lic o no metàl·lic es manifesta també en altres propietats. Els elements metàl·lics formen
òxids bàsics, és a dir, en reaccionar amb aigua donen un hidròxid: per exemple, MO + H2O = M(OH)2;
formen sòlids metàl·lics, els quals són conductors del corrent elèctric i de la calor; amb els elements no
metàl·lics formen compostos iònics. Els elements no metàl·lics formen òxids àcids, és a dir, en reaccionar
amb l'aigua formen un àcid: per exemple, SO2 + H2O = H2SO3; formen sòlids covalents o substàncies
moleculars, que són mals conductors de la calor i de l'electricitat.

3.4 Estructura molecular: formació de molècules i tipus d'enllaç

3.4.1. Regla de l'octet

Els químics van observar que hi havia uns pocs elements que no eren reactius, els gasos nobles, i fins i tot
es presentaven com a àtoms individuals sense formar molècules. La característica d'aquests elements es
que presenten una configuració electrònica externa ns2 np6, que s’anomena de capes tancades. Des del
punt de vista químic, aquesta configuració sembla ser molt estable. Llavors, van observar que molts
elements tenen tendència a buscar aquesta configuració electrònica de gas noble, la qual cosa els fa més
reactius. Ja que hi ha 8 electrons externs, llevat del primer període o fila on n'hi ha 2, aquesta tendència es
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coneix com a regla de l'octet. Els elements, però, tenen diferents maneres d'aconseguir l'octet.

3.4.2. Tipus d'enllaç

Per tal d'aconseguir l'octet alguns elements cedeixen electrons, com són els elements metàl·lics, i queden
com a cations amb la configuració electrònica del gas noble anterior; altres capten electrons, com els
elements no metàl·lics, i queden com a anions amb la configuració electrònica del gas noble següent.
Clarament es veu que aquesta possibilitat es dóna sols quan es troben un element metàl·lic i un altre no
metàl·lic, la qual cosa dóna lloc a un compost, el qual és format per ions. Les interaccions entre ions són
de tipus electrostàtic (interaccions entre càrregues) i són les que mantenen units els ions, donant lloc al
que s’anomena enllaç iònic i a les substàncies iòniques, que es presenten en estat sòlid; en són un
exemple els halurs de plata.   

Lewis va observar que alguns elements tenen una altra possibilitat per adquirir l'octet, mitjançant la
compartició d'electrons. Si agafem l'exemple més senzill, que és l'àtom d'hidrogen, veiem que té un
electró i que li falta un electró per tenir la configuració electrònica del gas noble heli. Si s’uneix amb un
altre àtom d'hidrogen i tots dos comparteixen els dos electrons que ara hi ha, la tindran. La unió que
s'estableix entre dos àtoms que comparteixen un parell d'electrons s’anomena enllaç covalent, que
estudiarem a la propera secció. Aquest enllaç explica la formació de les molècules de compostos no
iònics, com per exemple l'aigua o la hidroquinona, o bé d'ions poliatòmics, com per exemple els ions
tiosulfat o amoni.

Un altre tipus de substàncies són els metalls. Un metall és format per un element metàl·lic en el qual,
però, els àtoms no es presenten com a molècules sinó formant un sòlid on tots els àtoms estan formant una
estructura tridimensional. Els metalls presenten un tipus particular d'enllaç que s’anomena enllaç
metàl·lic.

3.5 Enllaç covalent: estructures de Lewis

3.5.1. Molècules diatòmiques

Per representar la formació d'una molècula s'empren les estructures de Lewis. Al voltant del símbol de
l'element, que representa un àtom d'aquest, es posen els electrons de valència (capa més externa) emprant
puntets, per exemple H•  •H; llavors els dos electrons que es comparteixen se substitueixen per una barra,
que es posa entre els símbols dels elements, per exemple H•H. Aquest enllaç covalent explica que
l'hidrogen formi molècules diatòmiques. Un altre exemple és el clor, que també forma molècules
diatòmiques. L'àtom de clor té 7 electrons externs, si s’uneix amb un altre àtom de clor i comparteixen un
electró, tots dos en tindran 8. L'estructura de Lewis és

                   
           Cl  Cl 
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on podem veure que els electrons no enllaçants s'aparellen i es representen també per una barra, ,que es
posa al voltant del símbol. L'oxigen també forma molècules diatòmiques. L'oxigen té 6 electrons externs,
o de valència, i per tant necessita formar dos enllaços covalents per arribar a la regla de l'octet. Aquests
enllaços els formarà amb un altre oxigen. Quan entre dos àtoms hi ha dos enllaços covalents, llavors es
diu que hi ha un enllaç doble, que es representa per =. L'estructura de Lewis és:

                   
                O = O
                   

3.5.2. Molècules poliatòmiques

Quan es tracta de molècules poliatòmiques, com la de l'aigua, H2O, el primer que cal veure és que
l'oxigen s'ha d'unir a dos hidrògens per fer l'octet; per tant, es posa el símbol de l'oxigen al centre, envoltat
dels seus 6 electrons externs, i els símbols dels hidrogens, cadascun amb un electró, al seu voltant:

                °°
        H• ° O ° •H
                °°

A continuació es fan dos enllaços covalents, un amb cada hidrogen, i finalment els electrons no enllaçants
s'aparellen, amb la qual cosa s’obté l'estructura de Lewis de la figura:

                  
          H O H
                  

Un segon exemple podria ser la molècula d'amoníac, NH3. Posem el nitrogen al centre envoltat de 5
electrons i de tres hidrògens, amb un electró per a cadascun d'aquests. Es fan tres enllaços covalents entre
el nitrogen i amb cadascun dels hidrògens, i resta un parell no enllaçant en el nitrogen. L'estructura
resultant és:

       
HN H

        
       H

Un altre exemple podria ser la molècula de formaldehid, CH2O. Ja que el carboni sols té 4 electrons
externs, s'ha d'unir a l'oxigen, amb un enllaç doble, i als dos hidrògens, amb un enllaç senzill, per tal de
tenir l'octet. L'estructura de Lewis és la següent:

                         H
                           
                 H C = O

Anem a construir l'estructura de Lewis del benzè, un compost molt important. La fórmula és C6H6 i els
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àtoms de carboni formen un anell hexagonal. Cada carboni està unit a dos carbonis i a un hidrogen, però
per tal que cada carboni tingui 4 parells d'electrons, un dels enllaços carboni-carboni ha de ser doble.
L'estructura que en resulta és:

(a cada vèrtex de l’hexagon hi ha un CH).

Com que en el cas del benzè hi ha dos estructures possibles que són equivalents, es diu que hi ha
ressonància i que els dobles enllaços estan deslocalitzats; per aquest motiu, es dibuixa per representar el
benzè un anell hexagonal i un cercle interior, el qual indica la deslocalització dels electrons dels dobles
enllaços.

L'ió amoni pot considerar-se derivat de l'amoníac, que ha captat un ió hidrogen H+. Ja que aquest ió no té
cap electró per formar enllaç, mentre que l'amoníac té un parell no enllaçant, aquest parell pot servir per
fer un enllaç covalent datiu amb l'ió hidrogen. L'enllaç datiu és un enllaç covalent, però a diferència del
normal aquí el parell d'electrons és aportat només per un dels àtoms. L'estructura de Lewis de l'ió amoni
és:

                                                          H
                                                      
   H  N  H   +  H+   -->      H  N+  H
                                                        
            H                                           H

Un altre aspecte molt important de les molècules és la seva geometria, que podem determinar analitzant
l'estructura de Lewis. La reactivitat de la molècula pot dependre de factors relacionats amb la geometria.
Ara bé, aquest aspecte no serà comentat aquí i es remet el lector interessat a la consulta bibliogràfica
[TORR93; GILL90; LOZA89].

3.6 Nivells energètics en les molècules i transicions electròniques

Igual que succeeix en els àtoms, les molècules presenten uns valors d'energia quantitzats, i els electrons
d'una molècula se situen en els nivells i subnivells d'energia seguint les mateixes regles que per als àtoms.
Els electrons que contribueixen més a l'enllaç químic són els externs, i aquests electrons se situen en
nivells d'energia moleculars que són inferiors als atòmics, la qual cosa dóna una major estabilitat a la
molècula respecte als àtoms individuals. Com que hi ha nivells desocupats d'energia superior als darrers
ocupats, mitjançant una excitació, que pot ser per absorció de fotons de llum, els electrons poden passar a
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aquests nivells. De la mateixa manera, els electrons d'una molècula excitada poden passar a nivells
d'energia inferior desocupats, alliberant l'excés d'energia en forma de fotons. Si aquests fotons
corresponen a una freqüència de la zona del visible, l'absorció o l'emissió de fotons estarà relacionada
amb el color. La major part del color observat a la natura és degut a molècules que presenten transicions
electròniques entre nivells energètics que es corresponen amb l'energia dels fotons de la zona visible. Els
colorants en són un exemple, i aquests tenen un gran interès en fotografia ja que poden actuar com a
sensibilitzadors espectrals, o bé ser una peça clau en el registre fotogràfic en color.

A diferència del que passa en les transicions electròniques dels àtoms, on aquestes presenten valors
definits d'energia (E=hν), en les molècules les transicions electròniques presenten bandes d'energia, és a
dir ν varia entre alguns valors. Això és degut al fet que els enllaços de les molècules es comporten com
unes molles, i això introdueix una nova energia al sistema i uns nous nivells energètics dins el nivell
electrònic. Aquests són els nivells vibracionals, la separació entre els quals és molt menor que entre els
nivells electrònics (esquema 3.2).

Llavors, quan es produeix la transició electrònica, aquesta es pot iniciar en diferents nivells vibracionals
d'un nivell electrònic i pot finalitzar en diferents nivells vibracionals d'un altre nivell electrònic. El resultat
és una banda d'absorció o d'emissió, segons quin sigui el procés de transició.
                       
                              
                                 nivells
      E2 energia                 vibracionals
           elèctrònica 

                            
                                     nivells
      E1 energia              vibracionals
           electrònica

  Esquema 3.2 Nivells electrònics i vibracionals en una molècula

3.7 Estat físic i tipus de sòlids

En les substàncies formades per molècules existeixen unes forces o interaccions entre les molècules que
actuen a manera d'enllaç: són les forces intermoleculars. Aquestes forces són més febles que l'enllaç entre
àtoms, però són les responsables que algunes de les substàncies formades per molècules es presentin en
estat líquid o en estat sòlid.
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Les substàncies formades per ions presenten interaccions electrostàtiques entre ells, conegudes com a
enllaç iònic. L'enllaç iònic és fort i és el responsable que les substàncies que el presenten siguin sòlids a
temperatura ambient. També l'enllaç metàl·lic, que es dóna en els metalls, és un enllaç fort i per això els
metalls són, en general, sòlids, a temperatura ambient. Un altre grup de substàncies és aquell format per
àtoms units entre si per enllaços covalents però formant una estructura tridimensional, i no molècules
aïllades. Aquestes substàncies són sòlids ja que l'enllaç que presenten és molt fort; n’és un exemple el
diamant, format per carboni, o bé la sílice, SiO2, la qual forma la base del vidre.

Les substàncies poden presentar-se en estat gasós, líquid o sòlid depenent de la temperatura; a
temperatura ambient hi ha substàncies que són gasos, líquids o sòlids depenent de la magnitud de les
forces intermoleculars i enllaços. Si aquesta és gran llavors la substància es presentarà en estat sòlid, si és
menor serà un líquid i si és feble llavors serà un gas. Per exemple, la hidroquinona, la plata o el clorur de
plata són sòlids, l'aigua és un líquid i l'oxigen un gas, a temperatura ambient.

Una mateixa substància, com l'aigua, pot presentar-se en diferents estats en variar la temperatura. A
temperatures baixes forma un sòlid, a temperatures moderades un líquid i a temperatures altes un gas. Per
tant, en augmentar la temperatura una substància pot passar de sòlid a líquid i després a gas. El pas de
sòlid a líquid es coneix com a fusió, i el pas invers com a solidificació. La temperatura en què es produeix
el canvi és la temperatura de fusió o solidificació. Per exemple, per a l'aigua és 0°C. El pas de líquid a gas
es coneix com a vaporització, i el pas invers com a condensació. La temperatura en què tot el líquid passa
a gas és la temperatura d'ebullició. Per exemple, per a l'aigua és 100°C, a la pressió d’1 atmosfera. El pas
directe de sòlid a gas és la sublimació.

3.7.1. Sòlids cristal⋅lins i sòlids amorfs

Els sòlids, segons l'ordenació de les partícules que els formen, poden ser cristal·lins o amorfs. En els
sòlids cristal·lins les partícules que constitueixen el sòlid s'ordenen formant una xarxa amb una forma
geomètrica determinada que es repeteix periòdicament en l'espai. Les partícules ocupen posicions fixes a
la xarxa. Els sòlids cristal·lins són sòlids simètrics i ordenats; això implica que les propietats físiques
macroscòpiques dels sòlids cristal·lins són anisòtropes, és a dir, depenen de la direcció, com per exemple
l'índex de refracció i altres propietats òptiques.

Els sòlids amorfs presenten una certa ordenació de les partícules, però no tenen la periodicitat en la xarxa
que es dóna en els sòlids cristal·lins. La falta de periodicitat fa que les propietats físiques macroscòpiques
dels sòlids amorfs siguin isòtropes, és a dir, independents de la direcció. Són sòlids amorfs els vidres i
moltes substàncies polimèriques o plàstics. El comportament òptic d'aquests és molt diferent al dels
cristalls i, per tant, les aplicacions d'uns i altres són diferents. Per als objectius de càmeres i altres
equipaments òptics fotogràfics s'empren materials isòtrops com el vidre. Una altra característica que
diferencia els sòlids cristal·lins dels amorfs és que els sòlids cristal·lins tenen una temperatura de fusió
definida mentre que els amorfs no.

3.8 Resum

1. L'àtom té una estructura interna i és format per diferents partícules. En l'àtom hi ha un nucli, format per
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protons i neutrons, i uns electrons que estan al voltant del nucli. En el nucli hi ha tants protons com
electrons hi ha a l'àtom.

2. El comportament químic de les substàncies depèn bàsicament de l'estructura electrònica. Els àtoms d'un
determinat element sempre presenten el mateix nombre d'electrons; aquest nombre és el nombre atòmic
de l'element.

3. L'energia electrònica està quantitzada i els electrons es van situant en diferents nivells i subnivells
d'energia. En funció del nivell hi ha diferents subnivells, i a cada subnivell hi ha varis orbitals. A cadascun
d'aquests orbitals hi caben dos electrons.

4. Els electrons ocupen nivells d'energia ben definits i estables. Però un electró pot passar a un nivell
d'energia superior si absorbeix energia. De la mateixa manera, si un àtom està excitat, es pot produir la
transició electrònica cap a nivells d'energia inferiors no ocupats, amb el corresponent alliberament
d'energia en la forma de radiació.

5. Alguns elements presenten propietats similars, i són agrupats en famílies. L'ordenació dels elements
constitueix el que coneixem com a taula periòdica dels elements. Hi ha una connexió clara entre
l'estructura electrònica i la taula periòdica dels elements.

6. El caràcter metàl·lic creix cap a l'esquerra i cap a baix en la taula periòdica, mentre que el caràcter no
metàl·lic creix cap a la dreta i cap a dalt.

7. Els gasos nobles són poc reactius i la seva característica és que presenten una configuració electrònica
externa ns2 np6 estable. Molts elements tenen tendència a adquirir-la (regla de l'octet).

8. Per tal d'aconseguir l'octet, alguns elements cedeixen electrons, com són els elements metàl·lics, i 
queden com a cations; altres capten electrons, com els elements no metàl·lics, i queden com a anions.
 
9. Lewis va observar que alguns elements tenen una altra possibilitat per adquirir l'octet, que és mitjançant
la compartició d'electrons. La unió que s'estableix entre dos àtoms que comparteixen un parell d'electrons
s’anomena enllaç covalent.

10. Per representar la formació d'una molècula s'empren les estructures de Lewis.

11. Les molècules presenten uns valors d'energia quantitzats, i els electrons d'una molècula se situen en
els nivells i subnivells d'energia. Les transicions electròniques entre aquests nivells dóna lloc a l'absorció
o l'emissió de fotons de llum. Si aquesta correspon a la zona del visible, estarà relacionada amb el color
de les substàncies.

12. Una mateixa substància pot presentar-se en diferents estats físics en variar la temperatura. Per altra
banda, l'estat físic que presenta una substància a temperatura ambient depèn de la força dels enllaços entre
les seves partícules.

13. Els sòlids, segons l'ordenació de les partícules que els formen, poden ser cristal·lins o amorfs. Les
propietats físiques macroscòpiques dels sòlids cristal.lins són anisòtropes, és a dir, depenen de la direcció,
mentre que les dels sòlids amorfs són isòtropes, és a dir, independents de la direcció.
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3.10 Exercicis

1. Per a les famílies dels elements halògens i alcalins, indica: a) la configuració electrònica característica,
b) el caràcter metàl·lic o no-metàl·lic, c) si formen cations o anions, i d) la càrrega d'aquests ions.

2. En la combinació binària entre un element halogen (X) i un alcalí (M), quin tipus d'enllaç es forma?
Escriu la fórmula genèrica del compost.

3. a) Escriu la configuració electrònica del carboni. b) Escriu la configuració electrònica de l'oxigen. c)
Escriu l'estructura de Lewis de la molècula de diòxid de carboni, CO2. d) Quin tipus d'enllaç formen el C i
l'O en aquest compost?

4. Relaciona cada subnivell amb el nombre màxim d'electrons que s’hi poden col·locar:
  1. 4p       a. 6
  2. 5f        b. 2
  3. 6d       c. 10
  4. 7s       d. 14

5. Assenyala la resposta correcta en cada cas:

1. Quin d'aquests orbitals està en el tercer nivell d'energia?
a. 3s       b. 4p        c. 4d         d. 4f

2. Quin dels elements següents és el més no metàl·lic?
a. Mg       b. S         c. Te         d. Ba

3. Quin dels elements següents és més metàl·lic?
a. Ag b. K c. Al d. Cl

4. Quants electrons es poden situar al quart nivell d'energia?
a. 2 b. 32 c. 8 d. 14

5. Quants subnivells d'energia hi ha al segon nivell?
a. 1 b. 4 c. 2 d. 8

6. Quants orbitals de tipus d hi ha en un nivell?
a. 5 b. 3 c. 7 d. 10
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6. Dibuixa l'estructura de Lewis de les espècies següents:  a) H2O, b) H3O
+, c) HCl, d) CH4.

7. Qüestions: 1. Explica què ens indica el nombre atòmic d'un element. 2. Escriu les configuracions
electròniques del nitrogen i del clor. 3. Fes les estructures de Lewis de les molècules de clor, Cl2, i de
nitrogen, N2, que són diatòmiques. 4. Escriu les estructures de Lewis de l'età, CH3CH3, i de l'àcid acètic,
CH3COOH.
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