
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex VII.II 
 

Exemple d’informe de resultats. Pràctica de 

saponificació 
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1. OBJECTIU 

 

 Exercitar tècniques de laboratori de síntesi orgànica: formació de sabó mitjançant la reacció d’una 

base forta (hidròxid de sodi) amb una grassa animal o oli vegetal.  

 

2. INTRODUCCIÓ 

 

 Quan la hidròlisi d’un ester es porta a terme amb una base forta, com el KOH o el NaOH, els 

productes que s’obtenen son el corresponent alcohol i la sal de l’àcid carboxílic.  

     H2O 

 R-COOR’ + NaOH  R-COONa + R’OH  
Ón R = cadena hidrocarbonada llarga 

 

 La hidròlisi bàsica també s’anomena saponificació per la seva relació amb la hidròlisi dels greixos o 

olis amb NaOH, que s’utilitza per fer sabó. L’àcid carboxilic que es produeix durant la hidròlisi reacciona 

amb la base forta i es converteix en el corresponent ió carboxilat.  

  

 Els sabons naturals son sals sòdiques o potàssiques d’àcids grassos, àcids orgànics amb llargues 

cadenes d’hidrocarburs. La fórmula general d’un sabó es pot expressar com: CH3-(CH2)n- COO-Na+, on n té 

valors compresos entre 9 i 17, tot i que poden arribar a estar entre 3 i 21.  

  

 El NaOH forma un sabó sòlid que es pot emmotllar amb la forma que es desitgi, mentre que el 

KOH forma un sabó líquid més suau. Els olis poliinsaturats formen sabons més tous.  

  

 La característica principal del sabó es la presencia de dues zones de distinta polaritat: la hidrofílica, 

que es fortament atreta per les molècules d’aigua i que es localitza en torn al grup carboxílic, i la 

hidrofòbica, que es poc polar i es manté lluny de les molècules d’aigua, ubicada en el extrem mes allunyat 

de la cadena hidrocarbonada.  

  

 Una molècula de sabó com l’estearat de sodi, te un cap polar i un llarg cos d’hidrocarbur, que es 

apolar. 

Estearato de sodio (C17H35COONa) 

 

CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COO-Na+ 

 Cos hidrofòbic       Cap hidrofílic 
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 L’acció de neteja del sabó es resultat de la naturalesa dual del cos hidrofòbic i l’extrem amb el grup 

polar. El cos hidrocarbonatat es altament soluble en substancies lipòfiles, que també son no polars, en tant 

que el grup iònic –COO- roman fora de la superfície lipòfila.  

 Les parts hidrofòbiques de les molècules de sabó s’orienten cap a les molècules de greix, 

molècules poc polars que formen la majoria de les taques; i els caps hidrofílics son atretes i romanen en 

contacte amb l’aigua. D’aquesta forma, una taca es rodejada per un gran nombre de ions ester o sabó en 

una primera capa, que al seu torn es rodejat per un enorme número d’aigua que al ser atretes per 

molècules d’aigua més externes, acaben disgregant la taca. Quan una gota d’oli s’envolta de suficients 

molècules de sabó, el sistema complet s’estabilitza en l’aigua per que la part externa es altament 

hidrofílica. Així es com s’eliminen les substàncies greixoses per l’acció del sabó. L’eliminació de les petites 

gotes de greix suspeses en l’aigua s’aconsegueix una acció mecànica, renovant l’aigua en la fase final de 

rentat.  

 

Sabó: Sal sòdica d’un àcid gras 

 

 

 

Gota de greix emulsionada en aigua per l’acció del sabó. 

 

 

 

 La utilitat dels sabons està limitada en aigües dures degut a la seva tendència a precipitar. L’aigua 

dura es aigua àcida o rica en ions de Ca, Mg o Fe. En aigua àcida, les molècules de sabó es protonen i 

formen els àcids grassos lliures. Aquest àcid gras (sense càrrega) sura a la superfície de l’aigua en forma de 

precipitat gras. Per altre banda, els ions de Ca, Mg o Fe  es combinen amb els anions dels àcids grassos dels 

sabons per a formar sals insolubles. L’efecte es el consum del sabó sense complir la seva missió, a més les 

sals insolubles es depositen formant crostes a les superfícies de tots els materials amb els que està en 

contacte: teixits, canonades, etc.  

 El sabó es preparà a partir de un oli, que es una barreja de triglicèrids (greixos): triéster de la 

COO  Na+_

Cabeza hidrofílicaCuerpo hidrofóbico
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glicerina (1,2,3-propanotriol) i àcids grassos de pes molecular elevat.  

Glicerina: CH2OH-CHOH-CH2OH 

 

Reacció d’un triglicèrid amb un hidròxid de sodi, que produeix l’alliberació de l’alcohol (glicerina) i la 

formació de sals de tres molècules d’àcids grassos (carboxílics), que son els sabons. 

 

R -COO-CH2    CH2-OH  R -COONa 

                │    H2O │ 

R’-COO-CH + NaOH  CH-OH + R’-COONa 

                │    │ 

R’’-COO-CH2    CH2-OH  R’’-COONa 

Triglicèrid    glicerina sabons 

 

Exemples de  greixos, olis i els seus components principals, triglicèrids o àcids grassos:  

 

Greix o oli Composició 

Greix humà Tripalmitina, dioleoestearina 

Greix de bou Dipalmito-oleína, dipalmito-estearina, oleopalmito-estearina, palmito-

diestearina 

Greix de bou Àcids oleic, esteàric, palmític, làuric, mirístic i linoleic 

Oli de balena àcids oleic, palmític, palmito-olèic, araquidònic i clupanodònic 

Oli d’oliva Oleína, linoleína y palmitina 

Oli de palma Laurina, oleína, miristina y palmitina 
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3. PROCEDIMIENT EXPERIMENTAL 

       

Materials Reactius 

1 Vas de precipitats de 500 mL Vareta caça-imants NaOH (s) 

1 Vas de precipitats de 250 mL Vareta per agitar Oli vegetal 

1 Proveta graduada de 100 mL Espàtula Paper pH 

Agitador mecànic imant Vidre de rellotge o placa Petri Aigua destil·lada  

Balança    Colorant natural 

 

El colorants entre els que es pot escollir son: 

 

Alfals: (ús sec), dona color verd. 

Pastanaga: (crua) produeix el color taronja groguenc; conté beta carotè.  

Camamilla: ( pols) produeix groguenc a groc. 

Clorofil·la: (pols) de color verd; té propietats desodorants.  

Canella: (pols) color marró clar a obscur.  

Cacau en pols: de color marró . 

Café: (ús finament mòlt) de color marró a negre; exfoliant, té antioxidants, i elimina els olors.  

Llet: tons de beix a marró. 

Safrà: resultats en color groc.   

Menta: (ús sec) verd a marró.  

Espinacs: (ús sec) produeix un color verd clar.  

Cúrcuma: resultats en color groc. 

 

Els colorants en pols s’han d’afegir a la mescla quan ja estigui solidificant, just abans de que s’emmotlli. 

Els colorants aquosos o infusions s’han d’afegir junt a la dissolució de aigua i sosa (      Precaució, les 

infusions s’han d’afegir en fred, si s’afegeix calent sobre la sosa pot crear una reacció efervescent 

perillosa). 

Els colorants oliosos s’han d’afegir junt a l’oli.  
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Nota de seguretat 

 La sosa es un producte molt corrosiu e irritant. S’ha d’evitar el contacte amb les mans o qualsevol 

altre part del cos, especialment els ulls. En cas de contacte accidental, s’ha de rentar la zona afectada amb 

aigua abundant. Així mateix, s’ha d’evitar en contacte amb el sabó fins que s’hagi comprovat que el seu pH 

es inferior a 8.  

 

Procediment 

- En un vas de 500 mL es pesen 42g de NaOH i es dissolen en 250 mL d’aigua destil·lada. Un cop 

dissolts es deixen refredar. 

- S’afegeix poc a poc l’oli mentre es comença a agitar la mescla de manera enèrgica i constant i 

sempre en el mateix sentit. 

- S’agita fins que la mescla te la textura d’un maionesa i es bolca al motlle. Es comprova el pH  en el 

pH-metre. 

- Es deixa reposar fins que el pH baixi per sota de 8 i ja es pot comprovar el poder de neteja del 

sabó. 

  

4. ELIMINACIÓ DE RESIDUS i NETEJA DEL MATERIAL DE LABORATORI 
 

Les dissolucions que s’hagin utilitzat s’avocaran als depòsits corresponents disponibles al laboratori. Un 

cop buits, tots els recipients i utensilis han de quedar perfectament nets. 

 

5. CÀLCULS I RESULTATS 
 

En aquest apartat els alumnes hauran de posar tots els càlculs realitzats durant la pràctica inclosos el càlcul 

de la quantitat de reactius i el càlcul del rendiment del procés.  

 

6. CONCLUSIONS 

En aquest apartat els alumnes hauran d’extreure les seves conclusions sobre el resultat de la pràctica. 
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8. PREGUNTES 
 

1- Que es estructuralment un sabó? 

2- Explica com actuen els sabons com a eliminador de brutícia. 

3- L’acetat de sodi i el propionat de sodi no es consideren bons sabons. Per que? 

4- Quina diferència es presentaria si s’utilitzés KOH en comptes de NaOH? 

    


