






Hem preparat una dissolució aquosa simultània de NaCl i HClO en un flascó tancat on hi ha 

presència també d’una fase gas la qual conté, a més d’aire, Cl2(g), tot a 25ºC. Assolit l’equilibri, la 

concentració de [Cl−]=1M, [HClO]= 0.1M i la pressió parcial del Cl2(g) 1at. 

Determineu el pH i la concentració de ClO− de la dissolució a partir dels potencials de reducció 

Standard E0[HClO(aq)/Cl2(g)] = 1.61 V, E0[Cl2(g) /Cl− (aq)] =1.36 V i la Ka del HClO que és 3.5 10-8. 

Com podem fer créixer o minvar la pressió parcial de clor gasos? 

 

Solució: 

2 HClO (aq)+2 H+(aq)+2e− → Cl2(g)+2 H2O(l) Eº = 1.61 V. 

Cl2(g)+2e−→2 Cl− (aq)    Eº = 1.36 V. 
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Podem controlar la pressió de clor gasos amb el pH: si el pH és àcid creix el potencial de 

reducció del parell [HClO(aq)/Cl2(g)] i, per tant, fem créixer el seu caràcter oxidant, mentre que 

aquesta variació d’acidesa no afecta el potencial redox del parell [Cl2(g) /Cl− (aq)], el qual 

roman constant. En conseqüència, afavorim el procés en el que la forma oxidant, HClO, del 

primer parell oxida la forma reduïda, Cl−, del segon parell a Cl2(g) mentre que ella es redueix a 

Cl2(g). En altres paraules, el mitja àcid afavoreix la formació de clor gasos. 

Si el pH és bàsic, la concentració de protons és petita. Per tant, minva el potencial de reducció 

del parell [HClO(aq)/Cl2(g)] mentre el potencial redox del parell [Cl2(g) /Cl−(aq)] roman 

constant, fins al punt que pot aplegar a ser major. En aquest cas, el parell oxidant passa a ser 

[Cl2(g) /Cl− (aq)], cosa que implica que la seua forma oxidada, Cl2(g), oxida la forma reduïda de 

l’altre parell, Cl2(g), formant HClO, a la vegada que ella es redueix a Cl−, minvant així la pressió 

del Cl2(g). 

 




