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Per tal de familiaritzar-se amb l’ús de l’instrumental bàsic de química, així com conèixer algunes tècniques 
específiques, tenint en compte les normes de seguretat per a l’ús dels productes químics i el maneig del ma-
terial realitzem tres experiències: una valoració àcid-base, una reacció de precipitació amb re dissolució de 
precipitat i una reacció redox. 
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1- FORMACIÓ DE CRISTALLS DE IODUR DE PLOM (II) 
Es mescla una dissolució de iodur de potassi amb una dissolució de nitrat de plom (II) i apareix un precipitat de color groc de iodur de plom (II) i es 
forma nitrat de potassi  que queda en dissolució. Es filtra i renta amb aigua freda. S'elimina el filtrat.
S'afegeix aigua bullent per dissoldre el residu, ja que la solubilitat d’aquesta substància augmenta amb la temperatura. Es recull el filtrat i deixa que 
es refredi. Es comprova la formació de cristalls de iodur de plom en forma de làmines brillants de color daurat (pluja d’or).
El iodur de plom (II) obtingut mitjançant una reacció química és una substància amorfa, però obtinguda per refredament d’una dissolució forma 
petits cristalls d’or.
Els dos precipitats són la mateixa substància. Aquest fenòmen es coneix com al•lotropia.
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1.- Exp. 1 Preparant les dissolucions de iodur de po-
tassi i de nitrat de plom (II).

2- OBTENCIÓ DE CÈNTIMS DE "PLATA" I D'"OR"

1- Neteja amb acetona i després amb aigua destil•lada peces de cèntim, dos cèntims o cinc cèntims 
d’euro. Un cop s’han netejat convé no tocar-les amb les mans.
2- Es posen uns 50 cm³ de la dissolució d’hidròxid de sodi en un vas de precipitats. S’afegeixen 5 grams de 
zinc en pols i es porta a ebullició (precaució amb la dissolució bullent: cal portar ulleres de seguretat).
3- Es manté l’ebullició uns minuts, temps per que es formi una dissolució de Zn(OH)4-². Apagar el foc. 
S’observa un despreniment de bombolles i que queda zinc sense reaccionar, que s’ha posat en excés.
4- Amb la dissolució calenta, es llancen algunes monedes dins el vas, procurant que quedin en contacte 
amb el zinc no reaccionat. Un parell de minuts més tard, amb ajut de pinces es treuen de la dissolució i es 
renten amb força aigua de l’aixeta. Les monedes han quedat recobertes d’una brillant capa de zinc. Aparen-
tment s’han convertit en plata.
El Zinc reacciona amb l’hidròxid de sodi, formant l’ió tetrahidroxizincat (II), compost de coordinació:
Zn(s) + 2 NaOH (aq) + 2 H2O  Na2Zn (OH)4 (aq) + H2 (g)
El “platejat” és una reacció d’oxidació-reducció:
Zn (s)  Zn² (aq) + 2e
Zn (OH)4-² (aq) + 2e Zn(s) + 4OH-
5- Ara s’agafa una de les monedes “platejades” amb les pinces i s’escalfa fort a la flama del Bunsen un 
temps breu però suficient per que es recobreixi d’una brillant capa daurada. Aparentment s’ha convertit en 
una moneda d’or.
El “daurat” és degut a la formació d’un aliatge entre el zinc depositat i el coure que porta la moneda. Equival 
a la composició d’un llautó (entre 18-40% de Zn). En escalfar es facilita la difusió del zinc que havia quedat di-
positat en la superfície a traves de la capa de coure.

3- DETERMINACIÓ DE L'ACIDESA D'UN VINAGRE

Execució de l'experiència
1- Amb una pipeta, es posen 25 cm³ del vinagre a analitzar en un matràs aforat de 250 mL i s’acaba d’omplir 
amb aigua destil•lada fins a la línia d’enràs.
2- Prepara la bureta amb la dissolució d’hidròxid de sodi. Enrasa-la al zero.
3- Agafa 25 cm³ de la dissolució diluïda de vinagre i posa’ls en el matràs erlenmeyer. Afegeix unes gotes de 
dissolució de l’indicador fenolftaleïna.
4- Valora els 25 cm³ de la dissolució de vinagre. Recorda que un lleuger color rosat permanent, indica que 
has arribat al punt final. Repeteix la valoració les vegades necessàries fins que dues de les lectures del volum 
gastat de la bureta siguin coincidents o difereixin només en 0,1 cm³.
5- Pren nota dels volums gastats de NaOH(aq) i neteja el material emprat.

Anàlisi de les dades
Els càlculs que has de fer són:
- Quantitat d’àcid etanoic o acètic en la mostra de vinagre que has agafat
- Percentatge d’àcid acètic o “grau d’acidesa” del vinagre
- Mitjana amb el resultat del que han trobat altres companys i companyes. (Si algun dels valors és molt discre-
pant, no es té en compte a l’hora de fer la mitjana.)
- Dibuixar la corba de la valoració.

2.- Exp. 1  Mesclant les dos dissolucions.

3.- Exp. 1 El precipitat de iodur de plom (II).

4.- Exp. 2 Monedes després de ser galvanit-
zades i  d’haver-se daurat.

5.- Exp. 3 Realitzant la valoració de l’àcid 
acètic d’un vinagre.


