
QUÍMICA  BATXILLERAT                               Pràctiques de laboratori

Mesura del pH i determinació del contingut d’àcid etanoic
d’un vinagre

Alumne/a:

Grup:                            Data:

Objectiu

 Mesurar el pH d’una dissolució d’àcid feble (vinagre)

Fonament teòric

El pH és una mesura de l’acidesa d’una dissolució aquosa. Es pot mesurar de manera 
aproximada amb paper indicador o exacta amb un pH-metre.

El seu valor es pot calcular a partir de la concentració d’ions hidrogen presents en la 
dissolució mitjançant l’expressió pH = - log [H+]

Material de laboratori i reactius 

 Material de laboratori: Vas de precipitats petit, paper indicador, pH-metre

 Reactius: Vinagre

Procediment 

Pots fer fotografies de les diferents accions realitzades i adjuntar-les al teu informe de
laboratori. 

1. Posa una petita quantitat de vinagre en un vas de precipitats petit.

2. Mulla un tros petit  de paper indicador amb el vinagre i observa la coloració que
adopta el paper. Anota el color observat i el valor aproximat del pH mesurat. 

3. Introdueix el pH-metre en el vinagre, espera a que la lectura s’estabilitzi i anota el
valor del pH mesurat amb l’aparell. 

Anàlisi dels resultats

1. Quin és el valor de pH del vinagre estudiat?

2. Es tracta d’una dissolució àcida, bàsica o neutra?

3. L’àcid  etanoic  és  un  àcid  feble.  Què  significa  això?  Escriu  l’equació  química
ajustada de la dissociació en aigua de l’àcid etanoic.

4. Pots calcular la concentració d’ions hidrogen presents en la dissolució ( [H+] ) a
partir del valor de pH mesurat? Com?

ACTIVITAT 1:  Mesura del pH 



Objectiu

 Determinar  la  concentració  d’àcid  etanoic  (àcid  acètic)  que  conté  un  vinagre
comercial mitjançant una volumetria àcid-base.

Fonament teòric

Volumetria
La  valoració  o  volumetria  és  un  mètode  d’anàlisi  química  quantitativa  que  permet
determinar la concentració d’una substància (reactiu valorat o analit) afegint un volum
d’una segona substància (agent valorant) de concentració coneguda. En una valoració
convencional, l’agent valorant es col·loca en una bureta i es va afegint gota a gota a la
dissolució de l'analit  fins que la reacció és completa. A partir del volum consumit, i
tenint en compte l’estequiometria de la reacció, hom pot calcular la concentració de
l’analit.

Reacció de neutralització
El vinagre és una dissolució aquosa d’àcid etanoic. La reacció de neutralització que
es produeix amb l’ hidròxid de sodi és la següent:

CH3COOH (aq)  + NaOH (aq)     Na CH3COO (aq) + H2O ( l )

Punt final i punt d’equivalència

El  punt  en què tot  l’analit  ha  reaccionat  estequiomètricament  amb l’agent  valorant
s’anomena  punt  d’equivalència.  Per  determinar  aquest  punt  es  pot  afegir  una
quantitat  molt  petita  d’un  indicador a  la  dissolució  valorada.  Un indicador  és  una
substància que fa que la dissolució canviï de color quan la reacció ha acabat. El punt
en què l’indicador canvia de color determina el punt final de la valoració. Idealment el
punt final hauria de ser igual al punt d’equivalència, però en realitat sempre hi ha una
petita diferència,  ja que l’indicador també consumeix una petita quantitat  de l’agent
valorant. 

Material de laboratori i reactius 

 Material  de  laboratori: bureta  de  25  mL,  embut,  matràs  erlenmeyer,  pipeta
aforada de 2 mL, aspirador de pipetes, proveta de 50 mL, suport metàl·lic i pinces.

 Reactius: Vinagre, dissolució de NaOH 0,2 M, aigua desionitzada, indicador àcid-
base (fenolftaleïna).
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ACTIVITAT 2:  Determinació del contingut d’àcid etanoic del vinagre



Normes de seguretat i gestió de residus

NaOH    ; Fenolftaleïna (dissolució en alcohol) 

La dissolució resultant de la valoració serà aproximadament neutra i per tant es pot
eliminar per la pica amb aigua abundant.

La dissolució sobrant de NaOH s’ha de dipositar en el contenidor de recollida selectiva
de residus químics nº IV (solucions d’àlcalis i sals inorgàniques).

Procediment 

1. Omple la bureta amb la dissolució de NaOH de concentració coneguda ( 0,2 M ).

2. Pipeteja 2,0 mL de vinagre, aboca’ls  en el matràs erlenmeyer, afegeix-hi uns 50
mL d’aigua destil·lada i una gota d’indicador fenolftaleïna. 

3. Procedeix a la valoració.

4. Mesura el volum de dissolució de NaOH consumit.

5. Anota  els  valors  obtinguts  pels  diferents  grups  d’alumnes  que  heu  realitzat  la
pràctica. Pots agafar com a resultat la mitjana de tots els valors.

Grup Volum de
NaOH consumit (mL)

1

2

3

4

5

            VB = ........ mL

Anàlisi dels resultats 

1. Fes  una fotografia  del  muntatge experimental realitzat,  indicant-hi  el  nom de
cadascun dels estris que el formen.

2. A partir de les dades obtingudes en la volumetria, calcula la concentració d’àcid
etanoic en el vinagre analitzat. Expressa el resultat en:

a ) mols d’àcid etanoic per litre de dissolució

b ) grams d’àcid etanoic per cada 100 mL de vinagre (grau d’acidesa).
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3. Com hem sabut que ha finalitzat la valoració?

4. Mira l’envàs i  busca quin  és el  grau d’acidesa del  vinagre analitzat.  Compara
aquest valor amb el resultat obtingut.

5. El  vinagre s’obté a partir  de la  fermentació acètica del vi.  Busca informació i
escriu l’equació química corresponent a aquest procés.

Conclusions  ___________________________________________________

Redacta  les  teves  conclusions  sobre  les  activitats  experimentals  realitzades,  els
resultats obtinguts i la informació que has recopilat. Per elaborar les conclusions, pots
plantejar-te i respondre les següents preguntes:

a) Has assolit els objectius de les activitats?
b) Els resultats obtinguts són els esperats? Hi ha diferències importants entre els

resultats obtinguts i els esperats? 
c) Has trobat problemes durant la realització de l’experiment? Quins?
d) Si tornessis a repetir l’experiment, què faries per obtenir uns millors resultats?

Referències 

Indica aquí les referències a les fonts d’informació consultades.
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