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L’ESCALA DE pH

Objectiu
Conèixer  el  funcionament  de  l'escala  de  pH  i  fer-ne  ús  per  determinar  el  pH  aproximat
d'algunes substàncies d'ús corrent.

Informació 
Podem  classificar  les  substàncies  com  a  àcides  o,  bàsiques  o  neutres.  Però  no  totes  les
solucions àcides presenten el mateix grau d'acidesa, ni tampoc les dissolucions bàsiques són
totes iguals.
Per mesurar el grau d'acidesa d'una solució fem servir una escala numèrica que va de 0 a 14 i
que s'anomena escala de pH.
Observa el següent dibuix : 

D'una manera aproximada es pot conèixer el pH d'una dissolució emprant un paper indicador
Universal. 

Aquest és un paper impregnat de mescles dels indicadors que vas utilitzar a
la pràctica anterior, de tal manera que pren diferents tonalitats i colors

segons sigui el pH de la dissolució.
La  mesura  del  pH  és  molt  important  tant  en  els  processos
naturals com industrials : El pH del sol afavoreix o impedeix
el creixement de determinades plantes ; el pH de l'aigua dels
rius i llacs ha de mantenir-se entre 7'5 i 8 doncs sinó la vida

desapareix; del pH depèn el color i sabor de la mantega, el vi,
el pa, la fermentació dels formatges, dels iogurts i la cervesa i

també és molt important en la indústria farmacèutica i cosmètica.
Material

 paper indicador
 vareta de vidre

Productes
 refresc de llimona
 vinagre
 vi
 suc de tomàquet
 llet
 aigua amb detergent
 aigua carbònica
 amoníac
 sosa
 aigua salada
 aigua amb sucre



Pla De Treball

1.Pinta l’escala següent amb el color adequat del paper indicador de pH.
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2.Deixa caure una gota de cada una de les substàncies que tens sobre un trosset de paper
indicador. Anota el color i compara’l amb l’escala de colors. Quin és el pH aproximat de la
substància?. Es tracta d’un àcid (fort o feble), és una base (forta o feble) o una substància
neutra?. Organitza aquesta informació en la taula següent: 

Substància PH  Àcida, bàsica o neutra?
Refresc de llimona
Vinagre
Vi
Suc de tomàquet
Llet
Aigua amb detergent
Aigua carbònica
Amoníac
Sosa
Aigua salada
Aigua amb sucre
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