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DETERMINACIÓ  DE  LA  QUANTITAT  D’UN  ÀCID  QUE  CONTÉ  UN  PRODUCTE QUOTIDIÀ

Objectiu   
● Determinar  el  grau  d’acidesa  d’un  vinagre  comercial  i  la  massa d’àcid  acetilsalicílic  que  conté  una
aspirina a partir de les tècniques volumètriques. 

Introducció
La volumetria àcid-base és una operació que permet determinar el contingut  en àcid o en base d’una
determinada mostra de matèria mitjançant el material volumètric i reactius adients. 
Aquesta operació analítica correspon a un procés de neutralització, que quan té lloc entre un àcid fort i una
base forta s’expressa mitjançant l’equació:

H1+    +  OH1-  →   H2O

Mesures de seguretat
Les solucions d’àcid clorhídric 1 M són irritants als ulls i a la pell. L’hidròxid de sodi és corrosiu per als
teixits del cos i pot ocasionar cremades greus. En cas de contacte accidental amb els ulls o la pell s’ha de
rentar la zona amb aigua abundant i obtenir atenció mèdica. És convenient posar-se guants per manipular-
los.

Experiment 1 : Valoració de l’àcid acètic d’un vinagre. 

a) Material i productes necessaris:

    -matràs erlenmeyer de 250 mL -vinagre comercial 
    -bureta de 25 mL -dissolució de NaOH 0,1 M
    -pipeta de 10 mL + aspirador -indicador: fenolftaleïna
    -matràs aforat de 100 mL -flascó amb aigua destil·lada
    -embut 
    -vas de precipitats de 50 mL
    -pinces, nou i suport

b) Procediment:

Agafem una bureta, la fixem al suport i l’omplim amb la solució d’hidròxid de sodi  0,1 M (agent valorant) tot
enrasant-la  a  zero.  Per  una  altra  banda,  agafem amb una  pipeta  més  l’aspirador  10  mL del  vinagre
comercial i el diluïm fins a 100 mL en un matràs aforat. Després mesurem 10 mL de la solució diluïda amb
la pipeta-aspirador, els col·loquem en un matràs erlenmeyer i hi afegim unes 2-3 gotes de fenolftaleïna.
Netegem les parets interiors de l’erlenmeyer amb aigua destil·lada. Posem l’erlenmeyer sota la bureta i
sota d’aquest un full blanc per poder constatar millor el canvi de color en el punt d’equivalència. Anem
afegint, a poc a poc, la base sobre la solució de vinagre, tot remenant l’erlenmeyer, fins a observar el
viratge de l’indicador (punt final). A continuació llegim el volum de base que hem gastat.
Repetim l’operació  per confirmar el resultat. 
 



Experiment 2 : Valoració de l’àcid acetilsalicílic d’una aspirina. 

Per saber la quantitat d’àcid acetilsalicílic que hi ha en una píndola d’aspirina, poseu la píndola amb un
excés d’hidròxid de sodi i valoreu amb àcid clorhídric l’excés d’hidròxid de sodi que no ha reaccionat. La
reacció de l’àcid acetilsalicílic amb l’hidròxid de sodi és:

HCOOH-C6H4-OCOCH3  +  2 NaOH → Na COO-C6H4-OH  + CH3COONa  +  H2O  

a) Material i productes necessaris:

    -matràs erlenmeyer de 250 mL - píndola d’aspirina 
    -bureta de 25 mL - dissolució de NaOH 1 M
    -pipeta de 10 mL + aspirador - dissolució de HCl 1 M
    -embut - indicador: fenolftaleïna
    -vas de precipitats de 50 mL - flascó amb aigua destil·lada
    -pinces, nou i suport

b) Procediment:

Mesurem la massa d’una aspirina i la col·loquem en un matràs erlenmeyer. Hi afegim 10 mL d’hidròxid de
sodi 1 M, ho agitem bé i ho deixem reposar entre 5 i 10 minuts per afavorir la reacció. A continuació hi
afegim uns 20 mL d’aigua destil·lada i 2-3 gotes de fenolftaleïna. Omplim la bureta amb HCl 1 M i valorem
l’excés d’hidròxid de sodi tal com està explicat en el procediment anterior.

QÜESTIONS

1.   L’aigua destil·lada que afegim a l’erlenmeyer per netejar les seves parets, canvia la quantitat d’àcid 
     que conté? 

2.   a)  Explica com has preparat la solució d’hidròxid de sodi 0,1 M.
b)  Escriu l’equació química que té lloc en la valoració del vinagre.
c)  Omple la taula següent: 

mL de vinagre
diluït

mL de
NaOH

1a

valoració

10 mL

2a

valoració

10 mL

D’acord amb les valoracions realitzades es pot suposar que hem necessitat ………………… mL de la 
solució de NaOH  per valorar  l’àcid acètic  contingut en la solució diluïda del vinagre comercial,  per 
tant, el vinagre comercial  conté ………………………………………

d)  Calcula la massa d’àcid acètic en 100 mL de vinagre comercial que coincideix, aproximadament,  
amb el grau d’acidesa. 

3.   a)  Escriu  l’equació  química  que  correspon  a  la  reacció  que té lloc,  en l’erlenmeyer,  entre  l’àcid 
acetilsalicílic i l’hidròxid de sodi.

b)  Escriu l’equació química que té lloc en la valoració. 
c)  Explica  tot  el  procés  que  realitzes  per  poder  calcular la massa  d’àcid acetilsalicílic  que conté 
 l’aspirina. 

4.   Calcula la massa d’àcid acetilsalicílic en l’aspirina.  
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