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4.1 Introducció

Cal que el fotògraf tingui alguns coneixements i domini de com es formulen i s’anomenen els productes
químics que empra en el laboratori i els que intervenen en qualsevol etapa del procés fotogràfic, sempre
que en vulgui 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
domini, perquè un cop apresa ens permet progressar més fàcilment en d'altres aspectes més avançats.

En les darreres dècades, la formulació i la nomenclatura química s'han sistematitzat enormement, però al
costat dels noms sistemàtics persisteixen, en molts casos, els noms anteriors. Exposem aquí les normes
sistemàtiques, però mantindrem els noms tradicionals i els de l'argot fotogràfic. En tot moment, s'intentarà
posar exemples d'interès pràctic en fotografia, per tal que quan apareguin en els diferents temes ja se’n
tinguin alguns coneixements.

4.2 Formulació i nomenclatura inorgànica

4.2.1 Elements

a) Noms i símbols dels elements: vegeu la taula periòdica o la llista dels elements (apèndix 1)

                  Nom     Símbol
Exemple:   ferro       Fe
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Quan hi ha elements que es presenten formant molècules, com ara l'oxigen, podem diferenciar entre
l’oxigen monoatòmic, O, i l’oxigen diatòmic, O2.
                    
b) Estats d'oxidació

Els àtoms dels elements mostren tendència a guanyar (acceptar) o perdre (cedir) electrons. Si un àtom
perd electrons es transforma en un ió positiu o catió. Si un àtom guanya electrons es transforma en un ió
negatiu o anió. La càrrega que adquireix l'àtom és l'estat o nombre d'oxidació (e.o.).

Exemples: sodi, Na ----> ió sodi, Na+; sofre, S ----> ió sulfur, S2−

El caràcter no metàl·lic o metàl·lic és una mesura de la tendència dels elements a guanyar o perdre
electrons. Com més gran sigui el caràcter no metàl·lic, més forta és la tendència a guanyar electrons. Per
tant, l'estat d'oxidació d'un element en un compost binari depèn també de l'altre element amb què es
combina.

Exemples: NaH, e.o. H = -1; HF, e.o. H = +1

Quan els dos elements que es combinen presenten caràcters molt diferents, llavors el compost pot
considerar-se format per ions (cations i anions) i es diu que té caràcter iònic. Això passa entre un element
metàl·lic i un element no metàl·lic. Exemple: NaCl (Na+ Cl−).

Si els dos elements presenten caràcters semblants, llavors el compost té caràcter covalent i sols es
produeix una separació parcial de càrregues. Això passa entre dos elements no metàl·lics. Exemple: SO2.

Normes per obtenir l'estat d'oxidació (e.o.) d'un element en un compost

1. La suma dels e.o. de tots els elements que formen un compost neutre o un ió ha de ser zero o la càrrega
de l'ió, respectivament.
2. En les combinacions de l'hidrogen amb elements no metàl·lics, s'assigna a l'hidrogen un e.o. de +1.
3. En les combinacions de l'oxigen, aquest té un e.o. de -2 (llevat quan es combina amb el fluor, que és
+2, o en els peròxids, que és -1).

4.2.2 Cations i anions monoatòmics

a) Cations

Formulació: Mz+ Nomenclatura: ió nom metall(e.o.)

L'estat d'oxidació (e.o.) s'indica amb números romans. Exemple:  Fe2+, ió ferro(II)

b) Anions

Formulació: Ez−  Nomenclatura: (ió) arrel element-ur
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Exemple: S2−, ió sulfur (o simplement sulfur). Casos especials: òxid, O2−; peròxid, O2
2−

4.2.3 Combinacions binàries

a) Metall amb no-metall

Formulació: MxEy ; es posa primer el símbol del metall (M) i després el del no-metall (E), i com a
subíndexs es posen els estats d’oxidació intercanviats, és a dir, x i y són els estats d’oxidació dels
elements no-metall i metall, respectivament.
 
Nomenclatura: arrel element nometall-ur de nom metall(e.o.)

Exemple: clorur de ferro(III), FeCl3 

Quan el no-metall és l'hidrogen, els compostos s’anomenen hidrurs. Exemple: hidrur de liti, LiH.

Quan el no-metall és l'oxigen, els compostos s’anomenen òxids. Exemple: òxid de coure(II), CuO.

Si l'anió és el peròxid, llavors obtenim els peròxids. Exemple: peròxid de sodi, Na2O2.

b) No-metall amb no-metall

Formulació: ExE'y ; s'escriu primer l'element que figura abans a la llista següent, i com a subíndexs els
estats d’oxidació intercanviats.

B,Si,C,Sb,As,P,N,H,Te,Se,S,I,Br,Cl,O,F

Nomenclatura: numeralarrel element E'-ur de numeralnom element E

o també  arrel element E'-ur de nom element E(e.o.)

Si l'element E' és l'oxigen, aquest agafa l'acabament en -íd.

Exemples: tetraclorur de carboni, CCl4; fluorur d'hidrogen, HF; triòxid de sofre o òxid de sofre(VI), SO3.

Si un dels elements és l'hidrogen, llavors s'accepten noms especials:

a) Amb els elements dels grups VI i VII, forma els àcids hidràcids.

Nomenclatura: àcid arrel element-hídric.  Exemple: HF  àcid fluorhídric

b) Amb els elements dels grups III, IV i V, reben noms especials:

       BH3  borà    CH4  metà     NH3  amoníac
                   SiH4  silà     PH3  fosfina
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4.2.4  Combinacions pseudobinàries

Són aquelles que contenen anions com CN− o OH−, els noms dels quals acaben en -ur o -id. 

 CN−, (ió) cianur: NaCN, cianur de sodi; HCN, cianur d'hidrogen o àcid cianhídric
 OH−, (ió) hidròxid: KOH, hidròxid de potassi; Ni(OH)2, hidròxid de níquel(II)

4.2.5 Ions poliatòmics

a) Cations

- Un grup de cations poliatòmics pot considerar-se derivat de l'addició d'ions hidrogen a molècules
neutres.

Nomenclatura: (ió) arrel compost-oni.  Exemple: NH4
+, ió amoni; H3O

+, ió oxoni

- Cations especials

Nomenclatura: acaben en -il. Exemple: UO2
2+, ió uranil(VI)

       
b) Anions

- Oxoanions

Fòrmula: ExOy
z−, on z-=y*(-2)+x*(e.o.E).  Nomenclatura: (ió) numeraloxoarrel element E-at(e.o.)

     
Exemple: SO3

2−, trioxosulfat(IV); PO4
3−, tetraoxofosfat(V)

- Oxoanions àcids   

Fórmula: HaEbOc
z−, on z-=c*(-2)+b*(e.o.E)+a*1

Nomenclatura: (ió) numeralhidrogennumeraloxoarrel element E-at(e.o.)

Exemple: HSO4
−, hidrogentetraoxosulfat(VI); H2PO4

−, dihidrogentetraoxofosfat(V)

- Hidranions àcids

Fórmula: HE− on E: S, Se, Te.  Nomenclatura: (ió) hidrogenarrel element E-ur

Exemple: HS−, hidrogensulfur

Nota: La nomenclatura tradicional dels oxoanions es dóna després dels àcids oxoàcids.
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4.2.6 Oxoàcids

Fórmula: HaEbOc

Nomenclatura: nom oxoanió d'hidrogen, o  àcid numeraloxoarrel element E-ic(e.o.)

Exemple: H2CO3, trioxocarbonat(IV) d'hidrogen  o  àcid trioxocarbònic(IV)
  HClO2, dioxoclorat(III) d'hidrogen  o   àcid dioxoclòric(III)

   
Nomenclatura tradicional acceptada per la IUPAC: àcid prefix-arrel element E-sufix

      prefixos: a) hipo-  o  per-  (estats d'oxidació)
                     b) meta-  o  orto- (contingut en aigua)
                     c) di-, tri-, ....    (diàcids, triàcids,...)  

      sufixos: -ós  o  -ic   (estats d'oxidació)

Exemple: H2SO4, àcid sulfúric; H2S2O7, àcid disulfúric; HClO2, àcid clorós; H3BO3, àcid ortobòric;
HClO4, àcid perclòric. A la taula 4.1 es donen els noms tradicionals dels àcids més comuns.

Taula 4.1  Noms tradicionals dels àcids oxoàcids

 Fórmula Nom tradicional Fórmula Nom tradicional

 H3BO3 àcid bòric (HBO2)n àcid metabòric
 H2CO3 àcid carbònic HNO3 àcid nítric
 H3PO4 àcid fosfòric (HPO3)n àcid metafosfòric
 H2SO4 àcid sulfúric H2SO3 àcid sulfurós
 H2S2O5 àcid disulfurós H2S2O3 àcid tiosulfúric
 H2Cr2O7 àcid dicròmic HMnO4 àcid permangànic

Els oxoanions es poden anomenar a partir del nom tradicional de l'àcid canviant-ne els sufixos:

     -ós  canvia a  -it;  -ic  canvia a  -at

Exemple: SO4
2−, sulfat; MnO4

−, permanganat; SO3
2−, sulfit; ClO−, hipoclorit

  HCO3
−, hidrogencarbonat o bicarbonat

4.2.7 Derivats d'oxoàcids

a) Peroxoàcids

Substitució d'un oxigen per un grup peroxo (O2
2−) en un oxoàcid.
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Nomenclatura: àcid peroxonom oxoàcid.  Exemple: HNO4, àcid peroxonítric

b) Tioàcids

Substitució d'oxigen per sofre en un oxoàcid.

Nomenclatura: àcid numeraltionom oxoàcid.  Exemple: H2S2O3, àcid tiosulfúric   

4.2.8 Sals

a) Sals simples. Fórmula: catió + anió

   Sals àcides.       Fórmula: catió + anió àcid

Nomenclatura: nom de l'anió de nom del catió

Les sals poden considerar-se derivades dels àcids hidràcids i oxoàcids per substitució total o parcial dels
hidrògens per metalls.

Exemples: NaCl, clorur de sodi; NaHS, hidrogensulfur de sodi; KCN, cianur de potassi;
CaSO4, sulfat de calci; NaHCO3, hidrogencarbonat de sodi; Mg2P2O7, difosfat de magnesi;
Na2S2O3, tiosulfat de sodi

b) Sals hidratades

Fórmula: fórmula sal·nH2O.  Nomenclatura: nom de la sal numeralhidratat

Exemple: CuSO4·5H2O, sulfat de coure pentahidratat

c) Sals múltiples

Fórmula: catió1 catió2 .. anió1 anió2 ..

L'ordenació dins dels cations o dins dels anions es fa per ordre alfabètic dels símbols.

Nomenclatura: noms dels anions (doble/triple/..) de noms dels cations

L'enumeració es fa, dins de cada grup d'ions, per ordre alfabètic.

Exemple: KMgF3, fluorur (doble) de magnesi i potassi; CaBrCl, bromurclorur de calci

4.2.9 Compostos de coordinació o complexos

Fórmula general: MLn    M: àtom o ió central (metall de transició)
                                         L: lligand (molècula neutra o anió)
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Formulació:  [ML1L2.....]

Els lligands s'ordenen alfabèticament pel símbol, començant pels iònics i després els neutres.

Nomenclatura: S'anomenen els lligands, aniònics o neutres, per ordre alfabètic, seguits pel nom de l'àtom
central. A la taula 4.2 es donen els noms dels lligands més usuals.

Complex
 neutre:        numerals noms L (ordre alf.) nom M(e.o.)
 catiònic: ió               "                    "                 "       "
 aniònic: (ió)             "                    "           nom M-at(e.o.)

Exemples: [Fe(CN)6]
4−, (ió) hexacianoferrat(II); [Pt(NH3)4]

2+, ió tetraamminaplatí(II)
      Na[AlF6], hexafluoroaluminat de sodi; [Ag(NH3)2]

+, ió diamminaplata(I)

Taula 4.2  Noms dels lligands més usuals

 Àtom o                 Estat      Àtom o                   Estat        
  grup     Nom       d'oxidació    grup      Nom       d'oxidació  

  F        fluoro          -1                 CN      ciano             -1          
 Cl        cloro             -1 OCN    cianato           -1
 Br      bromo          -1 SCN     tiocianato       -1
 I          iodo             -1 C2O4    oxalato         -2
 OH       hidroxo        -1        NCS    isotiocianato    -1
 S2O3    tiosulfato     -2      NH3    ammina             0
 SO4     sulfato         -2 H2O    aqua                0
 SO3      sulfito          -2 HSO3   hidrogensulfito      -1
 NO3     nitrato         -1 HCO3    hidrogencarbonato   -1
 PO4      fosfato         -3               
 CO3      carbonato     -2

4.3 Compostos inorgànics d'interès fotogràfic

En aquest apartat s'indiquen alguns dels compostos inorgànics més importants en fotografia i se citen
algunes de les seves accions o aplicacions.

a) Àcids hidràcids i les seves sals

L'àcid clorhídric, HCl, és un àcid fort. Les seves sals, així com les dels altres àcids hidràcids, són d'ús
freqüent en el camp de la fotografia. El clorur de plata, AgCl, el bromur de plata, AgBr, i el iodur de
plata, AgI, són les substàncies fotosensibles de les emulsions fotogràfiques. El bromur potàssic, KBr,
s'empra en la preparació d'emulsions i com a antivelador. El clorur amònic, NH4Cl, s'empra en fixadors
ràpids. L'àcid sulfhídric, H2S, és un àcid feble i ataca a la plata; la seva sal de plata, el sulfur de plata,
Ag2S, és important en la formació de la imatge latent, i la sal sòdica, el sulfur sòdic, Na2S, és un virador al
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sèpia. El clorur mercúric, HgCl2, s'empra en la intensificació de la imatge. El clorur d'or(III), AuCl3, és un
virador a l'or.

b) Peròxids i hidròxids

El peròxid d'hidrogen, H2O2, és un eliminador de tiosulfat (hipo). L'hidròxid sòdic, NaOH, o l'hidròxid
potàssic, KOH, són bases fortes i s'usen per al control del pH del revelat. L'hidròxid amònic, NH4OH (o
amoníac, NH3) és una base feble i s'empra en la forma de sal amònica en fixadors ràpids.

c) Àcids oxoàcids i les seves sals

L'àcid nítric, HNO3, és un àcid fort i la seva sal de plata, el nitrat de plata, AgNO3, s'utilitza en la
preparació d'emulsions. L'àcid sulfúric, H2SO4, és un àcid fort, i a partir d'ell es deriven els sulfats. El
sulfat sòdic, Na2SO4, és un antidilatador de la gelatina i s’empra per als processats a alta temperatura.
L'àcid fosfòric, H3PO3, és un àcid tripròtic i dóna lloc a la formació dels fosfats. L'àcid bòric (ortobòric),
H3BO3, s'empra en el control del pH en el revelat. El bòrax o tetraborat sòdic, Na2B4O7·10H2O, s'empra
també en el control del pH del revelador.

El tiosulfat sòdic, Na2S2O3, és un fixador i també un sensibilitzador químic. El tiosulfat amònic,
(NH4)2S2O3, s'empra com a agent fixador ràpid. El carbonat sòdic, Na2CO3, el carbonat potàssic, K2CO3,
el fosfat sòdic, Na3PO4, o el metaborat sodic, NaBO2, s'empren en el control del pH en el revelat. El sulfit
sòdic, Na2SO3, s'usa com a conservador del revelador.

El calgon o hexametafosfat sòdic, (NaPO3)6, evita la presència de calci en aigües dures. El metabisulfit
potàssic o disulfit potàssic, K2S2O5, i el metabisulfit sòdic o disulfit sòdic, Na2S2O5, són àcids febles i
s'empren en solucions de fixat, i en alguns casos s'empren com a preservadors de les solucions de
revelador, en lloc del sulfit sòdic; també poden emprar-se en els banys d'atur. El tiocianat amònic,
NH4CNS, o el tiocianat potàssic, KCNS, s'usen en fixadors ràpids.

El permanganat potàssic, KMnO4, és un oxidant fort, que oxida la plata (debilitador). El dicromat
potàssic, K2Cr2O7, és un oxidant fort, que s'usa en el blanqueig de la plata. L'alum de crom o sulfat de
crom i potassi, K2Cr2(SO4)4·24H2O, i l'alum de potassi o sulfat d'alumini i potassi, K2Al2(SO4)4·24H2O,
són enduridors de la gelatina.

d) Compostos de coordinació

El ferricianur potàssic, K3Fe(CN)6, és un oxidant de la plata que s’empra en el blanqueig d'aquesta o com
a debilitador; també s'empra en els virats al ferrocianur. L'ió ferrocianur o hexacianoferrat(II),
[Fe(CN)6]

4−, forma el ferrocianur fèrric o blau de Prússia en el viratge al ferrocianur. El
bis(tiosulfat)argentat(I), [Ag(S2O3)2]

3−, és soluble i es forma en el fixat amb tiosulfat.
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4.4 Formulació i nomenclatura química orgànica

4.4.1 Introducció a la formulació orgànica

a) Hidrocarburs

Són compostos de C i H. El carboni actua formant 4 enllaços. El més senzill és el metà, CH4. El carboni,
però, té la capacitat d’unir-se i formar enllaços amb altres àtoms de carboni, que donen lloc a cadenes,
com per exemple el CH3-CH3, età, o el CH3-CH2-CH3, propà.

Les cadenes poden ser obertes, com en el cas del propà, o tancades (cicles), com en el cas del ciclopropà:

∆ (en cada vèrtex hi ha un CH2)

Les cadenes poden ser lineals, com la del butà CH3-CH2-CH2-CH3, o poden presentar ramificacions:

         CH3−CH−CH3                      
                                    isobutà                   
                  CH3                 
                                                

L'enllaç que apareix en els compostos anteriors C-C és un enllaç senzill, però el carboni pot formar
enllaços múltiples:  doble, -C=C-, o triple, -C≡C-. Exemples: CH2=CH2, etè, CH≡CH, etí.

b) Grups funcionals

En molts compostos orgànics, a més del C i H apareixen altres elements, també anomenats heteroàtoms.
Es poden considerar derivats dels hidrocarburs per substitució d'un o més àtoms d'hidrogen per altres
àtoms o grups d'àtoms, els quals modifiquen les propietats de l'hidrocarbur. Aquests àtoms o grups
d'atoms s’anomenen funció orgànica o grup funcional. És pot dir que aquesta és la part diferencial de la
cadena hidrocarbonada i és la responsable de les propietats químiques. A la taula 4.3 es dóna un resum
dels principals grups funcionals i el nom dels compostos que originen.
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Taula 4.3  Principals grups funcionals i el nom dels compostos que originen

   Grup                Nom                Representació   

CH3-CH2-X      -X: halogen     hidrocarburs       R-X
                                  halogenats

CH3-CH2-OH     -OH: hidroxil   alcohols              R-OH

C6H5-OH                    "       fenols             Ar-OH

CH3-O-CH3      -OR: alcoxi     èters              R-O-R                  

        H             
                        
CH3-C=O        -C=O  carbonil      aldehids           R-CHO

             
CH3-CO-CH3            "         cetones            R-CO-R'

        OH           OH
                       
CH3-C=O       -C=O   carboxil     àcids carboxílics    R-COOH
 
                               OR
                               
CH3-COO-CH3    -C=O  ester        esters             R-COOR'

CH3-NH2        -NH2   amina         amines             R-NH2

        NH2          N                               
                                                      
CH3-C=O       -C=O  amida         amides   R-CO-NH2

4.4.2 Hidrocarburs

Els hidrocarburs són compostos de C i H. Són els compostos orgànics més senzills pel que fa a la seva
composició i  formen l’esquelet bàsic per a la resta de compostos orgànics. Es poden classificar en
diferents tipus, en funció dels enllaços i de la cadena hidrocarbonada.

4.4.2.1 Acíclics

- Lineals saturats o alcans: CnH2n+2

      CH4 metà      CH3-CH3 età
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    CH3-(CH2)n-2-CH3    n=3 propà, n=4 butà, n=5 pentà .. n=10 decà   

 * radicals R-:  CH3- metil          C5H11- pentil

- Ramificats saturats

Es busca la cadena més llarga i es numeren els àtoms de C de manera que els C que tenen cadenes laterals
tinguin els localitzadors menors. En anomenar-los se segueix l'ordre alfabètic dels radicals.

A igualtat de longitud de cadena, la prioritat és:
         a- la que té més cadenes laterals
         b- la que té cadenes laterals amb localizadors més baixos
        

    CH3-CH2-CH2-CH-CH3 CH3-CH-CH3

                                                    
                CH3         CH3

 
  2-metilpentà o isohexà  metilpropà o isobutà

            CH3

            
    CH3-C-CH3                    dimetilpropà o neopentà
            
            CH3

 * radicals R-: s'assigna el número 1 al carboni que suporta la valència lliure
      
       CH3-CH-            1-metiletil o  isopropil
               
               CH3

- Lineals no saturats

a) Alquens (hidrocarburs amb dobles enllaços)

Les cadenes es numeren assignant els localitzadors menors als dobles enllaços.

     CH2=CH2, etè o etilè;  CH3-CH=CH2, propè;  CH3-CH2-CH=CH-CH3, 2-pentè

Els alquens amb dos dobles enllaços s’anomenen diens:

     CH3-CH=CH-CH2-CH=CH2, 1,4-hexadiè;  CH2=C=CH2, propadiè o alè
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b) Alquins (hidrocarburs amb triples enllaços)

Els localitzadors menors s'assignen als triples enllaços.

     CH≡CH, etí o acetilè;  CH3-CH2-C≡CH, 1-butí

c) Amb doble i triple enllaç

Els localitzadors menors s'assignen als dobles i tiples enllaços. En cas d'opció, ha de ser menor el del
doble enllaç.
     
     CH≡C-CH=CH-CH=CH2, 1,3-hexadien-5-í;  CH3-CH=CH-C≡CH, 3-pentè-1-í

- Ramificats no saturats

La cadena principal és la de major nombre d'enllaços múltiples. En cas d'opció, ha de ser la que sigui més
llarga.

               CH2-CH2-CH3

               
   CH≡C-C=C-CH=CH2          3,4-dipropil-1,3-hexadien-5-í
                                           
                    CH2-CH2-CH3

4.4.2.2 Cíclics

- Monocíclics saturats o cicloalcans
  

ciclopentà  (a cada vèrtex hi ha un CH2)    

* radicals:
   
    CH2-CH2

       \   / ciclopropil
        CH-

- Monocíclics no saturats

Les cadenes es numeren de manera que s'assignen els localitzadors menors als dobles i triples enllaços.
En cas d'opció, ha de ser menor el del doble enllaç.     

    CH = CH
             ciclobutè
    CH2 – CH2
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 * radicals: s'assigna el número 1 al carboni que suporta la valència lliure.
  

      HC = CH \      2,4-ciclopentadienil
                  CH-
      HC = CH /

- Aromàtics
 

               ciclohexatriè o benzè (C6H6)     

Amb substituents:  C6H5-CH3   metilbenzè  o  toluè;  C6H5-CH=CH2, estirè o vinilbenzè.

Quan hi ha dos substituents, aquests poden ocupar tres posicions relatives: la 1,2  o  orto (o-); la 1,3  o 
meta (m-); i la 1,4  o  para (p-). 

Quan hi ha tres o més substituents, s'ha de procurar que els localitzadors siguin els menors.

 * radicals amb valència lliure en un àtom de l'anell:
    
      ciclohexatrienil o fenil       C6H5-  o  Ph-
    
 * radicals amb valència lliure a la cadena lateral:
    
     Ph-CH2-, benzil;  Ph-CH=CH-, esteril

- Policíclics condensats
 

       naftalè                antracè  

4.4.3 Halurs d'hidrocarbur

Formats per C, H, X. Substitució d'un H per un X.

     X:  F, fluoro; Cl, cloro; Br, bromo; I, iodo
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         Substitutiva         Funció-radical      Noms trivials 

CH3Cl  clorometà           clorur de metil

CHCl3     triclorometà                             cloroform

CCl4                                            tetraclorur de carboni 

CH2=CHCl  cloroetè         clorur de vinil

CH3-CHBr-CH3     2-bromopropà

C6H5-Cl     clorobenzè

4.4.4 Compostos de C, H, O

Els compostos orgànics que contenen un grup funcional que incorpora oxigen es poden classificar en:
alcohols i fenols, èters, aldehids, cetones, àcids carboxílics i esters.

4.4.4.1 Alcohols

Substitució d'un H per un grup -OH (hidroxil).

               Substitutiva      Funció-radical     Noms trivials

CH3-CH2OH             etanol          alcohol etílic

CH3-CH2-CH2OH     1-propanol       alcohol n-propílic  

CH3-CHOH-CH3      2-propanol       alcohol isopropílic

Ph-OH                  fenol

HO-C6H4-OH            1,4-benzendiol                  hidroquinona

CH2OH-CH2OH       1,2-etandiol                     etilenglicol

CH2=CH-CH2OH                         alcohol al·lílic

Ph-CH2OH                             alcohol benzílic

 * radicals alcoxi:

CH3O-  metoxi; CH3-CH2O-  etoxi; Ph-O-  fenoxi
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4.4.4.2 Èters

Estructura:  R-O-R'

                 Substitutiva    Funció-radical                    

CH3-O-CH3  metoximetà    dimetil èter o èter dimetílic

CH3-O-CH2-CH3 metoxietà

Ph-O-CH2-CH3   etoxibenzè    etil fenil èter

4.4.4.3 Aldehids

Substitució de dos H per un grup =O, en un carboni terminal.

C =O   grup carbonil
    
 
  HCHO   metanal  o  formaldehid;  CH3-CHO   etanal  o  acetaldehid

   CH3-CH-CHO    2-metilpropanal
           
           CH3

  
   CH3-CH=CH-CHO   2-butenal;  Ph-CHO    benzaldehid

4.4.4.4 Cetones

Substitució de dos H per un grup = O, en un carboni no terminal.

                Substitutiva        Funció-radical      Noms trivials

CH3-CO-CH3   acetona o propanona       dimetil cetona

CH3-CO-CH2-CH2-CH3      2-pentanona

Ph-CO-CH3     acetofenona           fenil metil cetona

O=C6H4 =O       quinona

4.4.4.5 Àcids carboxílics

Contenen el grup carboxil   - C=O
                                                
                                                OH
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H-COOH    àcid metanoic  o  àcid fòrmic;   CH3-COOH   àcid etanoic  o  àcid acètic

CH3-CH2-CH2-COOH    àcid butanoic;   CH2=CH-COOH   àcid acrílic  o  àcid propenoic

CH2=C-COOH   àcid metacrílic  o  àcid metilpropenoic
         
         CH3

Ph-COOH     àcid benzencarboxílic  o  àcid benzoic;   COOH-COOH   àcid etandioic  o  àcid oxàlic.

Si se substitueix l'hidrogen per un element o grup inorgànic positiu, llavors tenim les sals d'àcids orgànics.

CH3-COONa         acetat sòdic

4.4.4.6 Esters

Derivats dels àcids en substituir un H del grup carboxílic per un radical.

H-COO-CH2-CH3     metanoat d'etil  o  formiat d'etil

Ph-COO-CH2-CH3    benxencarboxilat d'etil  o  benzoat d'etil

CH2=CH-COO-CH3    acrilat de metil  o  propenoat de metil

CH2=C-COO-CH3     metacrilat de metil
         
         CH3

4.4.5 Compostos de C, H, N

Els principals compostos orgànics que contenen un grup funcional que incorpora nitrogen es poden
classificar en: amines, amides, nitroderivats, azoderivats, diazoderivats i sals de diazoni.

4.4.5.1 Amines

Derivats de l'amoníac en substituir 1, 2 o 3 àtoms d'H per radicals orgànics.

-Amina primària:  R-NH2

 CH3-NH2   metilamina;  Ph-NH2    fenilamina o anilina

-Amina secundària:  R1-NH-R2
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 CH3-NH-CH3   dimetilamina;  Ph-NH-CH3    N-metilfenilamina

-Amina terciària:   R1-N-R2R3

        
 Ph-N(CH3 )2       N,N-dimetilfenilamina

  CH3-CH2-CH2-N-CH2-CH3     N-etil-N-metilpropilamina
                          
                          CH3

- Diamines

    H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2       1,4-butandiamina

4.4.5.2 Amides

Derivats de l'amoníac per substitució dels àtoms d'hidrogen pel grup RCO-  i altres radicals orgànics.

         
     R-C=O

-Amides tipus  R-CO-NH2

 CH3-CONH2  etanamida o acetamida;  Ph-CONH2     benzencarboxamida

-Amides tipus  R-CO-NHR'

 Ph-NH-CO-CH3    N-feniletanamida o acetanilida;   CH3-CH2-CHNH-CH3    N-metilpropanamida
                                 
-Amides tipus  R-CO-N R’R”     

 CH3-CO-N (CH3)2      N,N-dimetiletanamida

4.4.5.3 Altres

Nitroderivats

Substitució d'un H per un grup -NO2, si el substituent és el grup -NO llavors són nitrosoderivats.

CH3-NO2  nitrometà;    Ph-NO2  nitrobenzè

Azoderivats

R-N=N-R' CH3-N=N-CH3  azometà;    Ph-N=N-Ph  azobenzè
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Diazoderivats

 R’R-C=N+=N− N−=N+=CH2  diazometà

Sals de diazoni

R-N2
+ X− Ph-N2

+ Cl−  clorur de benzendiazoni

4.4.6 Compostos amb varis grups funcionals

Quan en un compost apareix més d'un grup funcional, llavors s'ha d'establir un ordre de prioritat entre
ells. A la taula 4.4 s'indica l'ordre de prioritat dels principals grups i com s'han d’anomenar quan hi ha
més d'un grup funcional.

Taula 4.4  Prioritat dels principals grups o funcions orgàniques

  Grup                                   Grup principal                     Grup secundari

1- àcids carboxílics    àcid ....-oic          carboxi- 
     -COOH              àcid .....carboxílic

2- aldehids                     -al         formil- (-CHO)
    -CHO

3- cetones               -ona                    oxo-    (=O)
     -CO-
            
4- alcohols i fenols             -ol                     hidroxi- 
    -OH
 
5- amines                   -amina                  amino-    (-NH2)
   -N-
    

6- èters                       èter                     alcoxi
    -O-R

Exemple:      CH3-CH-COOH     àcid 2-aminopropanoic
                            (alanina)
             NH2
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4.4.7 Heterocicles

Els heterocicles són cadenes tancades (cicles) que contenen carboni i altres elements diferents a aquest
(heteroàtoms), com N, S i O. Els heterocicles apareixen en molts compostos d'interès fotogràfic, entre els
quals cal destacar: reveladors, antiveladors, estabilitzadors de l'emulsió i colorants (sensibilitzadors
espectrals i formadors de color).

Sovint els heterocicles s’anomenen sense sistemàtica, amb un nom tradicional. La IUPAC, tot i acceptar
aquests noms, ha establert unes normes. No es donaran més detalls sobre aquest punt aquí, que es deixen
per a estudis més avançats. A continuació s’indiquen, només a tall d'exemple, alguns compostos
heterocíclics d'interès en fotografia.

 Compost                        Ús                                      

fenidona (1-fenil-3-pirazolidona) revelador B/N
benzotriazol                              antivelador
1-fenil-5-mercaptotetrazol      antivelador
cianines                         sensibilitzadors espectrals

4.4.8 Polímers

Els polímers són cadenes, més o menys llargues, formades per la repetició d’una unitat estructural que és
el monòmer. Per exemple, a partir de l’etilè, CH2=CH2, pot formar-se un polímer per repetició d’aquest
monòmer, que serà el [-CH2-CH2-]n, i que anomenem polietilè. Els polímers formats per la repetició d’un
monòmer simple es coneixen com a polímers d’addició, i s’anomenen anteposant el prefix poli- al nom
del monòmer i es representen posant el monòmer entre claudàtors i a continuació el subíndex n, com a
l’exemple indicat prèviament. Un segon exemple de polímer d’addició pot ser el poli(clorur de vinil), que
representarem per  [-CH2-CHCl-]n.

Un altre tipus de polímers són aquells en què el monòmer es forma per reacció entre dues substàncies
diferents, i s’anomenen polímers de condensació. Dins d’aquests hi ha importants polímers comercials,
com les poliamides i els poliesters.

4.5 Compostos orgànics d'interès fotogràfic

En aquest apartat s'indiquen alguns dels compostos orgànics més importants en fotografia i se citen
algunes de les seves accions o aplicacions.

a) Alcohols i fenols

La hidroquinona o p-dihidroxibenzè és un revelador. El catecol o o-dihidroxibenzè és un revelador. El
pirogalol o 1,2,3-trihidroxibenzè és un revelador.
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b) Aldehids

El formaldehid, HCHO, és un enduridor de la gelatina.

c) Àcids carboxílics i les seves sals

L'àcid acètic és un àcid feble i s'empra en el bany d'atur. L'àcid oxàlic dóna lloc als oxalats; l'oxalat ferrós
és un revelador, encara que avui dia no s'utilitza.

L'àcid etilendiaminotetraacètic, EDTA, i les seves sals sòdiques s'empren com a agents complexants de
metalls, com el calci. La sal sodicofèrrica de l’EDTA s'usa com a agent oxidant de la plata en el
blanqueig. L'àcid cítric dóna lloc als citrats; el citrat fèrric i amònic és un component del virador al
ferrocianur (blau de Prússia).

d) Amines

La p-fenilendiamina o p-diaminobenzè és un revelador; els seus derivats són els típics reveladors de
color. La o-fenilendiamina o o-diaminobenzè és un revelador.

e) Varis grups funcionals

Els aminofenols com el p-aminofenol, HO-Ph-NH2, o les seves sals són reveladors. El N-metil-p-
aminofenol o les seves sals són reveladors. El 2,4-diaminofenol o les seves sals són reveladors.

f) Polímers

El polietilè, PE, s’empra en els papers plastificats. Les pel·lícules plàstiques emprades com a suport
d’emulsions estan formades a partir de polímers, d’entre els quals podem destacar els acetats de
cel·lulosa, com el triacetat de cel·lulosa o TAC, i els poliesters, com el polietilenterephtalat o PET.
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4.7 Exercicis

1. Classifica els compostos inorgànics següents en àcids hidràcids, sals d'àcids hidràcids, peròxids,
hidròxids, àcids oxoàcids, sals d'àcids oxoàcids:

a) Na2SO3, sulfit sòdic; b) HBr, àcid bromhídric; c) KBr, bromur potàssic; d) H2O2, peròxid d'hidrogen;
e) H2SO4, àcid sulfúric; f) AgCl, clorur de plata; g) H2CO3, àcid carbònic; h) AgNO3, nitrat de plata; i)
Na2S2O3, tiosulfat sòdic; j) NaOH, hidròxid sòdic; k) Na3PO4, fosfat sòdic; l) KMnO4, permanganat
potàssic.

2. Formula: a) carbonat sòdic, b) sulfat de ferro(III), c) dicromat potàssic, d) àcid clorhídric, e) àcid
fosfòric, f) tiosulfat potàssic, g) iodur potàssic, h) nitrat de coure(II), i) òxid de plata(I), j) àcid bòric, k)
hidròxid de calci.

3. Anomena: a) (NH4)2S2O3, b) K2Cr2O7, c) HCl, d) NaHCO3, e) AgBr, f) H2S, g) HBO2, h) NH4Br, i)
NaHCO3, j) H3PO4, k) KCN, l) NaHSO3.

4. Classifica els hidrocarburs següents en saturats o insaturats, acíclics o cíclics, lineals o ramificats: a)
CH2=CH-CH3, b) CH≡C-CH3, c) CH3-CH(CH3)2, d) ciclopropà.

5. Formula: a) 2,2,4-trimetilpentà, b) ciclohexà, c) 3,3-dimetilciclopentè, d) 2,2-dimetilbutà, e) toluè, f) 2-
etil-1-propilbenzè, g) etilè.

6. Formula: a) alcohol benzílic, b) etilenglicol, c) fenilamina, d) àcid fòrmic, e) fenol, f) acetat sòdic, g)
propanoat de metil, h) m-nitrofenol, i) èter dimetílic, j) clorur d'al·lil, k) àcid oxàlic, l)
diclorodifluorometà, m) àcid propandioic, n) àcid 2-aminopropanoic, o) p-metilfenol, p) clorur de vinil,
q) 2-butenal, r) formaldehid, s) o-aminofenol

7. Anomena: a) CH3-CH(CH3)-CH2-CH3, b) CH3-CCl3, c) CH3-CH=CH2, d) CH3-O-CH3, e) CH3-CCl3, f)
HOOC-COOH, g) CH3-NH-CH3, h) O=C6H4=O, i) H2N-C6H4-NH2, j) CH3-CH2OH, k) CH3-COOH, l)
H2N-C6H4-OH, m) C6H6.
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Tema 5  Reaccions químiques i fotoquímiques
    (Els canvis que permeten el registre fotogràfic)

5.1 Les reaccions químiques, 5.1.1 Tipus de reaccions; 5.2 Les reaccions redox a la base del registre
fotogràfic; 5.3 Estequiometria de les reaccions i càlculs; 5.4 Fotoquímica: lleis; 5.5 Concepte d'equilibri i
constant d'equilibri, 5.5.1 Factors que afecten l'equilibri: influència de la temperatura; 5.6 Equilibri àcid-
base, 5.6.1 Constants d'acidesa i basicitat, 5.6.2 Dissolucions reguladores de pH: exemples pràctics, 5.6.3
Neutralització àcid-base; 5.7 Solubilitat de sals poc solubles: exemples pràctics; 5.8 Velocitat de reacció,
5.8.1 Factors que afecten la velocitat de reacció. Catalitzadors i inhibidors, 5.8.2 Mecanisme de reacció i
energia d'activació; 5.9 Resum; 5.10 Bibliografia; 5.11 Exercicis

5.1 Les reaccions químiques

Quan es posen en contacte, per exemple, òxid de calci (cal viva) amb aigua es produeix una
transformació, perceptible a simple vista, en la qual es forma hidròxid de calci (cal apagada). Aquesta
transformació entre unes substàncies, anomenades reactius, per donar-ne unes altres, anomenades
productes, es coneix com a reacció química. Una reacció química, des del punt de vista atòmico-
molecular, representa una reorganització en la forma d'unir-se o enllaçar-se els àtoms entre si. Per tant,
una reacció química implica el trencament d'una sèrie d'enllaços per formar-ne uns altres.

Per tal d'expressar una reacció química de forma més concisa s'utilitzen les equacions químiques, les
quals també permeten treballar-hi quantitativament. A l'exemple anterior, l'equació química corresponent
és:

  CaO + H2O = Ca(OH)2

Tal com pot observar-se, en un costat de la igualtat es posen els reactius i en l'altre costat els productes de
la reacció. A més, per tal que el signe igual expressi correctament una igualtat, cal que hi hagi conservació
en el nombre d'àtoms de cadascun dels elements. Generalment, aquest darrer punt no es compleix en
escriure les fórmules dels reactius i productes a banda i banda de la igualtat i requereix un procés
addicional, que és la igualació de l'equació química. Per exemple, la reacció entre el bromur de plata
(AgBr) i l'oxalat ferrós (FeC2O4) produeix plata, bromur fèrric (FeBr3) i oxalat fèrric (Fe2(C2O4)3). En
començar a escriure l'equació química posarem:

    AgBr + FeC2O4 = Ag + FeBr3 + Fe2(C2O4)3
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En aquest cas, podem veure que no hi ha igualtat. La igualació pot fer-se de forma simple en alguns casos,
però per a reaccions més complexes hi ha uns mètodes d'igualació, que se citaran a l'apartat següent.

Anem a descriure com es fa la igualació en els casos més simples, agafant com a exemple la reacció
anterior. El que cal fer, en primer lloc, és buscar un element que aparegui en un sol compost a cada banda
de la igualtat, per exemple el brom. Observem que hi ha tres broms a la dreta i, per tant, ha d'haver-hi tres
broms a l'esquerra i posarem 3 AgBr; llavors, automàticament haurem de posar 3 Ag a la dreta.

   1er pas:  3 AgBr + FeC2O4 = 3 Ag + FeBr3 + Fe2(C2O4)3

Ara observem que hi ha 3 oxalats i 3 ferros en total, a la dreta; per tant, posarem 3 FeC2O4 a l'esquerra.

   2n pas:  3 AgBr + 3 FeC2O4 = 3 Ag + FeBr3 + Fe2(C2O4)3

L'equació química anterior ja ha quedat igualada.

Nota: Com algú haurà pogut intuir, la reacció anterior podria correspondre a un revelat, i de fet l'oxalat
ferrós es va utilitzar com a revelador fins que va ser substituït per altres substàncies que ocasionaven
menys problemes.

Moltes reaccions químiques es produeixen en dissolució, especialment en dissolució aquosa; si es vol
remarcar aquest fet llavors es posa l'abreviació (aq) acompanyant la substància. Si la substància és un
sòlid, llavors es posa l'abreviació (s) acompanyant-la.

5.1.1 Tipus de reaccions

Hi ha tipus particulars de reaccions químiques que reben noms especials. Exemples de reaccions són:

- la reacció entre un àcid i una base, reaccions àcid-base (un cas particular és el que es produeix en el
bany d'atur fotogràfic):

   CH3COOH + NaOH  =  Na(OOCCH3) + H2O

- les reaccions de precipitació, en què es forma un sòlid a partir de reactius en dissolució (un cas
particular és la precipitació d'halurs de plata en la preparació d'emulsions fotogràfiques):

   AgNO3 + NaCl  =  AgCl(s) + NaNO3

- les reaccions de complexació (un cas particular és el fixat fotogràfic):

   AgBr(s) + 2 Na2S2O3  =  Na3[Ag(S2O3)2] + NaBr

- les reaccions d'oxidació-reducció, reaccions redox (un cas particular és el revelat fotogràfic):

   Ag+ + Rev-H  =  Ag(s) + Rev + H+
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Cadascuna d'aquestes reaccions serà estudiada al tema corresponent, però en aquest tema es fa un estudi
més general de les reaccions químiques, en especial de les reaccions redox.

5.2 Les reaccions redox a la base del registre fotogràfic

En una gran part de les reaccions es produeix un canvi en l'estat d'oxidació d'alguns elements,
generalment dos d'ells. Són les reaccions d'oxidació-reducció o redox. Aquestes reaccions es donen molt
freqüentment en fotografia, i són la base del revelat i d'altres processos; les reaccions redox també estan a
la base del funcionament de les piles i bateries, sovint emprades en els equips fotogràfics. Mentre que un
dels elements augmenta el seu estat d'oxidació (s'oxida), l'altre el disminueix (es redueix). Exemple:

        Ag + Cu2+ = Ag+ + Cu+

En aquesta reacció, la plata s'oxida ja que passa d'un estat d'oxidació 0 a +1, mentre que el coure es
redueix ja que passa d'un estat d'oxidació de +2 a +1.

Les reaccions o processos redox poden considerar-se dividits en dues semireaccions, la d'oxidació i la de
reducció, i totes dues s’han de produir alhora. A l'exemple anterior:

    semireacció d'oxidació     Ag = Ag+ + e-

    semireacció de reducció   Cu2+ + e- = Cu+

La suma de les dues semireaccions ha de donar la reacció global. Per tal de poder fer aquesta suma cal
que el nombre d'electrons cedits en el procés d'oxidació sigui igual al nombre d'electrons captats en el
procés de reducció; per això, cal multiplicar cada semireacció pel nombre d'electrons de l'altra. A
l'exemple anterior aquest nombre és 1 en cada cas i, per tant, la reacció global és la indicada més amunt.
El procés d'igualació descrit anteriorment s’anomena mètode del canvi d'estat d'oxidació.

Generalment, els ions formen part d'una sal. L'equació química  Ag + Cu2+ = Ag+ + Cu+ es diu que està
escrita en forma iònica, mentre que si es consideren les sals corresponents es diu que està escrita en forma
neutra o molecular. Si els ions coure provenen del clorur de coure, llavors tindrem  Ag + CuCl2 = AgCl +
CuCl.

Tal com hem dit, un gran nombre de reaccions fotogràfiques impliquen processos redox. Per exemple, la
formació de la imatge latent o el revelat són processos redox, els quals seran estudiats amb detall més
endavant, que impliquen la reducció dels ions plata a plata metàl·lica. La reacció exposada anteriorment,
on es produeix l'oxidació de la plata, constitueix la base d'un dels mètodes de blanqueig. Un altre exemple
és la recuperació de la plata; un dels mètodes usats es basa en la reacció següent, la igualació de la qual es
proposa com a exercici (vegeu l’exercici número 3):

Ag+ + Zn = Ag + Zn2+

Quan els elements que s'oxiden o que es redueixen formen part d'un oxoanió o d'un òxid, llavors és millor
emprar en la igualació el mètode de l'ió-electró. Aquest mètode, però, es reserva per a una obra més
avançada i el lector interessat pot consultar les referències [TORR93; GILL90; LOZA89]. Un exemple
d'aplicació d'aquest mètode és la igualació de la reacció del dicromat potàssic amb la plata, en medi àcid
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(àcid clorhídric), que dóna ions plata, ions crom(III) i aigua:

  6 Ag + K2Cr2O7 + 14 HCl = 6 AgCl + 2 CrCl3 + 7 H2O + 2 KCl

Aquesta reacció serveix per al blanqueig de la plata en fotografies B/N. Per al blanqueig en fotografia de
color s'empra el ferricianur potàssic, en presència de bromur potàssic, d'acord amb la reacció:

   Ag + K3[Fe(CN)6] + KBr = AgBr + K4[Fe(CN)6]

En els processos redox hi ha, com hem vist, una oxidació i una reducció, els quals impliquen uns elements
o els compostos que contenen aquests elements. La substància que experimenta l'oxidació s’anomena
reductor, mentre que la substància que experimenta la reducció s’anomena oxidant. És a dir, l'oxidant fa
que l'altra substància s'oxidi (que experimenti l'oxidació) mentre que ell es redueix (experimenta la
reducció). Un raonament equivalent podem formular per al reductor: el reductor fa que l'altra substància
es redueixi, mentre que ell s'oxida. El que sí que ha de quedar clar és que un oxidant i un reductor sempre
van aparellats. Per exemple, en la reacció del dicromat amb la plata, el dicromat potàssic és l'oxidant,
mentre que la plata actua com a reductor. El dicromat oxida la plata, i també podem dir que la plata
redueix el dicromat.

5.3 Estequiometria de les reaccions i càlculs

Un cop tenim l'equació química igualada, podem establir relacions quantitatives entre les substàncies que
intervenen en la reacció. Els números que hi ha davant la fórmula de cada compost s’anomenen
coeficients estequiomètrics i ens indiquen la relació entre els mols de les diferents substàncies. Per
exemple, en la reacció de l'apartat anterior tenim que 1 mol de dicromat potàssic reacciona amb 6 mols de
plata, i que llavors es formen 6 mols de clorur de plata i 2 mols de clorur de crom(III). La relació
estequiomètrica entre dues substàncies és el quocient entre els coeficients estequiomètrics d'aquestes dues
substàncies en l'equació igualada. Per exemple, la relació estequiomètrica entre la plata i el dicromat, en
la reacció indicada, és:

  6 mols de plata/1 mol de dicromat =6

Exercici 1: Quants grams de dicromat potàssic es necessiten per blanquejar 0.2 g de plata?

                     1 mol Ag          1 mol K2Cr2O7          294.2 g K2Cr2O7

 0.2 g Ag ∗      ∗  ∗      =  0.091 g de K2Cr2O7

                    107.9 g Ag         6 mols Ag                1 mol K2Cr2O7

En primer lloc, es divideixen els grams de plata per la seva massa atòmica; després, s'aplica la relació
estequiomètrica entre la plata i el dicromat potàssic; a continuació, es multiplica per la massa molecular
del dicromat potàssic, i ja tenim els grams  necessaris d'aquest.
 
Exercici 2: Quin volum de dissolució 0.1 M de dicromat potàssic es necessita per blanquejar 0.2 g de
plata?
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                    1 mol Ag         1 mol dicromat             1 L dissol.
 0.2 g Ag ∗      ∗  ∗     =  0.0031 L = 3.1 mL
                   107.9 g Ag         6 mols Ag                 0.1 mol dicromat

En primer lloc, es divideixen els grams de plata per la seva massa atòmica; després, s'aplica la relació
estequiomètrica entre la plata i el dicromat potàssic; a continuació, es divideix per la concentració molar
de la dissolució de dicromat potàssic, i ja tenim el volum  necessari d'aquesta.

A vegades, en una reacció es posa en excés algun dels reactius. La reacció transcorre fins que el reactiu
que hi és en defecte s'ha esgotat, mentre encara resta per reaccionar una part del reactiu en excés. El
reactiu que hi és en defecte s’anomena reactiu limitant. La quantitat de productes formats serà funció del
reactiu limitant. Per exemple, si per blanquejar 0.3 mols de plata, s'empra 0.1 mols de dicromat, segons la
reacció precedent, es veu que els 0.3 mols de plata sols necessiten 0.05 mols de dicromat, i que hi ha un
excés de 0.05 mols de dicromat; per tant, el reactiu limitant en aquest cas és la plata. Els mols de clorur de
plata formats seran:

                            6 mols AgCl
 0.3 mols Ag ∗     = 0.3 mols AgCl 
                             6 mols Ag

5.4 Fotoquímica: lleis

La fotoquímica estudia les reaccions en què el canvi químic d'una o més substàncies és provocat per la
llum; en concret, per l'energia que, en forma de fotons, transporta aquesta. El fet que l'energia de la llum,
o de la radiació electromagnètica en general, estigui quantitzada en fotons i que l'energia dels àtoms i les
molècules també estigui quantitzada, explica que la interacció radiació-matèria es doni quan hi hagi una
correspondència entre ambdós valors d'energia; llavors es produeix l'absorció de la llum per la matèria.
Les reaccions químiques impliquen bàsicament els electrons més externs i, per tant, els nivells energètics
d'aquests. Ja que les diferències energètiques entre aquests nivells són de l'ordre de l'energia dels fotons
de la llum visible o UV, aquest tipus de radiació és la responsable de la major part de reaccions
fotoquímiques. En concret, en l’exposició de l’emulsió fotogràfica a la llum té lloc una reacció
fotoquímica; aquesta produeix l’ennegriment per la formació de plata metàl·lica.

L'energia que transporta la llum és un valor gran; per tant, aquesta energia sol mesurar-se
macroscòpicament, alhora que es reserva el concepte de fotó per a la interpretació a nivell estructural. A
partir de les observacions experimentals, primerament, i els coneixements teòrics sobre la naturalesa de la
radiació i de la matèria, posteriorment, s'han formulat una sèrie de lleis que regeixen les reaccions
fotoquímiques.

Llei de Grotthus-Draper. Tan sols es produeix canvi químic per acció de la llum quan aquesta és
absorbida per la matèria. (Grotthus 1820- Draper 1840)

Llei de Lambert (1760). La intensitat de la llum en un medi absorbent disminueix exponencialment amb
la distància.
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Llei de Beer (1852). La intensitat de la llum transmesa en un medi absorbent, d'un cert gruix, depèn
exponencialment de la concentració d'absorbent.

Si IT representa la intensitat de la llum transmesa i IO la intensitat de la llum incident, la llei de Lambert
pot expressar-se:  ln(IT/IO)=−Kd, on d és la distància o el gruix del medi i K es una constant, però que és
funció de la longitud d'ona. Semblantment, la llei de Beer pot expressar-se:  ln(IT/IO)=−Lc, on c és la
concentració d'absorbent i L és una constant, que també és funció de la longitud d'ona.

Les lleis de Lambert i Beer poden agrupar-se en una expressió, coneguda com a llei de Lambert-Beer, que
inclou la doble dependència amb el gruix i la concentració d'absorbent: ln(IT/IO)=−Ecd. En aquesta
expressió, E és una constant que depèn del medi absorbent i és funció de la longitud d'ona.

Llei de Bunsen-Roscoe (1850). La magnitud del canvi químic provocat per acció de la llum és
proporcional al producte de la intensitat de la llum pel temps d'il·luminació.

Llei d'Einstein o de Stark-Einstein. El nombre de molècules o àtoms que reaccionen per acció de la llum
és igual al nombre de fotons absorbits. Aquesta llei també es coneix com a llei de l'equivalència
fotoquímica.

Molts processos fotoquímics no compleixen aquesta llei exactament. Llavors es defineix com a eficiència
quàntica la relació entre el nombre de molècules o àtoms que reaccionen i el nombre de fotons absorbits.
L'eficiència quàntica pot ser igual a 1 (es compleix la llei) o bé més gran o més petita que 1.

5.5 Concepte d'equilibri i constant d'equilibri

Si bé fins ara ens hem referit a les reaccions químiques com a reaccions que transcorren totalment, és a
dir, en què els reactius es transformen totalment en productes, hem d'indicar aquí que aquest no és el cas
general. Bastants reaccions, després d'iniciades, arriben a un punt en què no es formen més productes tot i
haver-hi una quantitat significativa de reactius, i per tant coexisteixen en el medi de reacció els productes
amb els reactius. Aquesta situació s’anomena equilibri químic. Per altra banda, si en una d'aquestes
reaccions en lloc de partir dels reactius haguéssim partit dels productes, hauríem observat que una part
d'aquests darrers es transformen en els primers fins arribar de nou a una situació d'equilibri.

Per representar una situació d'equilibri entre reactius, R, i productes, P, s'utilitza la simbologia R <==> P.
La situació descrita abans pot quantificar-se. En una reacció com ara R <==> P, existeix un paràmetre
característic, la constant d'equilibri, el valor de la qual només és funció de la temperatura, i que ens dóna
idea de l'extensió de la reacció i relaciona les concentracions de reactius i de productes.

Si la reacció és en dissolució, la constant d'equilibri s'expressa en funció de les concentracions de la forma
següent:

   K=[P] / [R]

on [ ] indica concentració. Si considerem una reacció més general, com ara:

aA + bB = cC + dD
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la constant d'equilibri s'expressa:

               [C]c [D]d

      K=
               [A]a [B]b

Podem veure que, com més gran és el valor de la constant d'equilibri, més grans són les concentracions
dels productes respecte a les de reactius i, per tant, la reacció està més desplaçada cap a productes.

Per exemple, en la reacció en dissolució (fixat fotogràfic):

Ag+ + 2 S2O3
2− <==> Ag(S2O3)2

3−

la constant d'equilibri és:

               [ Ag(S2O3)2
3− ]

     K=
             [Ag+]  [S2O3

2−]2

Aquest exemple constitueix una mostra d'un tipus especial d'equilibris que estudiarem més àmpliament i
que té molt interès en fotografia, que són els equilibris de complexació, els quals intervenen en el fixat.

En algunes reaccions, alguna de les substàncies és un sòlid. Són les reaccions heterogènies. En aquests
casos, la presència del sòlid, en la quantitat que sigui, no influeix en les quantitats de les altres sustàncies
que hi ha d'haver a l'equilibri i, en conseqüència, els sòlids no apareixen en l'expressió de la constant
d'equilibri. És fonamental, però, que en l'equilibri hi estigui present el sòlid, encara que sigui en una
quantitat molt petita, altrament no podríem assegurar que aquest equilibri existeixi. Per exemple, en la
reacció:

2 Ag+ + Zn(s) <==> 2 Ag(s) + Zn2+

la constant d'equilibri s'escriu:

             [Zn2+]
      K=
             [Ag+]2

En fotografia, les reaccions heterogènies són molt freqüents ja que impliquen generalment la plata o algun
dels seus compostos insolubles i, per tant, quasi sempre hi és present una fase sòlida. L'exemple anterior,
de recuperació de plata dels banys fotogràfics, en constitueix un exemple. Un altre exemple de reacció
heterogènia és el revelat, formulat segons la reacció:

  Ag+ + Rev-H = Ag(s) + Rev + H+
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5.5.1 Factors que afecten l'equilibri: influència de la temperatura

Hi ha una sèrie de factors que afecten l'equilibri i que provoquen un desplaçament d'aquest cap a reactius
o bé cap a productes. Aquests factors són les concentracions de les substàncias, la temperatura i la pressió
en el cas dels gasos.

Anem a comentar l'efecte de la concentració. Si augmentem la concentració d'algun dels reactius es
provoca un desplaçament del punt d'equilibri cap a productes. De la mateixa manera, si afegim algun dels
productes al medi de reacció llavors el punt d'equilibri es desplaça cap a reactius. Per exemple, en la
reacció NH4

+ + H2O <==> NH3 + H3O
+ , si augmentem la concentració d'ió amoni (NH4

+), l'equilibri es
desplacarà cap a la dreta i es formaran més amoníac (NH3) i més ions hidroni (H3O

+). Al llarg de l'obra
n’anirem veient altres exemples en estudiar el procés fotogràfic.

De tots els factors citats que afecten l'equilibri, sols un d'ells modifica el valor de la constant d'equilibri,
que és la temperatura, mentre que la resta es limiten a desplaçar el punt d'equilibri però sense influir en el
valor de la constant K.

5.6 Equilibri àcid-base

En aquest apartat es fa un estudi més aprofundit dels conceptes d'àcid i base, i de l'equilibri àcid-base. Un
tipus particular d'equilibris són aquells en què una substància és capaç d'alliberar ions hidrogen (protons),
mentre que una altra substància ès capaç de captar-los. La substància que cedeix els protons és l'àcid, HA,
mentre que la que els capta és la base, B. Aquest equilibri pot expressar-se de forma general:

AH + B <==> A− + BH+

Com que la majoria dels equilibris àcid-base d'interès fotogràfic tenen lloc en medi aquós, considerarem
preferentment aquest medi. Els conceptes d'àcid i base exposats anteriorment són els més generals i
emprats actualment, però als seus orígens els conceptes d'àcid i base foren diferents. Inicialment sols es
van considerar equilibris aquosos, i Arrhenius va definir un àcid com una substància que alliberava
protons en solució aquosa, mentre que una base alliberava ions hidròxid, OH−. Un exemple d'àcid seria
HCl i de base NaOH. Però aquesta definició no explicava que una dissolució de NH3 o d'acetat sòdic fos
bàsica, o que una dissolució de clorur amònic fos àcida. Els conceptes exposats anteriorment, deguts a
Bronsted i Lowry, permeten incloure tots aquests casos. A més, en aquesta teoria un àcid sempre va
acompanyat d'una base. En solucions aquoses, una de les substàncies és l'aigua, la qual actua com a base o
com a àcid, depenent del caràcter de l'altra. Per exemple, en l'equilibri:

HCN + H2O <==> CN− + H3O
+ 

l'àcid cianhídric actua com a àcid i allibera protons, els quals són captats per l'aigua, que actua com a
base. En l'equilibri:

NH3 + H2O <==> NH4
+ + OH−

l'aigua actua com a àcid alliberant protons que són captats per l'amoníac, que és la base. Per simplificar,
moltes vegades no es considera l'aigua explícitament, com per exemple  HCN <==> H+ + CN−, però se
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sobreentén que hi intervé i que H+=H3O
+. 

5.6.1 Constants d'acidesa i basicitat

Si es considera un àcid en general HA i el seu equilibri:

HA <==> H+ + A−

la constant d'equilibri corresponent en funció de les concentracions s’anomena constant d'acidesa Ka, la
qual s'expressa

               [H+]  [A−]
      Ka=
                  [HA]

De la mateixa manera, si es considera una base en general B i el seu equilibri:

B + H2O = BH+ + OH−

la constant d'equilibri corresponent s’anomena constant de basicitat Kb, la qual s'expressa

            [BH+]  [OH−]
   Kb= 
                    [B]

Els valors d'aquestes constants estan tabulats per a molts àcids i bases (vegeu la taula 5.1). Si un àcid HA
allibera protons dóna lloc a un anió A-, el qual pot captar de nou protons i, per tant, actua com a base. En
conseqüència, un àcid en dissociar-se, dóna lloc a una base, que s’anomena la base conjugada de l'àcid.
De la mateixa manera, una base B en captar protons, dóna lloc a un catió BH+, el qual pot actuar com a
àcid, que s’anomena l'àcid conjugat de la base. En definitiva, en un equilibri àcid-base sempre ens
apareixen dos parelles àcid-base conjugades.

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 o de l'hidròxid sòdic, i llavors escrivim,
respectivament:

HCl           H+ + Cl−

 NaOH           Na+ + OH−

Això vol dir que el Cl- té molt poca tendència a unir-se o captar protons i el Na+ té molt poca tendència a
unir-se al OH−. Al tema 2 s'ha comentat el concepte de pH i el seu càlcul per a casos senzills, com els
d'àcids i bases forts.

Però molts àcids i moltes bases no estan totalment dissociats o ionitzats, i presenten un autèntic equilibri.
Parlem, en aquest cas, d'àcids o bases febles, i la seva força vindrà donada pel valor de la constant
d'acidesa o basicitat. En el cas particular dels àcids i les bases forts, aquestes constants són molt grans,
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pràcticament no mesurables. Per exemple, l'àcid cianhídric, HCN, és un àcid molt feble, i en aquest cas
l'equilibri  HCN <==> H+ + CN−  està molt desplaçat cap a l'esquerra, la qual cosa vol dir que predomina
l'espècie no dissociada. Un altre exemple és l'àcid acètic. En el cas de l'amoníac, el qual és una base feble,
l'equilibri  NH3 + H2O <==> NH4

+ + OH−  també està desplaçat cap a l'esquerra, perquè també predomina
la forma no dissociada. En aquests casos d'àcids o bases febles, les bases i els àcids conjugats
corresponents, CN− i NH4

+, tindran una certa tendència a captar o a cedir protons, tal com es comenta a
continuació.

Considerem el cas de les sals. Si a la sal hi ha present l'anió que prové d'un àcid feble, llavors la
dissolució presenta un pH bàsic. Per exemple, l'acetat sòdic. L'anió acetat és la base conjugada de l'àcid
acètic. Aquest anió presenta el que se'n diu una hidròlisi bàsica, la qual respon a l'equilibri:

Ac− + H2O <==> AcH + OH−

Si a la sal hi ha present el catió que prové d'una base feble, llavors la dissolució presenta un pH àcid. Per
exemple, el clorur amònic. L'anió amoni és l'àcid conjugat de l'amoníac i presenta una hidròlisi àcida,
segons l'equilibri:

NH4
+ + H2O <==> NH3 + H3O

+

En canvi, una dissolució d'una sal com el clorur sòdic, NaCl, presenta un pH neutre o pràcticament
neutre, ja que tant el clorur com l'ió sodi provenen d'un àcid i una base forts, respectivament.

Taula 5.1  Constants d’acidesa i basicitat (a 25ºC)

   Àcid           Constant d’acidesa       Base           Constant de basicitat

Àcid sulfúric (1ª)   Molt gran Amoníac 1.8 10-5

                      (2ª)  1.2 10-2 Anilina  4.3 10-10

Àcid fosfòric (1ª)  7.5 10-3

                      (2ª)  6.2 10-8

       (3ª)  2.1 10-13

Àcid acètic  1.8 10-5

Àcid carbònic (1ª)  4.3 10-7

         (2ª)  5.6 10-11

Àcid cianhídric  4.9 10-10

Àcid sulfhídric (1ª)  9.1 10-8

           (2ª)  1.1 10-12

5.6.2 Dissolucions reguladores de pH: exemples pràctics

Un cas especialment interessant de sistemes àcid-base el formen un àcid feble amb una sal del
corresponent anió de l'àcid, com l'àcid acètic i l'acetat sòdic (HAc/NaAc), o bé una base feble amb una sal
del catió de la base, com l'amoníac i el clorur amònic (NH3/NH4Cl). Aquests sistemes tenen la
particularitat que els equilibris respectius, àcid acètic-acetat o bé amoníac-ió amoni, exerceixen un efecte
amortidor sobre l'addició d'àcids o bases forts i, per tant, el pH varia poc.
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Les solucions amortidores de pH s'empren àmpliament en fotografia, especialment per al revelat. El
control del pH és important i el valor òptim depèn de cada revelador; per tal d'aconseguir i mantenir
aquest valor han d'emprar-se en la majoria dels casos solucions reguladores de pH. Afortunadament,
gràcies a la gran varietat d'àcids i bases, per a cada zona de pH pot trobar-se alguna solució reguladora.
La zona d'efectivitat d'un sistema regulador àcid feble-anió està al voltant d'un pH=pKa (essent pKa=−log
Ka), i per a un sistema base feble-catió al voltant d'un pOH=pKb (essent pKb=−log Kb), o el que és
equivalent pH=14−pKb. A la taula 7.2 (tema 7) es donen exemples de sistemes reguladors d'ús pràctic en
fotografia.

5.6.3 Neutralització àcid-base

Quan es mesclen quantitats equivalents d'àcid i de base es produeix una reacció de neutralització, per la
qual desapareix tot l'àcid i tota la base i es forma aigua i una sal. La reacció genèrica és:

     àcid + base = sal + aigua

Per exemple, en la reacció:

     HCl + NaOH = NaCl + H2O

per neutralitzar 0.5 mols de HCl fan falta 0.5 mols de NaOH, d'acord amb l'estequiometria de la reacció.
En la reacció:

     H2SO4 + 2 NaOH = Na2SO4 + 2 H2O

per neutralitzar 0.5 mols d'àcid sulfúric fa falta 1 mol de sosa (hidròxid sòdic).

En la neutralització, i immediatament abans i després d'ella, es produeix un canvi notable de pH, el qual
pot detectar-se gràcies a determinades substàncies, anomenades indicadors. Els indicadors de pH o
indicadors àcid-base són substàncies, generalment àcids febles, que presenten un canvi de color en una
determinada zona de pH, la qual se situa aproximadament una unitat de pH per sota i per sobre del pKa de
l'indicador. A aquesta zona de pH se l’anomena interval de viratge de l'indicador,
pH(viratge)=pKa(Ind)±1. Amb vista a emprar un determinat indicador per detectar el punt de
neutralització, cal veure que l'interval de viratge de l'indicador estigui comprès en la zona de variació
brusca de pH corresponent a la neutralització.

A la taula 5.2 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, tal com s'ha comentat al tema 2 i es comentarà al
tema 7.
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Taula 5.2  Intervals de viratge d’indicadors àcid-base

    Indicador          Interval (pH)    Canvi de color

Blau de timol (1er)   1.2 − 2.8  roig – groc
Roig Congo   3.0 − 5.2  blau lilós – roig
Taronja de metil   3.1 − 4.4  roig – groc ataronjat
Blau de bromocresol   3.8 – 5.4  groc – blau
Roig de metil   4.2 – 6.2  roig – groc
Tornassol   5.0 – 8.0  roig – blau
Blau de bromotimol   6.0 – 7.6  groc – blau
Roig neutre   6.8 – 8.4  roig – groc
Blau de timol (2n)    8.0 – 9.6  groc – blau
Fenolftaleïna   8.2 – 10.0  incolor – magenta
Carmí Índigo 11.6 − 14.0  blau – groc

5.7 Solubilitat de sals poc solubles: exemples pràctics

Quasi totes les sals, quan es dissolen en un determinat dissolvent com l'aigua, arriben a un límit de
solubilitat a partir del qual no es dissol més sal sinó que aquesta resta en fase sòlida en contacte amb la
dissolució. En aquesta situació existeix un equilibri, el qual, per a una sal MX, pot expressar-se: 

    MX(s) <==> M+ + X−

Aquest equilibri presenta una constant, anomenada constant del producte de solubilitat, KPS, o
simplement producte de solubilitat, PS, que depèn de la temperatura, tal que:

            KPS= [M+] [X−]

Per a sals molt solubles o moderadament solubles, dificilment se sol arribar a la saturació; en canvi, amb
les sals poc solubles fàcilment s'hi arriba i llavors precipiten, coexistint la fase sòlida amb els ions en
dissolució. Per exemple, els halurs de plata són sals poc solubles. Si en mesclar dues sals solubles, una
que conté el catió M+ i l'altra l'anió X− d'una sal insoluble, el producte iònic de les concentracions PI és
més gran que el producte de solubilitat, llavors es produeix la precipitació de la sal MX. Això és el que
succeeix en la preparació de l'emulsió fotogràfica; en mesclar nitrat de plata amb bromur potàssic,
precipita el bromur de plata, que és molt insoluble:

    AgNO3(aq) + KBr(aq) = AgBr(s) + KNO3(aq)

El carbonat de calci també és insoluble. En les aigües dures, la concentració d'ions calci és relativament
alta; llavors, si un aigua dura s'empra per preparar un revelador que contingui carbonat sòdic, es produirà
la precipitació de carbonat de calci, el qual apareix com un sòlid blanquinós.

Per al cas general d'una sal d'estequiometria  MuXv, l'equilibri de solubilitat és:

      MuXv(s) <==> uMz+ + vXz−
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on z+ és la càrrega del catió i z- la càrrega de l'anió, i la constant s'expressa:

      KPS=[Mz+]u [Xz-]v

A la taula 5.3 es donen els valors d'aquestes constants per a algunes sals poc solubles.

Exercici 3. A 1 L d'una dissolució 0.01 M de nitrat de plata, AgNO3, s'afegeix 1 L d'una dissolució 0.01
M de bromur potàssic, KBr. Determina si el bromur de plata precipitarà o no.

Primer calculem les concentracions d’ions plata i de bromur després de la mescla:

[Ag+]=[AgNO3]= 0.01x1/2= 0.005 M [Br−]=[KBr]= 0.01x1/2= 0.005 M

A continuació, calculem el producte iònic:

PI = [Ag+] [Br−] = 0.005∗0.005= 2.5 10-5

I, finalment, comparem aquest amb el producte de solubilitat del AgBr (tabulat), 5.3 10-13. Com es pot
observar, el PI > PS i, per tant, el AgBr precipitarà.

Taula 5.3  Productes de solubilitat (a 25ºC) per a algunes sals poc solubles

Substància Producte de solubilitat Substància Producte de solubilitat

AgCl 1.1 10-10 Hg2Cl2 1.3 10-18

AgBr 5.3 10-13 HgS 1.6 10-52

AgI 8.0 10-17 MgCO3 2.1 10-5

AgCN 7.0 10-15 Mg(OH)2 8.9 10-12

Ag2S 6.3 10-50 PbI2 1.1 10-9

AgSCN 1.1 10-12 PbS 2.5 10-27

BaSO4 1.1 10-10

CaCO3 9.0 10-9

Ca(OH)2 3.7 10-6

5.8  Velocitat de reacció

La cinètica és la part de la química que estudia l'evolució de les reaccions amb el temps, així com els
factors que determinen i afecten la velocitat de la reacció. Per simplificar, considerem una reacció tal com
 R       P; en produir-se aquesta reacció, la quantitat o la concentració de R disminueix amb el temps,
mentre que la de P va augmentant.  La velocitat de reacció és la velocitat de variació de R amb el signe
canviat, o bé la velocitat de variació de P; és a dir,

 v=−d[R]/dt=d[P]/dt

La variació de R pot seguir una dependència amb el temps com la que es representa a la figura 5.1. La
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velocitat de reacció pot canviar al llarg de la reacció, essent màxima a l'inici i pràcticament zero al final,
quan el reactiu s'ha esgotat. És a dir, la velocitat de reacció depèn de la quantitat o concentració de
reactiu. Això s'expressa amb una equació coneguda com a equació de velocitat:

   v=−d[R]/dt=k[R]n

on k és la constant de velocitat i n és l'ordre de reacció; el valor de n és generalment 1 o 2. Quan n=1
diem que la reacció és de primer ordre, i quan n=2 diem que és de segon ordre. Exemples:

 a. La desintegració radioactiva és de primer ordre.
 b. La reacció del revelat químic és aproximadament d'ordre 1 respecte a l'agent revelador.

      Concentració
  de reactiu R

temps

Fig. 5.1  Evolució de la quantitat de reactiu amb el temps

5.8.1 Factors que afecten la velocitat de reacció. Catalitzadors i inhibidors

Ja hem indicat que la velocitat de reacció depèn de la concentració o quantitat dels reactius, però també hi
ha d'altres factors que l'afecten. En primer lloc, la naturalesa dels reactius i el medi en què es produeix la
reacció. En segon lloc podem citar la temperatura. Aquests factors queden englobats en la constant de
velocitat. En general, la velocitat de reacció se sol duplicar per un augment de 10 graus en la temperatura.
És ben conegut pels fotogràfs que durant el revelat hi ha d'haver un control de la temperatura, i que un
augment de la temperatura redueix el temps de revelat.

Un altre factor que afecta en les reaccions heterogènies, on intervenen sòlids, és la superficie de contacte
que aquests ofereixen; com més gran sigui la superfície, major serà la velocitat de reacció. Es produeixen
reaccions heterogènies en l'emulsió fotogràfica en els processos de revelat i fixat. Finalment, la velocitat
de reacció pot veure's modificada per la presència d’algunes substàncies que poden accelerar o retardar la
reacció, que són, respectivament, els catalitzadors i els inhibidors.
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Els catalitzadors són substàncies que augmenten la velocitat d'una reacció, ja que faciliten que aquesta
tingui lloc. Els catalitzadors no es consumeixen en la reacció i, per tant, es recuperen en finalitzar aquesta.
La catàlisi pot ser homogènia o heterogènia. És homogènia quan el catalitzador s'utilitza en les mateixes
característiques que el medi de reacció; per exemple, en una reacció en dissolució, el catalitzador ha
d'estar en dissolució. En la catàlisi heterogènia, el catalitzador forma una fase diferent; per exemple, si el
catalitzador és un sòlid en una reacció en dissolució. La superfície del catalitzador és un factor important
en la catàlisi heterogènia, ja que a major superfície major velocitat.

En el revelat fotogràfic amb certs reveladors (tipus fenòlic) la velocitat de revelat augmenta en augmentar
el pH del medi i, per tant, podem dir que els ions OH-, o les substàncies bàsiques, catalitzen la reacció.

L'autocatàlisi té lloc quan els propis productes de la reacció la catalitzen. Ja que cada vegada es formen
més productes, resulta que l'efecte catalitzador augmenta al llarg de la reacció i, per tant, fa augmentar la
velocitat de la reacció. El procés de revelat es pot considerar, en alguns aspectes, una reacció
autocatalítica, ja que la plata formada afavoreix la diposició de més plata.

Els inhibidors són substàncies que disminueixen o fins i tot anul·len la velocitat de reacció. Un exemple el
tenim en els restringents o antiveladors presents en el revelador, que inhibeixen l'acció de l'agent
revelador sobre els cristalls d'halur de plata no exposats.

5.8.2 Mecanisme de reacció i energia d'activació

Una reacció química pot ser que tingui lloc en una sola etapa, i llavors s’anomena reacció o procés
elemental. Però moltes de les reaccions químiques són reaccions complexes ja que tenen lloc en una sèrie
d'etapes, és a dir, són una successió de reaccions elementals. La descripció del conjunt d'etapes que
integren un procés o reacció química constitueix el mecanisme de reacció. Els processos de formació de
la imatge latent o de revelat són processos més o menys complexos, els quals han de descriure's
mitjançant un mecanisme de reacció.

 
Energia    

    Ea

 
Coordenada de reacció

Fig 5.2  Evolució de l'energia en una reacció. Energia d'activació
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Per altra banda, per tal que una reacció es produeixi, cal que primer es trenquin una sèrie d'enllaços.
Aquest procés requereix energia i, per tant, constitueix una barrera per a l'inici de la reacció. Aquesta
situació s’il·lustra a la figura 5.2. L'altura de la barrera d'energia que cal superar es coneix com a energia
d'activació, Ea. Aquesta energia pot ser proporcionada per algunes de les molècules més energètiques, si
la barrera no és massa gran, o bé per algun factor extern, com un augment de temperatura o una guspira.
En moltes reaccions, un cop activada la reacció es desprèn tanta energia que és suficient per superar la
barrera d'activació i la reacció continua per si sola. L'acció d'un catalitzador és disminuir l'altura de la
barrera d'energia i, per tant, facilitar la reacció.

La dependència de la constant de velocitat amb l'energia d'activació i amb la temperatura és de tipus
exponencial. Si Ea augmenta, la velocitat de reacció disminueix exponencialment, mentre que si la
temperatura augmenta la velocitat de reacció augmenta també exponencialment.

5.9 Resum

1. Una reacció química és una transformació entre unes substàncies, anomenades reactius, per donar-ne
unes altres, anomenades productes.

2. Una reacció química, des del punt de vista atomicomolecular, representa una reorganització en la forma
d'unir-se o enllaçar-se els àtoms entre si.

3. Per tal d'expressar una reacció química de forma més concisa, s'utilitzen les equacions químiques.

4. Hi ha tipus particulars de reaccions químiques que reben noms especials: reaccions àcid-base,
reaccions de precipitació, reaccions de complexació, reaccions d'oxidació-reducció.

5. En les reaccions d'oxidació-reducció es produeix un canvi en l'estat d'oxidació d'alguns elements,
generalment dos: mentre que un dels elements augmenta el seu estat d'oxidació (s'oxida), l'altre el
disminueix (es redueix).

6. La fotoquímica estudia les reaccions en què el canvi químic d'una o més substàncies és provocat per la
llum.

7. Bastants reaccions, després d'iniciades, arriben a un punt en què no es formen més productes, tot i
haver-hi una quantitat significativa de reactius i, per tant, coexisteixen en el medi de reacció els productes
amb els reactius. Aquesta situació s’anomena equilibri químic.

8. Hi ha una sèrie de factors que afecten l'equilibri i que provoquen un desplaçament d'aquest cap a
reactius o bé cap a productes. Aquests factors són les concentracions de les substàncies, la temperatura i
la pressió en el cas dels gasos.

9. Un tipus particular d'equilibris són aquells en què una substància és capaç d'alliberar protons, mentre
que una altra substància és capaç de captar-los. La substància que cedeix els protons és l'àcid, mentre que
la que els capta és la base.

10. Un cas especialment interessant de sistemes àcid-base el formen les solucions amortidores o
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reguladores de pH, que realitzen un efecte amortidor sobre l'addició d'àcids o bases forts i, per tant, el pH
varia poc.

11. La cinètica és la part de la química que estudia l'evolució de les reaccions amb el temps, així com els
factors que determinen i afecten la velocitat de la reacció.

12. La velocitat de reacció depèn de la concentració dels reactius, de la naturalesa dels reactius, del medi
de reacció, de la temperatura i de la presència d'agents catalitzadors o inhibidors.
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5.11 Exercicis

1. En la reacció entre l'òxid de sofre(VI) i l'aigua per donar àcid sulfúric, SO3 + H2O = H2SO4, indica els
reactius i els productes i si l'equació química està igualada.

2. Escriu i iguala l'equació química corresponent a la reacció: a) entre el ferro i l'àcid clorhídric, que
forma clorur ferrós i hidrogen; b) entre el bromur de plata i l'amoníac per formar bromur de diamminplata
(aquesta reacció podria servir en el procés de fixat); c) entre la plata i el sulfat de coure(II), per formar
sulfat de plata i sulfat de coure(I) (aquesta reacció podria servir en el blanqueig de la plata). d) Indica
quines de les reaccions anteriors són processos redox.

3. En la reacció següent: Ag+ + Zn         Ag + Zn2+, a) escriu i iguala la semireacció d'oxidació; b) escriu i
iguala la semireacció de reducció; c) escriu igualada la reacció global. Nota: Utilitza el mètode del canvi
d'estat d'oxidació per a la igualació.

4. Relaciona les substàncies següents 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

5. Per neutralitzar totalment 100 cm3 d'àcid sulfúric, H2SO4, 0.1 M, quants cm3 d'hidròxid de bari,
Ba(OH)2, 0.04 M fan falta?
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6. Donada la reacció  AgBr(s) + 2 NH3(aq)               [Ag(NH3)2]
+(aq) + Br−(aq), a) indica per a què podria

utilitzar-se en fotografia; b) calcula els cm3 d'una dissolució 0.1 M d'amoníac, NH3, que farien falta per
reaccionar amb 0.4 g de bromur de plata, segons la reacció anterior.

7. Donada la reacció  2 Ag+ + Fe           2 Ag + Fe2+, a) calcula els grams de plata que poden recuperar-se
amb 10 grams de ferro?

8. En la reacció de l'exercici 3, un cop igualada, calcula els grams de zinc que farien falta per recuperar 50
grams de plata.

9. Relaciona les sals següents amb el seu caràcter àcid-base en dissolució aquosa.
        1. NH4Cl        a. àcid
        2. Na2S              b. bàsic
        3. NaCl              c. neutre
        4. Na2CO3 

10. Assenyala la resposta correcta.

1. Quina de les substàncies següents és un àcid fort?
a. àcid acètic b. àcid nítric c. clorur amònic d. amoníac

2. Quina de les substàncies següents és una base forta?
a. hidròxid sòdic b. aigua c. carbonat sòdic d. amoníac

3. Quina de les sals següents dóna una hidròlisi àcida (és a dir, un medi àcid)?
a. NaCl (clorur sòdic) b. NH4Cl (clorur amònic)
c. NaAc (acetat sòdic) d. Na2CO3 (carbonat sòdic)

4. Quin dels sistemes reguladors de pH següents utilitzaries per mantenir un pH≈12?
a. NH3/NH4Cl, pKb=4.8 b. HAc/NaAc, pKa=4.8
c. Na2HPO4/Na3PO4, pK3=12.7 d. NaHCO3/Na2CO3, pK2=10.2

5. Quin dels sistemes reguladors de pH següents utilitzaries per treballar a un pH=8?
     a. H2CO3/NaHCO3, pK1 = 6.4     b. HAc/NaAc, pKa = 4.7     c. NaH2PO4/Na2HPO4, pK2 = 7.2
6. Sabent que un revelador treballa a pH entre 10.0 i 10.6, quin dels indicadors de pH següents utilitzaries
per observar que el pH del revelador comença a ser inferior al valor de treball?
                                     viratge
         a. fenolftaleïna        8.2-10.0
         b. roig de cresol       7.2-8.8
         c. roig de metil        4.2-6.2
         d. carmí índigo         11.6-14.0

11. a) Escriu, igualada, la reacció entre l'hidròxid potàssic, KOH, i l'àcid sulfúric, H2SO4. b) Calcula els
cm3 d'hidròxid potàssic 0.01 molar necessaris per neutralitzar 200 cm3 d'àcid sulfúric 0.02 molar.

12. Si el contingut en ions magnesi(II), Mg2+, d'una aigua amb què es prepara un revelador és de 0.003
grams per litre, i el pH del revelador ha de ser de 10; calcula i indica si pot precipitar o no l'hidròxid de
magnesi, Mg(OH)2.  Dades: massa atòmica del Mg=24.3     PS(Mg(OH)2)=8.9 10-12

13. En la reacció a de l'apartat 5.8, indica què li passa a la velocitat de reacció si la concentració de
reactiu ha disminuït a la meitat. 
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