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1. INTRODUCCIÓ
1.1.- Antecedents del tema objecte del treball
En els diversos camps de les ciències experimentals, les activitats pràctiques que els
alumnes realitzen en els laboratoris dels centres educatius, estan orientades a un
aprofundiment en els continguts curriculars de les matèries i a l’assoliment d’un
aprenentatge significatiu. Per a alguns alumnes, aquestes activitats poden convertir-se en el
principal recurs didàctic de què es pot ajudar el professor a l’hora de desenvolupar el
currículum.
Les característiques habituals que els grups d’alumnes presenten en l’aula de classe
(varietat de nivells, diferents ritmes d’aprenentatge, interessos diversos, etc.) es manifesten
de manera més acusada en els laboratoris. L’organització del treball al laboratori sol ser una
tasca no exempta de dificultats per al professor. Degut a diferents causes, algunes vegades
el treball en grup en el laboratori no aconsegueix ser una forma d’organització de l’aula
vàlida per l’aprenentatge.
Al professor se li presenta el repte de l’atenció a la diversitat en un ambient (els
laboratoris de física i de química) que potencialment presenta riscos per l’alumne que està
treballant, degut al tipus de material didàctic utilitzat, tal com els reactius químics, el material
de vidre, els aparells de mesura, les fonts de calor i de corrent elèctric, etc. Un laboratori
constitueix l’àmbit ideal en el qual l’alumne pot atrevir-se a desenvolupar la seva pròpia
iniciativa i a satisfer la seva curiositat pels fets experimentals, al temps que aprèn a treballar
amb seguretat i amb un ritme propi. El professor pretén que l’alumne vagi passant
progressivament de l’heteronomia (l’alumne pregunta contínuament què ha de fer) a
l’autonomia (l’alumne sap allò que ha de fer) en la seva manera de treballar, però aquest
desenvolupament de les aptituds de l’alumne ha d’estar atentament supervisat pel
professor.
Les dificultats per assolir aquests objectius en el laboratori es presenten a l’hora de
voler coordinar les activitats del professor i dels alumnes d’un grup de treball en què cada
alumne pren part activa - no es limita a rebre passivament una informació teòrica sinó que
experimenta els fenòmens pel seu propi compte - de manera diferent.
D’altra banda, l’avaluació del treball experimental al laboratori no pot ser una tasca
que només repercuteixi en l’aprenentatge del professor – per tal que aquest arribi a
descobrir noves estratègies didàctiques - sinó que hauria de fer-ho principalment i de
manera immediata en l’aprenentatge significatiu de l’alumne – per tal que aquest arribi a
copsar què està fent, com ho està fent i per què ho està fent. L’alumne hauria de poder
saber d’alguna manera, fins i tot abans de què el professor li avaluï l’informe de laboratori, si
el seu aprenentatge ha estat correcte.
L’experiència professional ens mostra que de vegades les pràctiques de laboratori
acaben convertint-se – en contra del desig del professor - en un procediment que segueix
l’alumne (és a dir, el guió de la pràctica) de manera més o menys automàtica i no reflexiva, i
en l’elaboració d’un informe, de vegades impersonal, que es lliura al professor i del qual
aquest n’ha de fer una valoració. En alguns alumnes, pot ocórrer que el procediment seguit
o la manera de treballar al laboratori i l’informe presentat no siguin coherents perquè, si bé
l’alumne presenta un informe formalment correcte, els resultats i les conclusions en ell
incloses no han pogut ser assolits de la manera amb la què el professor ha observat que
l’alumne desenvolupava el seu treball. Els resultats i les conclusions de l’informe han estat
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manipulats per l’alumne, i la valoració que sobre el treball fa el professor no és ni entesa ni
acceptada per l’alumne, ja que aquest està convençut d’haver fet bé la pràctica perquè ha
presentat un bon informe amb les conclusions que calia esperar. Des del punt de vista
didàctic, la pràctica ha resultat un fracàs perquè, per una part, l’alumne no ha entès el que
estava fent, ha volgut arribar a unes conclusions a les quals el procediment seguit no li
permetia arribar i, per l’altra part, el professor no ha aconseguit que la seva avaluació hagi
servit per modificar el sistema conceptual de l’alumne. Per a alguns alumnes el treball de
laboratori, amb el seu potencial didàctic, potser només ha servit per a passar una estona.
Els guions de pràctiques de laboratori constitueixen una eina de treball de màxima
importància en el desenvolupament de la tasca del professor. L’organització de l’aula, el
treball dels alumnes i la seva avaluació poden ser millorats mitjançant la utilització d’uns
guions de pràctiques preparats de manera convenient.

1.2.- Explicació del tema
Les experiències pràctiques als laboratoris requereixen una bona adaptació a la
diversitat d’alumnes que hi treballen. El treball al laboratori ha d’estar molt ben organitzat a
través dels guions de treballs pràctics perquè cada alumne sàpiga què ha de fer en cada
moment i no perdi el temps. Quan l’alumne no veu clarament quin procediment ha de seguir,
pot deixar de banda la realització de la pràctica i conduir-lo a perdre el temps o a executar
alguna acció perillosa de la qual pugui resultar algun desperfecte del material o, en el pitjor
dels casos, alguna lesió física (talls, cremades per calor, per productes químics o per
corrent elèctric, intoxicacions per inhalació de productes, etc.) del propi alumne o d’alguna
altra persona del laboratori.
És molt important que el professor disposi de guions adaptats a les capacitats
comprensives i de manipulació de cada alumne concret que permetin que aquest pugui
entendre clarament quins passos ha de seguir i per què els ha de seguir. No es pot utilitzar
de la mateixa manera un guió per a tots els alumnes si els objectius que s’han d’assolir a
partir dels seus coneixements previs no poden ser els mateixos per a tots ells. El professor
pot avaluar objectivament el treball d’un alumne si està segur que aquest ha disposat d’un
guió que ha comprès i que li ha permès realitzar l’experiència. Aquesta valoració es pot
realitzar a partir d’un procés de reflexió que l’alumne ha de fer sobre el seu treball seguint el
guió i que estigui proposat en ell. És a dir, ha d’haver-hi un procés d’autoavaluació coherent
amb el procediment del guió en el que està proposat i que, en el cas de pràctiques amb
guions alternatius, serà diferent en cada un d’ells.
El treball realitzat durant el període de la llicència d’estudis consisteix en una
reelaboració didàctica i un nou disseny de guions de pràctiques de laboratori per als
alumnes dels dos cicles d’Educació Secundària Obligatòria. A partir de les mancances
observades en els guions pràctics utilitzats en les experiències de laboratori de cursos
anteriors, s’ha fet una nova elaboració per atendre la diversitat i s’ha afegit com a part del
treball una reflexió i autoavaluació pròpies de l’alumne per a aprofundir els continguts
científics del currículum. Això permet que el professor pugui avaluar millor el treball al
laboratori dels seus alumnes.
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1.3.- Objectius que es pretenen assolir
Amb la preparació dell nou material didàctic (guions de pràctiques) per als laboratoris
de física i química es volen assolir tres objectius:
1.- El primer objectiu és atendre a la diversitat en el laboratori de manera que la
mateixa pràctica pugui ser realitzada amb total seguretat i la màxima autonomia possible
per alumnes amb diferents ritmes de treball i diferents coneixements previs. Això
s’aconsegueix en part proposant per algunes pràctiques un o dos guions diferents i
alternatius, amb diferents graus de dificultat, de manera que el guió que utilitza cada alumne
estigui d’acord amb els coneixements que té en el moment de realitzar la pràctica i li permeti
d’entendre cada un dels passos que s’han de fer.
Els guions presentats contenen un elements constitutius (taules, requadres,
esquemes, dibuixos i qüestions) que permeten fer-ne una fàcil adaptació de cada un d’ells
per atendre a la diversitat. Aquests elements i les seves funcions són els següents:
•
L’apartat “Informació teòrica“ del guió serveix d’introducció a la part
experimental. Pot ser explicat i discutit a l’aula-clase. Si és necessari, el seu contingut pot
ser substancialment reduït, o bé canviat per un altre més adequat al nivell de l’alumne.
• Els esquemes, dibuixos i fotografies haurien de ser conservats en fer
l’adaptació, ja que generalment donen força informació sobre els apartats “Material”,
“Preparació i muntatge” i “Procediment i recollida de dades experimentals”.
• L’apartat “Material” ajuda a l’alumne a buscar tot aquell material de què ha de
disposar abans de començar a fer el muntatge.
• L’apartat “Procediment i recollida de dades experimentals” conté taules i
requadres que estan pensats per ajudar a l’alumne a ordenar i organitzar el procediment de
recollida de dades experimentals. Hauria de conservar-se en la seva totalitat en fer
l’adaptació.
• L’apartat “Tractament i interpretació de les dades experimentals“ conté taules i
requadres que estan pensats per ajudar a l’alumne a ordenar i organitzar el procediment de
tractament de les dades experimentals. El seu contingut pot ser reduït en part si la
complexitat del càlculs ho fa necessari.
• L’apartat “Qüestions” pot ser adaptat sense dificultat als diversos nivells de
coneixement de l’alumne. Serveix a l’alumne per a fer-ne la seva autoavaluació. Les
qüestions relacionades amb temes d’aprofundiment poden ser eliminades si cal, o bé ser
plantejades d’una manera alternativa. Les qüestions referents al desenvolupament
experimental de la pràctica haurien de ser conservades.
2.-El segon objectiu és permetre que l’alumne pugui autoavaluar la realització
del seu treball, que arribi a entendre que ha seguit un procediment precís i adonar-se que
els resultats i les conclusions que pugui extreure dels experiments han d’estar en
concordància amb el procediment experimental.
Aquesta autoavaluació està present de manera implícita en el desenvolupament del
guió. L’apartat “Procediment i recollida de dades experimentals” amb les seves taules i
requadres orienta l’alumne sobre allò que té que fer. En organitzar les dades en taules o en
requadres que s’han d’omplir, l’alumne percep si està operant de la manera correcta o, en
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cas contrari, reflexionar i modificar la manera de treballar. L’apartat “Tractament i
interpretació de les dades experimentals”, que demana realitzar càlculs i també omplir
taules i requadres, orientant l’alumne sobre els passos a seguir, permet que aquest s’adoni
de si el seu coneixement és l’adequat. Per últim, l’apartat “Qüestions”, posa l’alumne
davant de tots els coneixements que hauria de tenir sobre el tema.
A més, la presentació d’un informe sobre l’experiència realitzada a requeriment del
professor, és un altre font d’autoavaluació. La presentació i el tractament de dades
experimentals i dels càlculs adients, la resposta a les qüestions proposades i la redacció
d’un apartat “Observacions i conclusions personals sobre l’experiment” revelaran al
mateix alumne quin és el seu estat de coneixement.
3.-El tercer objectiu és millorar el procés d’avaluació de les pràctiques de
laboratori. L’autoavaluació feta per l’alumne ajuda de manera clara el professor a l’hora de
fer-ne la seva avaluació. El professor no ha de fixar-se tant en els aspectes formals (és a
dir, en la presentació d’un informe, en si els resultats són prou acurats, etc.) com en altres
aspectes més reveladors de les capacitats científiques de l’alumne per a :
• presentar un informe amb una bona anàlisi dels resultats i en el qual conclusió no
sigui necessàriament una de ja predeterminada.
• saber reconèixer les fonts dels errors produïts durant la realització e l’experiment.
• saber reconèixer els límits que té el mètode utilitzat a l’hora d’elaborar-ne
conclusions.
• poder millorar per si mateix aquell procediment experimental que, per causes no
degudes a falta d’habilitat operativa de l’experimentador sinó a la limitació del propi
experiment, no ha donat uns resultats suficientment acurats.
• saber elaborar hipòtesis alternatives que permetin explicar el fenomen, encara que
aquestes hipòtesis es poguessin rebutjar amb altres experiments diferents del que s’està
realitzant.
En l’informe, aquests aspectes acabats d’esmentar, el professor els podrà conèixer a
partir del contingut d’un apartat “Observacions i conclusions personals sobre
l’experiment” que l’alumne haurà d’incloure-hi.
És evident que el professor podrà fer l’avaluació tant a partir del treball elaborat que
l’alumne pugui presentar a través de l’informe de pràctiques com de preguntes objectives
sobre l’experiència de laboratori que el professor li pugui fer amb ocasió d’una prova escrita
de caràcter més general.
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2. TREBALL DUT A TERME
2.1 Metodologia
La preparació dels guions de pràctiques ha requerit:
• la recopilació de guions de pràctiques pròpies i alienes
• la recerca de nous recursos bibliogràfics
• la recerca de nous recursos didàctics als centres de recursos
• la recerca de nous recursos a través d’Internet
• consultes amb altres professors sobre necessitats, suggeriments i aportacions.
• el disseny dels guions
Hi ha una abundant bibliografia sobre pràctiques de laboratori. Trobem editats llibres
de pràctiques, però també col·leccions d’utilització més restringida com són els que es
donen en alguns cursos de formació de professorat. També els equips didàctics comercials
porten manuals de pràctiques. Els guions de pràctiques de química són més nombrosos que
els de pràctiques de física. Tots han servit en alguna manera per aportar idees sobre la
manera de preparar aquests guions presentats. En funció dels objectius que es pretenen
assolir amb la utilització d’aquests guions, he fet la seva reelaboració didàctica tenint
present la necessitat de:
• Posar un apartat “Informació teòrica” que situï l’alumne davant l’objectiu de la
pràctica.
• Il·lustrar l’apartat “Part experimental” amb dibuixos, esquemes o fotografies que
ajudin l’alumne en la realització de l’experiment.
• Explicar de manera detallada els diferents subapartats “Muntatge”, “Procediment
i recollida de dades experimentals” i “Tractament de les dades experimentals”.
• Incloure taules i requadres per ajudar l’alumne a la presentació clara i ordenada
de les dades experimentals i dels càlculs següents, així com de les possibles conclusions.
• Incloure un apartat de “Qüestions” referents tant a l’experiència com a temes
relacionats amb ella.

2.2 Recursos utilitzats
La preparació dels guions didàctics ha fet necessària la utilització dels següents
recursos:
• Material didàctic d’aula classe
• Material didàctic de laboratori
• Ordinador
• Editor de text (Word de l’Office 2000)
• Programes de tractament d’imatge digital (iPhoto Express, PhotoFinish, Corel
PHOTO-PAINT, Adobe Photoshop)
• Escàner
• Càmera fotogràfica digital
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• Tauleta digitalitzadora
• Impressora
• Adobe Acrobat
• Gravadora de CD’s
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3. RESULTATS OBTINGUTS
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CAPACITAT CALORÍFICA ESPECÍFICA D’UN LÍQUID
Objectius: Utilitzar l’equació calorimètrica i la llei de conservació de l’energia per a
mesurar la capacitat calorífica específica d’un líquid.
1. Informació teòrica: La calor o energia tèrmica és una de les moltes formes
d’energia que existeixen. Es pot transferir calor d’un cos a un altre quan entre ells hi ha una
diferència de temperatura. Com a forma d’energia, la seva quantitat total és constant, és a
dir, quan passa calor d’un cos a un altre degut a una diferència de temperatura, un d’ells es
refreda i l’altre s’escalfa, i la quantitat total d’energia calorífica que tenen entre els dos és la
mateixa que hi havia abans de fer-se l’intercanvi de calor. Les seves unitats són el joule (J),
la caloria (cal),...
La mesura de les quantitats d’energia calorífica transferides es fa aplicant l’equació
calorimètrica:
q = m·c·(T2 – T1)
En aquesta equació q és la quantitat de calor transferida, m és la massa del cos al
qual es transfereix la calor, c és la seva capacitat calorífica específica, T2 és la seva
temperatura final i T1 és la seva temperatura inicial.
La capacitat calorífica específica d’una substància és numèricament igual a
l’energia tèrmica necessària per produir un augment d’1 ºC en la unitat massa d’aquesta
substància. Les seves unitats són: cal/g·ºC, J/kg·ºC,... La capacitat calorífica específica de
l’aigua és: CA = 1 cal/g·ºC = 4180 J/kg·ºC.
La taula 1 correspon al procés d’escalfament de 100 grams d’una substància a la
que successivament es va donant diferents quantitats de calor. Copia la taula 1 a la llibreta
de laboratori i completa-la a partir de les dades contingudes.
Taula 1: procés d’escalfament de 100 g d’una substància
Quantitat de calor Temperatura inicial
Variació de
Temperatura final
(calories)
(ºC)
temperatura (ºC)
(ºC)
600
22
+3
25
800
25
400
1000
A partir de les dades de la taula 1, calcula quina és la capacitat calorífica específica
d’aquesta substància. Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi el resultat.
Requadre 1: valor de la capacitat calorífica
específica de la substància de la taula 1
La capacitat calorífica específica és:
____________________ cal/g·ºC
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2. Part experimental: El treball experimental al laboratori et permetrà mesurar la
capacitat calorífica específica de la glicerina.
Material:
Calorímetre de capacitat
calorífica coneguda
Agitador
Termòmetre de 0 a 110 ºC
Placa calefactora elèctrica
Vas de precipitats (2)
Aigua
Glicerina

Preparació i muntatge:
Et
cal
preparar
el
calorímetre fent passar l’agitador i
el termòmetre a través dels forats
que hi ha a la seva tapa. Posa en
funcionament la placa calefactora
girant el botó fins la posició 7.
Fes un dibuix esquemàtic
del muntatge experimental a la
llibreta de laboratori.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori. Agafa un calorímetre, l’equivalent en aigua
(E) del qual sigui conegut. En un vas de precipitats pesa una quantitat d’aigua que ompli
aproximadament la tercera part del volum total del calorímetre. Tara la balança amb el vas
de precipitats buit i anota la lectura de la balança (MA) a la taula 2. Aquesta aigua l’has de
escalfar a una temperatura al voltant de 20 ºC. Fes servir una placa elèctrica i ves en molt
de compte de no cremar-te. En un altre vas de precipitats pesa una quantitat de glicerina
que ompli aproximadament la tercera part del volum total del calorímetre. Tara la balança
amb el vas de precipitats buit i anota la lectura de la balança (MG) a la taula 2. Aquesta
glicerina l’has d’escalfar a una temperatura al voltant de 50 ºC. Fes servir una placa
elèctrica i ves en molt de compte de no cremar-te.
Posa l’aigua dins del calorímetre, tapa’l bé i amb el termòmetre ves mesurant la seva
temperatura i observa quan s’estabilitza (en posar l’aigua, aquesta es pot refredar una mica
perquè passa calor al calorímetre). Vigila que en aquest procés el calorímetre estigui ben
tapat perquè no es vagi perdent calor cap a l’exterior. Anota a la taula 2 quina és aquesta
temperatura del calorímetre amb l’aigua a dins (TA).
A continuació has de prendre la temperatura de la glicerina just abans d’abocar-la al
calorímetre perquè pot haver-se refredat una mica. Mesures i anotes aquesta temperatura
(TG) a la taula 2 i afegeixes la glicerina al calorímetre. Tapa bé el calorímetre i mescla bé els
dos líquids (són miscibles) amb l’agitador. Mesura i anota a la taula 2 la temperatura a la
que s’estabilitza la mescla (TM).
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Equivalent
en aigua del
calorímetre
(E)
grams
grams

Taula 2: dades experimentals de massa i temperatura
Massa Massa de Temperatura Temperatura Temperatura de la
de
la
del
de la glicerina
mescla (TM)
l’aigua
glicerina
calorímetre
(TG)
(M
(TA)
(MA)
(MG)
grams

grams
grams

ºC

ºC

ºC

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
A partir de les dades experimentals que has recollit a la taula 2 es pot calcular la
capacitat calorífica específica de la glicerina. Per fer-ho has de procedir de la manera
següent:
a) Calcula la quantitat de calor absorbida pel calorímetre amb aigua fent servir
l’equació calorimètrica :
QA = (E + MA) · CA · (TM – TA)
b) Expressa (deixa simbolitzat el valor CG) la quantitat de calor transferida per la
glicerina al calorímetre fent servir l’equació calorimètrica:
QG = MG · CG · (TG – TM)
c) Iguala les dues quantitats (suposarem que no hi ha hagut cap pèrdua de calor cap
a l’exterior):
QA = QG
d) Determina el valor de la capacitat calorífica específica de la glicerina (CG):
CG = QA / [MG · (TG – TM)]
Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi el resultat.
Requadre 2: valor de la capacitat calorífica
específica de la glicerina
La capacitat calorífica específica
de la glicerina és:
_______________ cal/g·ºC
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3. Qüestions:
1. Què és l’equivalent en aigua d’un calorímetre?
2. Per què cal tapar bé el calorímetre?
3. Per què cal mesclar bé l’aigua i la glicerina fent servir l’agitador?
4. Aniria bé aquest procediment per a determinar la capacitat calorífica específica de
l’oli? Per què?
5. Aniria bé aquest procediment per a determinar la capacitat calorífica específica
d’un sòlid? Per què? Com ho faries per saber la temperatura del sòlid abans de posar-lo en
el calorímetre?
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CAPACITAT CALORÍFICA ESPECÍFICA D’UN SÒLID
Objectius: Utilitzar l’equació calorimètrica i la llei de conservació de l’energia per a
mesurar la capacitat calorífica específica d’un sòlid
1. Informació teòrica: La calor o energia tèrmica és una de les moltes formes
d’energia que existeixen. Es pot transferir calor d’un cos a un altre quan entre ells hi ha una
diferència de temperatura. Com a forma d’energia, la seva quantitat total és constant, és a
dir, quan passa calor d’un cos a un altre degut a una diferència de temperatura, un d’ells es
refreda i l’altre s’escalfa, i la quantitat total d’energia calorífica que tenen entre ells dos és la
mateixa que hi havia abans de fer-se l’intercanvi de calor. Les seves unitat són el joule (J),
la caloria (cal),...
La mesura de quantitats d’energia calorífica transferides es fa aplicant l’equació
calorimètrica:
q = m·c·(T2 – T1)
En aquesta equació q és la quantitat de calor transferida, m és la massa del cos al
qual es transfereix la calor, c és la seva capacitat calorífica específica, T2 és la seva
temperatura final i T1 és la seva temperatura inicial.
La capacitat calorífica específica d’una substància és numèricament igual a
l’energia tèrmica necessària per produir un augment d’1 ºC en la unitat massa d’aquesta
substància. Les seves unitats són: cal/g·ºC, J/kg·ºC,... La capacitat calorífica específica de
l’aigua és: CA = 1 cal/g·ºC = 4180 J/kg·ºC.
La taula 1 correspon a l’escalfament de 100 grams d’una substància a la que
successivament es va donant diferents quantitats de calor. Copia a taula 1 a la llibreta de
laboratori i completa-la a partir de les dades conegudes.

Quantitat de calor
(calories)
600
800
400
1000

Taula 1: escalfament d’una substància
Temperatura inicial
Variació de
(ºC)
temperatura (ºC)
22
+3
25

Temperatura final
(ºC)
25

A partir de les dades de la taula 1, calcula quina és la capacitat calorífica específica
d’aquesta substància. Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi el resultat.
Fixa’t en les unitat en què expresses el resultat.
Requadre 1: capacitat calorífica específica
La capacitat calorífica específica
de la substància és:
_________________ ________
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2. Part experimental: El treball experimental al laboratori et permetrà mesurar capacitat
calorífica específica d’un objecte metàl·lic.

Material:
Calorímetre de capacitat calorífica
coneguda.
Agitador.
Termòmetre de 0 a 110 ºC.
Aigua
Objecte de metall (cilindre d’alumini,
bola d’acer, etc.)
Placa calefactora elèctrica

Preparació i muntatge:
Et cal preparar el calorímetre fent
passar l’agitador i el termòmetre a través
dels forats que hi ha a la seva tapa. Posa
en funcionament la placa elèctrica girant el
botó fins la posició 7.
Lliga un tros de cordill a l’objecte
metàl·lic. La longitud del fil es determina de
manera que l’objecte, penjat del tap del
calorímetre, no arribi a tocar el fons
d’aquest.
Fes un dibuix esquemàtic del
muntatge experimental a la llibreta de
laboratori.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori. Agafa un calorímetre, l’equivalent en aigua
(E) del qual sigui conegut. En un vas de precipitats pesa una quantitat d’aigua d’uns 300 g.
Tara la balança amb el vas de precipitats buit i anota la lectura de la balança (MA) a la taula
2. Aquesta aigua l’has de escalfar a una temperatura al voltant de 20 ºC. Fes servir una
placa elèctrica i ves amb molt de compte de no cremar-te.
Posa l’aigua dins del calorímetre, tapa’l bé i amb el termòmetre ves mesurant la seva
temperatura i observa quan s’estabilitza (en posar l’aigua, aquesta es refreda una mica
perquè passa calor al calorímetre). Anota a la taula 2 quina és aquesta temperatura del
calorímetre amb l’aigua a dins (TA).
Mesura amb la balança la massa de l’objecte de metall i anota la lectura (MM) a la
taula 2. Posa aigua en un vas de precipitats i submergeix-hi l’objecte de metall penjat del
cordill. Escalfa el conjunt a una temperatura al voltant de 50 ºC. Fes servir un escalfador
elèctric i ves en molt de compte de no cremar-te.
Has de prendre la temperatura d’aquesta aigua i anotar-la (TM) a la taula 2 just abans
de treure l’objecte metàl·lic per a introduir-lo dins del calorímetre, penjat del seu tap i sense
que toqui el fons. Tapa bé el calorímetre i remou l’aigua amb l’agitador. Pren la temperatura
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de l’aigua del calorímetre cada 20 segons. Després d’uns minuts s’assoleix la temperatura
màxima. Mesura i anota aquesta temperatura final màxima (TF) a la taula 2.

Equivalent
en aigua del
calorímetre
(E)
grams

Taula 2: dades experimentals (masses i temperatures)
Massa Massa de Temperatura Temperatura Temperatura final
de
l’objecte
del
de l’objecte
màxima
l’aigua
metàl·lic
calorímetre
metàl·lic
(TF)
(MA)
(MM)
(TA)
(TM)
grams

ºC

grams

ºC

ºC

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
A partir de les dades experimentals de la taula 2 es pot calculat la capacitat calorífica
específica del metall. Per fer-ho has de procedir de la manera següent:
a) Calcula la quantitat de calor absorbida pel calorímetre amb aigua:
QA = (E + MA) · CA · (TF – TA)

b) Expressa (deixa simbolitzat el valor CM) la quantitat de calor transferida per
l’objecte de metall al calorímetre:
QM = MM · CM · (TM – TF)
c) Iguala les dues quantitats (suposem que no hi ha hagut cap pèrdua de calor cap a
l’exterior):
QA = QM
e) Determina el valor de la capacitat calorífica específica del metall (CM):
CM = QA / [MM · (TM – TF)]
Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi el resultat.
Requadre 2: valor de la capacitat calorífica
específica del metall
La capacitat calorífica específica
del metall és:
_____________________ cal/g·ºC
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3. Qüestions:
1. Què és l’equivalent en aigua d’un calorímetre?
2. Per què cal tapar bé el calorímetre?
3. Per què cal mesclar remenar bé l’aigua fent servir l’agitador?
4. Aniria bé aquest procediment per a determinar la capacitat calorífica específica
d’un líquid? Per què? Com ho faries per saber la temperatura del líquid abans de posar-lo
en el calorímetre?
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DETERMINACIÓ
MICROFUSIÓ

DE

LA

TEMPERATURA

DE

FUSIÓ

PER

Objectius: Determinar les temperatures de fusió del naftalè i del p-diclorobenzè a partir
d’una quantitat molt petita de substància.
1. Informació teòrica: La temperatura de fusió d’una substància és aquella
temperatura a la que fon la substància, és a dir, la temperatura a la que passa de l’estat
sòlid a l’estat líquid. Cada tipus de substància pura té una temperatura de fusió ben
determinada. La temperatura de fusió d’una substància pura és una magnitud que pot
ajudar a identificar-la. En la indústria es fa servir el mètode anomenat microfusió per a
determinar temperatures de fusió. Consisteix a observar la temperatura a la que fon una
quantitat molt petita de la substància. Aquest procediment també serveix per a conèixer el
grau de puresa de la substància que s’ha preparat.

2. Part experimental: El muntatge serveix per a observar visualment el moment en què
es produeix el fenomen de la fusió i determinar-ne la corresponent temperatura.
Material:
Naftalè (p.f. 80 ºC)
p-diclorobenzè (p.f. 53 ºC)
Termòmetre
Tub capil·lar
Escalfador elèctric
Vas de precipitats

Preparació i muntatge:
Agafa un tub capil·lar (pots fer servir un tub
d’hematocrit) tancat per un dels seus extrems. Posa-hi a
dins una petita quantitat de naftalè o p-diclorobenzè
polvoritzat, fins que dintre del tub tinguis una columna de
producte d’uns dos cm d’altura. fent servir un tros de
cinta adhesiva o una volandera de goma, enganxa el tub
al termòmetre, de manera que la columna de naftalè dins
del tub quedi a la mateixa altura que el dipòsit del
termòmetre. Fixa’t en la figura de la dreta. Penja el
termòmetre d’un suport amb una nou i una pinça i
submergeix-lo dins de l’aigua d’un vas de precipitats de
250 ml. Procura que el dipòsit del termòmetre quedi ben
submergit dins de l’aigua i que no toqui el fons del vas de
precipitats.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori. Has de fer l’experiment primer amb pdiclorobenzè i després amb naftalè. Posa a escalfar l’aigua poc a poc i ves remenant-la amb
un agitador per fer uniforme la temperatura. Observa atentament l’aspecte opac del sòlid del
capil·lar. Arriba un moment en què el sòlid fon i llavors es torna transparent. Pren nota de la
temperatura a la que es produeix la fusió.
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Deixa d’escalfar l’aigua i espera una mica a que comenci a refredar-se. Arriba un
moment en què, al baixar la
temperatura, el producte líquid
i transparent de dins del tub
torna a passar a l’estat sòlid i
es torna opac. Anota al
requadre 1 la temperatura a la
que observes que passa això.
Aquesta
temperatura
és
l’anomenada temperatura de
solidificació i, de fet, és la
mateixa que la temperatura de
fusió.

Requadre 1: Temperatures de fusió
La temperatura de fusió del naftalè és :

La temperatura de fusió del pdiclorobenzè és :

__________________ ºC

__________________ ºC

3. Qüestions:
1. Quina és la temperatura de fusió del gel? I la de solidificació (congelació) de
l’aigua?
2. Perquè fem que la columna de naftalè dins del tub quedi a la mateixa altura que el
dipòsit del termòmetre?
3. Perquè remenem l’aigua mentre s’escalfa?
4. Busca en un llibre quina és la temperatura de fusió del naftalè i compara-la amb el
valor que has obtingut experimentalment.
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EQUIVALENT EN AIGUA D’UN CALORÍMETRE
Objectius: Relacionar quantitats de calor, massa i variacions de temperatura i utilitzar la
llei de conservació de l’energia per a mesurar l’equivalent en aigua d’un calorímetre.
1. Informació teòrica: La calor o energia tèrmica és una de les moltes formes
d’energia. Es pot transferir calor d’un cos a un altre quan entre ells hi ha una diferència de
temperatura. En aquest intercanvi de calor, si no hi ha pèrdues cap al medi ambient, la
quantitat total d’energia calorífica dels dos cossos roman constant.
Quan un cos rep calor, la seva temperatura augmenta. Quan un cos perd calor, la
seva temperatura disminueix. La variació en la temperatura d’un cos és directament
proporcional a la quantitat de calor rebuda: a doble quantitat de calor, doble variació de
temperatura.
Si, per exemple, un cos rep 100 calories i la seva temperatura passa de 17 ºC fins a
21 ºC, quina hagués estat la seva temperatura final si hagués rebut 200 calories? I si
hagués rebut 600 calories? Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori i omple-la:
Taula 1: quantitat de calor i variació de temperatura
Quantitat de calor Temperatura inicial
Variació de
Temperatura final
(calories)
(ºC)
temperatura (ºC)
(ºC)
100
17
+4
21
200
17
600
17
La massa del cos també afecta a la variació de temperatura: per a una mateixa
quantitat de calor absorbida, com més massa tingui el cos, menys gran serà la seva variació
de temperatura. A més, les dues quantitats, massa i variació de temperatura, són
inversament proporcionals: a doble massa, meitat de variació de temperatura.
Si, per exemple, un objecte de 40 grams de massa rep una quantitat de calor de 800
calories i la seva temperatura passa de 15 ºC fins a 33 ºC, quina hagués la temperatura final
si la seva massa hagués sigut 80 grams? I si la seva massa hagués sigut 200 grams? Copia
a la llibreta de laboratori la taula 2 i omple-la:
Taula 2: quantitat de calor, massa i variació de temperatura
Quantitat de
Massa de
Temperatura
Variació de
Temperatura
calor (calories)
l’objecte (g)
inicial (ºC)
temperatura
final (ºC)
(ºC)
800
40
15
+18
33
800
80
15
800
200
15
Tracta ara de fer els càlculs per omplir la taula 3 (copia-la primer a la llibreta de
laboratori) en què es combinen quantitats de calor rebudes, masses i variacions de
temperatura. En tots els casos es tracta de la mateixa substància.
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Taula 3: quantitats de calor, massa i variació de temperatura
Quantitat de
Massa de
Temperatura
Variació de
Temperatura
calor (calories)
l’objecte (g)
inicial (ºC)
temperatura
final (ºC)
(ºC)
600
40
15
+18
33
2400
40
12
600
120
15
1200
80
15
1800
20
12
En els laboratoris, per a fer experiències de calorimetria, es fan servir uns recipients
especials anomenats calorímetres, que són vasos ben aïllats tèrmicament del seu entorn.
Quan dins d’un calorímetre hi posem un líquid calent, el calorímetre s’escalfa i el líquid es
refreda, fins que la temperatura d’ambdós és la mateixa. Un calorímetre és, per tant, un cos
que absorbeix calor i es comporta de la mateixa manera que ho faria una determinada
quantitat d’aigua. Això és el que anomenem equivalent en aigua del calorímetre: la massa
d’aigua que absorbiria la mateixa quantitat de calor que el calorímetre per al mateix
augment de temperatura.

2. Part experimental:

Al laboratori faràs un muntatge que et permetrà mesurar
l’equivalent en aigua d’un calorímetre.

Material:
Calorímetre amb tapa
Agitador
Termòmetre de 0 a 110 graus.
Placa calefactora elèctrica
Vas de precipitats
Aigua

Preparació i muntatge:
Et cal preparar el
calorímetre
fent
passar
l’agitador i el termòmetre a
través dels forats que hi ha a la
seva
tapa.
Posa
en
funcionament
l’escalfador
elèctric girant el botó fins la
posició 7.
Fes
un
dibuix
esquemàtic
del
muntatge
experimental a la llibreta de laboratori.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 4 a la llibreta de laboratori. Pren un calorímetre, l’equivalent en aigua
(E) del qual és el que has de determinar. En un vas de precipitats pesa una quantitat d’aigua
que ompli aproximadament la tercera part del volum total del calorímetre. Tara primer la
balança amb el vas de precipitats buit i anota la lectura de la massa de l’aigua (MF) a la
taula 4. Aquesta aigua l’has de escalfar a una temperatura al voltant de 20 ºC. Fes servir
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una placa elèctrica i ves en molt de compte de no cremar-te. En un altre vas de precipitats
pesa una altra quantitat d’aigua que ompli aproximadament la tercera part del volum total
del calorímetre. Tara primer la balança amb el vas de precipitats buit i anota la lectura de la
massa de l’aigua (MC) a la taula 4. Aquesta aigua l’has d’escalfar a una temperatura al
voltant de 50 ºC.
Posa l’aigua calenta dins del calorímetre, tapa’l bé i amb el termòmetre ves mesurant
la seva temperatura i observa quan s’estabilitza (en posar l’aigua, aquesta es refreda una
mica perquè passa calor al calorímetre). Vigila que en aquest procés el calorímetre estigui
ben tapat perquè no es vagi perdent calor cap a l’exterior. Anota a la taula 4 aquesta
temperatura de l’aigua dintre del calorímetre (TC).
A continuació has de prendre la temperatura de l’aigua freda just abans d’abocar-la
al calorímetre perquè pot haver canviat una mica. Mesures i anotes aquesta temperatura
(TF) a la taula 4 i afegeixes l’aigua al calorímetre. Tapa ràpid i bé el calorímetre i mescla bé
les dues masses d’aigua amb l’agitador. Mesura i anota a la taula 4 la temperatura a la que
s’estabilitza la mescla (TM).

Massa de
l’aigua freda
(MF)
grams

Taula 4: dades experimentals de massa i temperatura
Massa de
Temperatura del Temperatura de Temperatura de
l’aigua calenta calorímetre (TC) l’aigua freda (TF) la mescla (TM)
(MC)
grams

ºC

ºC

ºC

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Si no s’ha escapat calor cap al medi ambient, la quantitat de calor perduda per el
calorímetre i l’aigua calenta serà exactament igual a la quantitat de calor guanyada per
l’aigua freda que has abocat al calorímetre. Copia la taula 5 a la llibreta de laboratori i
substitueix-hi els símbols de les masses i temperatures per els corresponents valor
numèrics anotats a la taula 4 (no pots substituir-hi ni E ni la Quantitat de calor):

Quantitat de
calor (calories)

Taula 5: comparació de les quantitats de calor
Massa de
Temperatura
Temperatura
l’objecte (g)
inicial (ºC)
final (ºC)

Variació de
temperatura
(ºC)

la mateixa

E + MC

TC

TM

TC – TM

la mateixa

MF

TF

TM

T M - TC

A partir del valor de MF i de les dues variacions de temperatura pots calcular el valor
de E + MC i, a partir d’aquest, el d’E. Copia el requadre 1a la llibreta de laboratori i anotahi els resultats.
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Requadre 1: valor experimental de l’equivalent en aigua del calorímetre
El valor de E + MC és:

El valor del equivalent en aigua del
calorímetre (E) és:

______________________ grams

______________________ grams

3. Qüestions:
1. Fes un dibuix esquemàtic d’una vista en secció d’un calorímetre. Explica com està
construït.
2. Per què posem l’aigua calenta dins del calorímetre i després hi aboquem l’aigua
freda i no ho fem a l’inrevés?
3. Per què cal mesclar bé l’aigua freda amb la calenta fent servir l’agitador?
4. Quin altre tipus de recipient es podria utilitzar per dur a terme aquest experiment?
5. Podries determinar un “equivalent en glicerina del calorímetre”? Com ho faries?
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MESCLES DE LÍQUIDS A DIFERENTS TEMPERATURES
Objectius: Comprovar que la calor és transmet per una diferència de temperatura i la
seva quantitat total es manté constant.
1. Informació teòrica: La calor o energia tèrmica és una de les moltes formes
d’energia que existeixen. Es pot transferir calor d’un cos a un altre quan entre ells hi ha una
diferència de temperatura. Com a forma d’energia, la seva quantitat total és constant, és a
dir, quan passa calor d’un cos a un altre degut a una diferència de temperatura, un d’ells es
refreda i l’altre s’escalfa, i la quantitat total d’energia calorífica que tenen entre els dos és la
mateixa que hi havia abans de fer-se l’intercanvi de calor. La calor i la temperatura són
magnituds diferents i es mesuren en unitats diferents. Les unitats de la calor són el joule (J),
la caloria (cal),... Les unitats de la temperatura són el Kelvin (K), el grau centígrad (ºC),...
Ara bé, la calor fa variar la temperatura d’un cos d’una manera força senzilla: doble
quantitat de calor produeix doble variació de temperatura: diem que la calor i la variació de
temperatura són magnituds directament proporcionals.
Si barregem dins d’un mateix recipient aigua freda i aigua calenta, la temperatura
final de la mescla estarà entre la de l’aigua freda i la de l’aigua calenta. Podem comprovar
que, al fer la mescla, la quantitat de calor que guanya l’aigua freda és la mateixa que la
quantitat de calor que perd l’aigua calenta. Degut a la relació esmentada entre la quantitat
de calor i el canvi en la temperatura, això vol dir que si, per exemple:
• Mesclem 100 grams d’aigua freda amb 100 grams d’aigua calenta, l’augment de
temperatura de l’aigua freda serà igual que la disminució de temperatura de l’aigua calenta.
• Mesclem 100 grams d’aigua freda amb 200 grams d’aigua calenta, l’augment de
temperatura de l’aigua freda serà el doble que la disminució de temperatura de l’aigua
calenta (Per què?)
• Mesclem 200 grams d’aigua freda amb 100 grams d’aigua calenta, l’augment de
temperatura de l’aigua freda serà la meitat que la disminució de temperatura de l’aigua
calenta (Per què?)
Si els resultats experimentals no surten ben bé exactes, pot ser degut a que al fer la
mescla alguna quantitat de calor es perdi escapant-se cap a l’aire. Per això pot passar que
l’augment de temperatura de l’aigua freda i la temperatura final de la mescla surtin més
petits que els valors esperats.

2. Part experimental: Mesclaràs quantitats diferents d’aigua a diferent temperatura i
determinaràs la temperatura final de la mescla.
Material:
Placa calefactora elèctrica
Vas de precipitats
Termòmetre
Agitador metàl·lic
Vas aïllant (calorímetre)
Proveta de 100 ml
Vareta de vidre
Aigua
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Preparació i muntatge:
Endolla la placa elèctrica i gradua-la a potència mitjana. Comprova que el
termòmetre estigui en bones condicions: que es pugui llegir bé l’escala de temperatura i que
no estigui esborrada, que la columna de líquid termomètric no estigui partida, etc.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Has de fer l’experiment tres vegades i amb
les quantitats d’aigua freda i aigua calenta indicades a la taula 1.
Així, el primer cop has de mesurar amb la proveta 100 ml d’aigua freda, a
temperatura ambient i els has de posar dintre del vas aïllant. Mesura amb el termòmetre la
temperatura
(TF)
d’aquesta aigua i
anota el seu valor a
la primera casella de
la
columna
“temperatura
inicial
de l’aigua freda”. A
continuació has de
mesurar
amb
la
proveta
100
ml
d’aigua freda i posarlos dins d’un vas de
precipitats. Posa el
vas de precipitats
sobre
la
placa
elèctrica i ves remenant l’aigua amb una vareta de vidre. Deixa escalfar l’aigua fins que la
seva temperatura, que mesures amb el mateix termòmetre, volti els 70 ºC. Aleshores retira
el vas de precipitats de l’escalfador i posa’l sobre la taula. Sense deixar de remenar amb la
vareta, mesura la temperatura de l’aigua calenta (TC), anota el seu valor a la primera casella
de la columna “temperatura inicial de l’aigua calenta” i, sense perdre temps, aboca-la dins
del vas aïllant i remena la mescla amb la vareta. Mesura ràpidament la temperatura final de
la mescla (TM). Anota el seu valor a la primera casella de la columna “temperatura final de la
mescla”.
Repeteix l’experiment el segon cop i el tercer cop amb les quantitats indicades a la
taula 1 i anota els valors de temperatura a les caselles corresponents.

MF
QUANTITAT
D’AIGUA
FREDA (g)

Taula 1: dades experimentals (temperatures)
TF
TC
MC
TEMPERATURA TEMPERATURA
QUANTITAT
INICIAL DE
INICIAL DE
D’AIGUA
L’AIGUA FREDA
L’AIGUA
CALENTA (g)
(ºC)
CALENTA (ºC)

100

100

100

200

200

100

TM
TEMPERATURA
FINAL DE LA
MESCLA (ºC)

26

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori. A partir de les dades recollides en la taula
1 has d’omplir la taula 2. La primera columna “augment de la temperatura de l’aigua freda”,
l’has d’omplir calculant la diferència entre la temperatura final de la mescla i la temperatura
inicial de l’aigua freda. La segona columna, l’has d’omplir calculant la diferència entre la
temperatura inicial de l’aigua calenta i la temperatura final de la mescla. La tercera columna
l’has d’omplir amb el resultat de dividir el valor de la primera columna pel valor de la segona
columna. El resultat teòric està indicat entre parèntesi a la mateixa columna. Comprova si
els teus resultats experimentals estan propers als que caldria esperar.
Taula 2: comprovació de la conservació de l’energia calorífica
QUOCIENT ENTRE
AUGMENT DE LA
DISMINUCIÓ DE LA
L’AUGMENT
(COLUMNA1) I LA
TEMPERATURA DE
TEMPERATURA DE
L’AIGUA FREDA (ºC)
L’AIGUA CALENTA (ºC)
DISMINUCIÓ (COLUMNA
2)
TM – TF
TC – TM
(TM – TF) / (TC – TM)
(1)
(2)
(0’5)

3. Qüestions:
1. Digues quines són les unitats del SI per a la calor i la temperatura
2. La temperatura es pot mesurar amb un termòmetre. Com es pot mesurar la
quantitat de calor?
3. Per què es perd calor quan passem l’aigua calenta del vas de precipitats al vas
aïllant?
4. Què cal que hi hagi perquè la calor passi d’un cos a un altre?
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AMPERÍMETRES, VOLTÍMETRES I MULTÍMETRES
Objectius: Aprendre a configurar un multímetre i a utilitzar-lo en un circuit.
1. Informació teòrica:

Per a mesurar la
intensitat del corrent elèctric en un circuit es fa servir
l’amperímetre, a través del qual es fa passar el
corrent elèctric per a mesurar-ne la seva intensitat.
Els amperímetres es munten en sèrie amb el circuit,
tal com es veu en la fotografia i en l’esquema de la
dreta. La connexió de l’amperímetre en el circuit no
ha de modificar el comportament d’aquest, és a dir, el
circuit ha de comportar-se de la mateixa manera tant
si aquest conté o no l’amperímetre. Per això és necessari
que la resistència interna de l’amperímetre sigui quant
més petita millor. Un amperímetre ideal seria el que
tingués resistència interna nul·la. La unitat amb què
s’expressa el resultat de la mesura d’un amperímetre és
l’ampere (A) o en algun del seus submúltiples
(mil·liampere, microampere).

Per a mesurar la diferència
de potencial entre els borns (pols
o extrems) d’un generador o entre
dos punts d’un circuit es fa servir
el voltímetre. Els extrems del
voltímetre
es
connecten
directament als punts entre els
que es vol mesurar la diferència
de potencial, tal com es veu en la
fotografia i en l’esquema de la
dreta.

Aquest tipus de muntatge del voltímetre s’anomena en paral·lel o derivació. La
connexió del voltímetre en el circuit no ha de modificar el comportament d’aquest, és a dir,
el circuit ha de comportar-se de la mateixa manera tant si aquest conté o no el voltímetre.
Per això és necessari que la resistència interna de l’aparell sigui quant més gran millor,
doncs la intensitat de corrent que ha de passar a través seu ha de ser quant més petita
millor. Un voltímetre ideal seria el que tingués resistència interna infinita. El resultat de la
mesura d’un voltímetre es dóna en la unitat anomenada volt (V) o en algun del seus
submúltiples (mil·livolt).
Els multímetres (o polímetres) són aparells d’ús polivalent en mesures elèctriques
com voltatge, intensitat, resistència, capacitat, freqüència, etc. Poden mesurar voltatges i
intensitats en circuits de corrent continu (commutador en posició = o DC) o en circuits de
corrent altern (commutador en posició ~ o AC).
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En un multímetre analògic com el de la figura de la
dreta primer posarem l’interruptor en la posició de corrent
continu (=) si aquest és el tipus de corrent del circuit. El fil
que farà de pol positiu (normalment es fa servir un fil de color
vermell) l’endollarem a la femella de color vermell
denominada “COMUN +”. El fil que farà de pol negatiu
l’endollarem al costat esquerra si volem mesurar voltatge o al
costat dret si volem mesurar intensitat. Si, per exemple,
volem mesurar un voltatge d’uns 18 V, farem la connexió en
la femella denominada “30 V” i si volem mesurar una
intensitat d’uns 0’7 A, farem la connexió en la femella
denominada “1,5 A”.

En un multímetre digital com el
de la figura de la dreta primer posarem el
selector DC/AC en la posició inferior (DC)
de corrent continu si aquest és el tipus de
corrent del circuit. El fil que farà de pol
negatiu (normalment es fa servir un fil de
color negre) l’endollarem a l’entrada
comuna a terra denominada “COM”.
Si volem mesurar intensitat, el fil
que farà de pol positiu l’endollarem a
l’entrada de 2 A (o a l’entrada de 10 A si
la intensitat està per sobre dels 2 A) al
temps que amb el botó selector rotatiu
seleccionarem el valor màxim de l’escala
d’intensitat (de 2 mA a 10 A).
Si volem mesurar voltatge, el fil
que farà de pol positiu l’endollarem a
l’entrada de voltatge i resistència al
temps que amb el botó selector rotatiu
seleccionarem el valor màxim de l’escala
de voltatge (de 200 mV a 1000 V).
Si volem mesurar resistència elèctrica, el fil que farà de pol positiu l’endollarem a
l’entrada de voltatge i resistència al temps que amb el botó selector rotatiu seleccionarem el
valor màxim de l’escala de resistència (de 200 Ω a 20 MΩ).
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2. Part experimental: Configuraràs dos multímetres per a utilitzar-los en les mesures
d’intensitat i diferència de potencial en un circuit elèctric de corrent continu.

Material:
Generador o font d’alimentació
Nus de connexió (2)
Multímetre (2)
Bombeta de 3’5 V
Cables de connexió (2)
Interruptor

Preparació i muntatge:
Adapta un multímetre com amperímetre (en
el rang de 2 A) i l’altre multímetre com voltímetre
(en el rang de 20 V). Munta el generador, la
bombeta, l’amperímetre i l’interruptor formant un
circuit de corrent continu com el de l’esquema.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Regula el generador o la font d’alimentació
consecutivament a cada un dels voltatges indicats a la taula 1. No has de sobrepassar el
valor màxim indicat a la taula perquè podries fondre la bombeta. El voltímetre està
connectat per a mesurar la diferència de potencial entre els extrems de la bombeta (o del
generador). Polsa l’interruptor un moment deixant passar el corrent elèctric i mesura la
intensitat i la diferència de potencial. Anota els resultats a la taula 1, la intensitat a la casella
de la columna “intensitat (A)” i la diferència de potencial a la casella de la columna “d.d.p.
(V)”.
Taula 1: dades experimentals (intensitat i d.d.p.)
voltatge (V)
intensitat (A)
d.d.p. (V)
1
2
3

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
En cada cas el voltatge del generador ens dóna la quantitat total d’energia potencial
elèctrica subministrada pel generador al circuit (la bombeta). Per això el voltatge del
generador i la d.d.p. són el mateix valor. A mida que augmenta el voltatge del generador
també ho fa la intensitat del corrent elèctric. I a més, ho fa d’una manera directament
proporcional, seguint la coneguda llei d’Ohm:

diferència de potencial = resistència · intensitat
on “resistència” és el valor de la constant de proporcionalitat entre les dues magnituds, que
té per unitat en el S.I. l’Ohm (Ω o V/A). Aquest valor és característic de la bombeta
connectada a la pila. Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori i completa-la calculant per a
cada parell de mesures “d.d.p.”-“intensitat” el valor corresponent de la resistència. Els tres
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valors de la columna “resistència” de la taula 2 seran pràcticament iguals. Com a valor de la
resistència de la bombeta prendràs la mitjana aritmètica d’aquests tres valors. Copia el
requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi aquest resultat. Amb les dades de la taula 2
fes una gràfica a la llibreta de laboratori posant en ordenades els valors de la intensitat i en
abscisses els valors de la diferència de potencial. Veuràs que la representació gràfica de
dues magnituds que són directament proporcionals és una línia recta.
Taula 2: resistència de la bombeta
d.d.p. (V)
intensitat (A) resistència (Ω)

Requadre 1: valor de la resistència de la bombeta
La resistència de la bombeta és:
_____________________ Ω

3. Qüestions:
1. Per què els amperímetres es connecten en sèrie en un circuit? Quines
característiques ha de tenir la resistència interna d’un bon amperímetre?
2. Per què els voltímetres es connecten en paral·lel en un circuit? Quines
característiques ha de tenir la resistència interna d’un bon voltímetre?
3. En què es converteix l’energia elèctrica en la bombeta?
4. Per què quan augmenten el voltatge del generador també augmenta la intensitat
del corrent elèctric en el circuit? Quina relació hi ha entre aquestes dues magnituds?
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CORRENT ELÈCTRIC I MAGNETISME (I)
Objectius: Comprovar que les càrregues elèctriques en moviment produeixen fenòmens
magnètics.

1. Informació teòrica: En principi, sembla que l’electricitat i el magnetisme siguin
dos fenòmens sense cap relació. D’una banda, un corrent elèctric no és altra cosa que
càrregues elèctriques en moviment. D’altra banda, sabem que no hi ha càrregues
magnètiques (o pols magnètics) que es puguin separar com les càrregues elèctriques.
La primera evidència de la relació entre l’electricitat i el magnetisme data de l’any
1820, en què el físic danès Hans Christian Oersted (1777-1851) va observar que l’agulla
d’una brúixola a prop d’un fil conductor es desviava quan passava corrent elèctric pel fil.
Aquest experiment d’Oersted mostra que un fil pel qual passa corrent elèctric es comporta
d’una manera semblant a un imant. Avui sabem que el magnetisme és una manifestació de
les càrregues elèctriques en moviment.
De la mateixa manera com els corrents elèctrics actuen sobre els imants, també els
imants actuen sobre els corrents elèctrics. Aquest és el principi de funcionament dels motors
elèctrics. En un motor elèctric, un imant fix exerceix forces sobre el fil d’un bobinat per el
què passa un corrent elèctric i el fa girar.

2. Part experimental: En aquesta pràctica verificarem l’experiment d’Oersted.
Material:
Font d’alimentació
Multímetre
Potenciòmetre de 10 Ω
Brúixola gran
Suport
Cable elèctric (3)

Preparació i muntatge:
Munta els elements de material
segons la figura de la dreta.
No connectis la font d’alimentació a
la xarxa elèctrica. Posa en posició d’apagat
l’interruptor d’encesa de la font.
Posa l’interruptor del multímetre cap
a dalt, en la posició de corrent continu (=).
Connecta el pol positiu de la sortida de 7 V de corrent continu a l’entrada “COMUN
+” del multímetre analògic utilitzat com a amperímetre de corrent continu. Fes servir un
cable elèctric d’uns 50 cm de longitud i fes que quedi recte i tens entre els dos aparells.
Orienta’l en la direcció que marca la brúixola. La brúixola té que quedar per sobre del fil i
molt a prop d’ell. L’agulla de la brúixola ha de quedar sobreposada al cable.
El pol negatiu de la sortida de 7 V s’ha de connectar a l’entrada central del
potenciòmetre. La sortida del potenciòmetre s’ha de connectar a la femella verda de
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l’entrada de 3 A de la dreta del multímetre (si fas servir un multímetre digital, connecta’l a
l’entrada de 10 A). Posa el comandament del potenciòmetre a la seva posició mitja. Amb
aquest muntatge el sentit del corrent elèctric en el fil de sota de la brúixola és d’esquerra a
dreta.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Connecta la font d’alimentació a la xarxa elèctrica, tanca l’interruptor d’encesa i gira
poc a poc el comandament del potenciòmetre fins que l’amperímetre indiqui una intensitat
de 3 A. Observa el sentit i magnitud de la desviació de l’agulla de la brúixola. Si
disminueixes la intensitat del corrent veuràs
que
les
desviacions
de
l’agulla
disminueixen de manera proporcional.
Apaga la font d’alimentació i repeteix
l’experiment invertint el sentit del pas del
corrent elèctric. Per fer-ho hauràs de
canviar la polaritat de les connexions a la
font d’alimentació i a l’amperímetre. Fixa’t
en la figura de la dreta per a veure com es
fa. Amb aquest muntatge el sentit del
corrent elèctric en el fil de sota de la
brúixola és de dreta a esquerra. Observa
que ara el sentit de la desviació de l’agulla
és el contrari del d’abans.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Hauràs pogut observar que:
• el pas del corrent elèctric pel fil conductor fa que aquest es comporti com un imant i
desviï l’agulla d’una brúixola
• les desviacions de l’agulla de la brúixola són proporcionals a la intensitat del
corrent i canvien de sentit quan canvia el sentit del corrent en el fil conductor.
El sentit del corrent elèctric és, per acord, del pol positiu al pol negatiu de la font
d’alimentació (surt pel pol positiu i entra pel pol negatiu). Identifica els pols Nord i Sud de la
brúixola (el pol Nord és el que apunta al pol Nord geogràfic). Fes dos esquemes indicant en
cada un el sentit del corrent i el sentit de la desviació del pol Nord de l’agulla de la brúixola.

3. Qüestions:
1. Què passaria si en aquests experiments la brúixola no estigués a prop del fil
conductor?
2. Per a què serveix el potenciòmetre de 10 Ω en aquest muntatge?
3. Per què es fa servir una brúixola i no un altre imant qualsevol?
4. Si són les càrregues elèctriques en moviment les que produeixen el magnetisme,
on són aquestes càrregues elèctriques en moviment en els imants?
5. Què passaria si en lloc de posar la brúixola per sobre del fil elèctric, la poséssim
per sota?
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CORRENT ELÈCTRIC I MAGNETISME (II)
Objectius: Comprovar que les càrregues elèctriques en moviment produeixen fenòmens
magnètics.

1. Informació teòrica: En principi, sembla que l’electricitat i el magnetisme siguin
dos fenòmens sense cap relació. D’una banda, un corrent elèctric no és altra cosa que
càrregues elèctriques en moviment. D’altra banda, sabem que no hi ha càrregues
magnètiques (o pols magnètics) que es puguin separar com les càrregues elèctriques.
La primera evidència de la relació entre l’electricitat i el magnetisme data de l’any
1820, en què el físic danès Hans Christian Oersted (1777-1851) va observar que l’agulla
d’una brúixola a prop d’un fil conductor es desviava quan passava corrent elèctric pel fil.
Aquest experiment d’Oersted mostra que un fil pel qual passa corrent elèctric es comporta
d’una manera semblant a un imant. Avui sabem que el magnetisme és una manifestació de
les càrregues elèctriques en moviment.
Però de la mateixa manera com els corrents elèctrics actuen sobre els imants, també
els imants actuen sobre els corrents elèctrics. Aquest és el principi de funcionament dels
motors elèctrics. En un motor elèctric, un imant fix exerceix forces sobre el fil d’un bobinat
pel què passa un corrent elèctric i el fa girar.

2. Part experimental: En aquesta pràctica verificarem com els imants poden moure fils
conductors per els què passa corrent elèctric.

Material:
Font d’alimentació
Imants (2)
Peça de ferro
Potenciòmetre de 10 Ω
Gat
Interruptor
Suport
Cable elèctric (3)
Cinta metal·litzada
Nou (2)
Aïllant (2)

Preparació i muntatge:
Munta els elements de material segons
la figura de la dreta.
No connectis la font d’alimentació a la xarxa elèctrica. Posa en posició d’apagat
l’interruptor d’encesa de la font.
Penja la cinta metal·litzada dels dos aïllants agafats al suport. Connecta directament
amb un cable un dels aïllants amb un born de la sortida de 7 V de la font d’alimentació.
L’altre aïllant el connectes a l’altre born intercalant-hi el potenciòmetre i l’interruptor. Posa el
comandament del potenciòmetre a la seva posició de resistència màxima.
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Els dos imants els muntes junt amb la peça de ferro sobre el gat. Fixa’t en la posició
dels pols dels imants en el muntatge.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Torna a comprovar que el comandament del potenciòmetre estigui a la seva posició
de resistència màxima. Connecta la font d’alimentació a la xarxa elèctrica, tanca l’interruptor
d’encesa i polsa l’interruptor. Observa què passa amb la cinta metal·litzada. No mantinguis
massa estona polsat l’interruptor.
Intercanvia l’ordre de connexió dels aïllants a la font d’alimentació. Per a fer-ho
només cal desconnectar els dos cables de la sortida de 7 V de la font d’alimentació i tornar
a connectar-los al revés. Observa què passa ara amb la cinta metal·litzada. El canvi en els
sentit del corrent fa que canviï el sentit del moviment de la cinta.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Hauràs pogut observar que els imants exerceixen forces sobre els conductors per els
què passa un corrent elèctric. La cinta metal·litzada es empesa cap a fora o cap a dins
segons el sentit del corrent elèctric. També hauràs observat que només hi ha moviment de
la cinta quan hi ha pas de corrent.
El sentit del corrent elèctric és, per acord, del pol positiu al pol negatiu de la font
d’alimentació. Identifica els pols Nord i Sud de la brúixola (el pol Nord és el que apunta al
pol Nord geogràfic). Fes dos esquemes indicant en cada un el sentit del corrent i el sentit de
la força sobre la cinta metal·litzada.

3. Qüestions:
1. Què passaria en aquest experiment si la cinta metal·litzada no estigués entre els
pols dels imants?
2. Per a què serveix el potenciòmetre de 10 Ω en aquest muntatge? Per a què es
posa en la seva posició de resistència màxima?
3. Quina relació hi ha entre els sentit del corrent i el sentit de la força sobre la cinta?
4. Què passaria si s’augmentés la intensitat del corrent que passa per la cinta? Com
es podria fer això?

35

IMANTS I MAGNETISME
Objectius: Observar les propietats magnètiques de la matèria i els mateixos camps
magnètics.

1. Informació teòrica: Els imants són cossos que tenen la propietat d’atreure el ferro i
l’acer. Els imants també atreuen algun altre tipus de matèria com el níquel i el cobalt, però la
major part de les substàncies interacciona molt dèbilment amb els imants.
Les propietats magnètiques dels imants es concentren en dues zones de l’imant
anomenades pols magnètics. Els pols dels imants són les zones on es concentra el seu
poder d’atracció o repulsió. Per distingir-los, els anomenem pol Nord i pol Sud. Sempre
van junts, i és impossible separar-los: si trenquen un imant per la meitat obtenim dos imants,
cada un amb el seus dos pols.
Quan acostem els pols diferents de dos imants, s’atreuen. En canvi, si acostem els
pols iguals, es repel·leixen. Aquestes forces entre els pols dels imants són forces de
naturalesa magnètica. Encara que ens fan recordar les forces elèctriques entre càrregues
elèctriques, són molt diferent d’aquestes. Entre d’altres coses es diferencien en què, mentre
que les càrregues elèctriques positives i negatives es poden separar, els pols magnètics mai
no es poden separar l’un de l’altre.

2. Part experimental: Experimentaràs com els imants atreuen alguns tipus de
substància. També visualitzaràs el camp magnètic d’un imant.

Material:
Imant
Objectes de metall i aliatges (ferro, acer, alumini, zinc, plom, estany, plata, or, níquel,
llautó, bronze, etc.)
Barreta de ferro pur
Clau o agulla d’acer
Llimadures de ferro
Claus petits de ferro
Làmina de plàstic
Tub d’assaig
Brúixola

Preparació i muntatge:
Si fas servir llimadures o pols quan facis les proves d’atracció amb els materials,
posa-les dins d’un tub d’assaig i apropa l’imant al tub (aquest evita que s’enganxin a
l’imant). Quan facis visible el camp magnètic, posa la làmina de plàstic entre l’imant i les
llimadures de ferro, evitant que aquestes s’enganxin directament a l’imant. Si per accident
les llimadures de ferro s’enganxessin a l’imant, neteja’l bé amb un tros de paper, fins que no
en quedi cap a l’imant.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Primerament provaràs quins tipus de
materials són atrets per els imants. Pren objectes de diferents materials i apropa-hi l’imant
(si són llimadures, posa-les abans dins d’un tub d’assaig). Observa si són atrets per l’imant.
Anota els resultats a la taula 1. Si cal, afegeix-hi les columnes suplementàries que calguin.
Especifica a cada casella de la fila “objecte i material” de quin objecte es tracta (moneda,
clau, anell, arracada, etc.) i, si ho saps, el tipus de material de què està fet (ferro, coure,...) A
les caselles de la fila “hi ha atracció?” anota el resultat “SI/NO” de la prova.
Taula 1: quins materials atreuen els imants?
OBJECTE
I
MATERIAL
HI HA
ATRACCIÓ?

Pren ara una barreta de ferro pur (que no sigui d’acer)
i apropa-la als claus de ferro: veuràs que la barreta no atreu
als claus. Acosta l’imant a la barreta de ferro: veuràs que la
barreta s’ha imantat (s’ha convertir en un imant) perquè atreu
els clauets. Si separes l’imant de la barreta veuràs que
aquesta perd la seva imantació i deixa d’atreure els clauets.
Diem que la barreta de ferro s’ha convertit en un imant
temporal.
Si repeteixes l’experiment tocant amb l’imant un tros
d’acer (per exemple, un clau o una agulla d’acer) veuràs que
també s’imanta, però que quan separes l’imant el clau o
agulla d’acer no perd la seva imantació i continua atraient
els clauets: diem que el tros d’acer s’ha convertit en un
imant permanent. Pots comprovar que té dos pols apropant
el clau o agulla imantat a la brúixola (que no és altra cosa
que un imant que pot girar al voltant d’un eix).
Per visualitzar l’efecte magnètic d’un
imant es poden escampar llimadures de ferro
molt fines sobre una làmina de plàstic o de
paper, a sota de la qual hi situarem l’imant.
Fent servir un saler que contingui les
llimadures de ferro, escampa-les amb molta
cura. En colpejar suaument amb un llapis o
amb el dit el plàstic o el paper, les llimadures
s’orientaran formant línies. Això es degut a
l’acció de les forces magnètiques creades per
l’imant. Allà on l’atracció de l’imant és més intensa, és a dir, als pols, les línies estan més
juntes, mentre que a l’altura del centre de l’imant les línies estan força separades. Quan
hagis acabat l’experiment doblega una mica la làmina i torna a posar les llimadures dintre
del saler.
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Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Pel que fa a les propietats magnètiques dels materials, podràs observar que una
bona part dels objectes fets de metalls i aliatges no són atrets pels imants.
Els materials magnètics es poden imantar, sigui de manera temporal o permanent.
Els imants sempre tenen dos pols que es poden posar de manifest apropant-los als pols
d’un altre imant (o brúixola).
Fes un dibuix que mostri com es disposen les llimadures de ferro quan les
escampem sobre la làmina amb l’imant a sota. Les línies estan més juntes als pols perquè
és on les forces magnètiques són més fortes.

3. Qüestions:
1. Com es poden fabricar imants? Amb quins tipus de materials?
2. Què és una brúixola. Perquè s’orienta apuntant als pols terrestres?
3. Com construiries una brúixola?
4. Es poden “gastar” (desimantar) els imants amb l’ús? I escalfant-los?
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VOLTATGE I INTENSITAT
Objectius: Aprendre a mesurar les magnituds voltatge i intensitat en un circuit de corrent
continu.

1. Informació teòrica: Per muntar un circuit elèctric necessitem un material
conductor a través del qual pugin moure’s les càrregues elèctriques i un generador (o pila)
que actuï com a element impulsor de les càrregues. Un circuit elèctric funciona de manera
semblant al circuit de calefacció d’una casa: l’aigua calenta (la càrrega elèctrica) circula per
les canonades i pels radiadors, impulsada per la bomba d’aigua de la caldera (generador).
De la mateixa manera que la caldera dóna energia calorífica a l’aigua quan passa per ella i
aquesta aigua deixa anar la calor quan arriba als radiadors de les habitacions de la casa, el
generador dóna energia elèctrica a les càrregues elèctriques quan aquestes passen per
l’interior del generador i aquesta energia elèctrica es desprèn quan la càrrega arriba a la
resistència d’un estufa (en forma de calor) o d’una bombeta (en forma de llum).
La intensitat del corrent elèctric es defineix com la càrrega que passa a través de
la secció del conductor per unitat de temps. La seva unitat és l’ampere (A) que equival al
pas d’1 coulomb de càrrega per segon. Continuant amb el símil de la instal·lació de
calefacció d’una casa, la intensitat equivaldria al nombre de litres d’aigua que és capaç
d’impulsar la bomba de la caldera en cada segon de temps.
El voltatge o diferència de potencial del generador ens indica l’energia potencial
elèctrica subministrada al circuit per cada coulomb de càrrega que travessa el generador. La
seva unitat és el volt (V) que equival a la quantitat d’energia d’1 joule donat a 1 coulomb de
càrrega. En el símil de la instal·lació de calefacció d’una casa, el voltatge equivaldria a la
quantitat de calor subministrada per la caldera a cada litre d’aigua que passa a través seu.
De la mateixa manera, la diferència de potencial entre dos punt d’un circuit ens
indica l’energia elèctrica transformada (en calor, llum treball mecànic, etc.) entre aquells dos
punts del circuit per cada coulomb de càrrega que hi circula.
La intensitat del corrent elèctric en un circuit està determinada pràcticament per les
característiques del conductor que connectem al generador, de la mateixa manera que els
litres d’aigua que circulen per segon en el circuit de calefacció d’una casa depèn
pràcticament del nombre i tipus de radiadors que hi ha instal·lats. El generador només limita
la intensitat màxima que pot passar pel circuit, de la mateixa manera que la caldera limita el
nombre màxim de litres que poden circular per segon. Ara bé, si utilitzem un generador de
més voltatge també tindrem més intensitat circulant pel mateix circuit, de la mateix manera
que una caldera més gran permet que circulin més litres d’aigua per segon en la mateixa
instal·lació.
Per a mesurar la intensitat
del corrent elèctric es fa servir
l’amperímetre, a través dels quals
es fa passar el corrent elèctric la
intensitat del qual es vol mesurar.
Els amperímetres es munten en
sèrie amb el circuit, tal com es veu
en la fotografia de la dreta.
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El circuit de la fotografia es pot representar de
manera esquemàtica. Cada element del circuit es
representa per el seu símbol, de manera que el circuit
anterior quedaria esquematitzat tal com es veu a la dreta.

Per a mesurar la diferència de potencial
entre els borns (extrems) d’un generador o entre
dos punts d’un circuit es fa servir el voltímetre.
Els extrems del voltímetre es connecten
directament als punts entre els que es vol mesurar
la diferència de potencial, tal com es veu en la
fotografia de la dreta. Aquest tipus de connexió del
voltímetre s’anomena en paral·lel o derivació.
El circuit de la fotografia també es pot
representar de la manera que es veu a l’esquema.

Moltes vegades es disposa d’un aparell anomenat multímetre que es pot fer servir
com a amperímetre o com a voltímetre, segons la disposició dels seus botons de
comandament. En qualsevol cas, cal connectar el multímetre al circuit de la manera
corresponent a l’ús que se’n vulgui fer.

2. Part experimental: En el circuit que has demuntar faràs mesures d’intensitat de
corrent elèctric i de diferències de potencial entre punts del circuit.

Material:
Generador o font d’alimentació
Nus de connexió (4)
Multímetre (2)
Bombetes de 3’5 V
Cables de connexió (2)
Interruptor
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Preparació i muntatge:
Adapta un multímetre com amperímetre i l’altre
multímetre com voltímetre. Munta el generador, les
dues bombetes, l’amperímetre, el voltímetre i
l’interruptor formant un circuit de corrent continu com el
de l’esquema.

Procediment
i
experimentals:

recollida

de

dades

Copia a taula 1 a la llibreta de laboratori. Regula
el generador o la font d’alimentació consecutivament a
cada un dels voltatges indicats a la taula 1. No has de
sobrepassar el valor màxim indicat a la taula perquè podries fondre les bombetes. Connecta
el voltímetre per a mesurar primer la diferència de potencial entre els extrems de les dues
bombetes (o del generador). Polsa l’interruptor un moment deixant passar el corrent elèctric
i mesurant la intensitat i la diferència de potencial total. Anota els resultats a la taula 1, la
intensitat a la casella de la columna “intensitat” i la diferència de potencial a la casella de la
columna “d.d.p. total”. Deixa de polsar l’interruptor i connecta el voltímetre per a mesurar la
diferència de potencial entre els extrems de la primera bombeta. Polsa l’interruptor un
moment deixant passar el corrent elèctric i mesura la diferència de potencial entre els
extrems de la primera bombeta. Anota el resultat a la taula 1, a la casella de la columna
“d.d.p. 1ª bombeta”. Repeteix el procediment per a mesurar la diferència de potencial entre
els extrems de la segona bombeta i anota el resultat a la casella de la columna “d.d.p. 2ª
bombeta”.
Taula 1: dades experimentals (intensitat i diferències de potencial)
voltatge (V)
intensitat (A)
d.d.p. total
d.d.p. 1ª
d.d.p. 2ª
(V)
bombeta (V)
bombeta (V)
2
4
6

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
En cada cas el voltatge del generador ens dóna la quantitat total d’energia potencial
elèctrica subministrada pel generador al circuit. Per això el voltatge del generador i la d.d.p.
total són el mateix valor. Aquesta energia es reparteix entre les dues bombetes. Si aquestes
són iguals, la quantitat d’energia gastada per cada bombeta també és igual. Per això pots
comprovar que les d.d.p. de les dues bombetes són pràcticament iguals i a més, són la
meitat de la d.d.p. total (les dades de la primera columna i de la tercera columna són les
mateixes).
Pots comprovar que el voltatge del generador i la intensitat del corrent en el circuit
són directament proporcionals. Per això, fes una representació gràfica dels valors de les
columnes “voltatge (V)” - en l’eix horitzontal - i “intensitat (A)” - en l’eix vertical - de la taula 1.
Dibuixa una recta que passi per l’origen de coordinades i el més bé possible per entre els
punts de la gràfica.
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3. Qüestions:
1. Per què els amperímetres es connecten en sèrie en un circuit? Quines
característiques ha de tenir la resistència interna d’un bon amperímetre?
2. Per què els voltímetres es connecten en paral·lel en un circuit? Quines
característiques ha de tenir la resistència interna d’un bon voltímetre?
3. En què es converteix l’energia elèctrica en les bombetes?
4. Per què quan augmenten el voltatge del generador també augmenta la intensitat
del corrent elèctric en el circuit? Quina relació hi ha entre aquestes dues magnituds?
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EL PÈNDOL ELECTROSTÀTIC
Objectius: Posar de manifest la presència de cossos carregats elèctricament.
1. Informació teòrica: El pèndol electrostàtic consisteix en una bola petita d’un
material molt lleuger penjada d’un fil de seda o de nylon. La boleta es pot fer amb un tros de
medul·la de blat de moro o amb un tros de poliestirè expandit (en aquest cas cal pintar la
seva superfície de negre amb un llapis de mina de grafit, amb una suspensió de grafit en
alcohol, una pintura metàl·lica o recobrint-la amb paper d’alumini). El pèndol serveix per
comprovar experimentalment si un cos està carregat elèctricament.
Quan acostem un cos electritzat a la boleta del pèndol, en primer lloc es produeix la
separació de càrregues elèctriques en la boleta degut al fenomen d’inducció electrostàtica
(el fenomen és el mateix que es fa servir per a electritzar el disc metàl·lic d’un electròfor). A
l’instant, apareixen les forces elèctriques entre la boleta i el cos electritzat, dominant les
forces d’atracció sobre les de repulsió degut a la major proximitat de les càrregues de
signes contraris. Si la boleta s’apropa tant al cos electritzat com per a que es produeixi el
contacte entre els dos, part de la càrrega del cos passa a la boleta, deixant-la d’aquesta
manera carregada amb un excés de càrrega elèctrica del mateix signe que la que té el cos.
D’aquesta manera, degut a les forces elèctriques de repulsió entre càrregues del mateix
tipus, la boleta surt ràpidament disparada de la superfície del cos electritzat. El dibuix que hi
ha a continuació explica els diferents passos que tenen lloc en el procés.

2. Part experimental: Amb el material muntaràs un pèndol electrostàtic que et servirà
per a experimentar amb cossos carregats elèctricament.

Material:
Pèndol electrostàtic
Base amb vareta de 15 cm
Aïllant
Nou
Tros de pell
Vareta de PVC
Vareta de metacrilat
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Preparació i muntatge:
Subjecta el pèndol a l’aïllant mitjançant el cargol metàl·lic. Amb la vareta i la nou
munta els elements de manera fixa com s’indica a la figura.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Frega la vareta de PVC amb el tros de pell. Apropa-la al pèndol i observaràs que
primer l’atreu i després de tocar-lo el repel·leix durant força temps.
Toca amb un dit la boleta carregada del pèndol. Observaràs que l’efecte de repulsió
entre la boleta i la vareta desapareix.
Torna a fregar la vareta de PVC amb el tros del pell i toca la boleta del pèndol amb
ella fins que la repel·leixi. A continuació frega la vareta de metacrilat amb el tros de pell i
apropa’l a la boleta. Veuràs que la barra de metacrilat atreu la boleta del pèndol.

3. Qüestions:
1. Per què la barra de PVC primer atreu la boleta del pèndol i després, si la boleta
toca la barra, la repel·leix?
2. Per què al tocar la boleta amb el dit desapareix la repulsió entre aquesta i la barra
de PVC? On va a parar la càrrega de la boleta?
3. Per què la vareta de metacrilat atreu la boleta electritzada amb la càrrega de la
vareta de PVC?
4. Els resultats d’aquests experiments fan pensar que hi ha dues classes de càrrega
elèctrica: la que podem obtenir fregant PVC i que anomenen càrrega negativa i la que
podem obtenir fregant objectes metacrilat o de vidre i que anomenem càrrega positiva.
Com són les forces elèctriques entre els diferents tipus de càrrega elèctrica?
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ELECTRITZACIÓ PER FREGAMENT
Objectius: Electritzar per fregament diferents tipus de materials i veure com atrauen
objectes lleugers.
1. Informació teòrica: Alguns materials com el plàstic, l’ambre, el vidre, etc., poden
electritzar-se per fregament, és a dir, que quan els freguem amb un tros de teixit de llana,
seda, etc., queden electritzats o carregats elèctricament. Un cos electritzat te la propietat
d’atreure altres cossos lleugers, encara que aquests no estiguin carregats elèctricament (el
fenomen es coneix amb el nom d’inducció electrostàtica).
Podem electritzar per fregament objectes com una pinta de plàstic, una làmina de
plàstic, un globus de goma, una vareta o tub de vidre, etc. Per posar de manifest que un cos
està electritzat es pot apropar-lo a cossos lleugers com paperets, encenalls de suro molt fins
o fins i tot al rajolí d’aigua d’una aixeta.
Aquests materials que hem esmentat són aïllants elèctrics, de manera que, un cop
carregats elèctricament, no perden la càrrega elèctrica adquirida. Ara bé, si a un cos
carregat el toquem amb la mà, es descarrega, és a dir, perd la càrrega elèctrica adquirida.
Altres materials, com els metalls, en ser conductors elèctrics, no poden ser electritzats per
fregament (però si d’altres formes).
Hom admet que les propietats que tenen els cossos electritzats són degudes a la
presència de petites partícules que anomenem càrregues elèctriques. En l’electricitat
s’estudien els fenòmens en els quals intervenen càrregues elèctriques o són produïts per
aquestes.
Hi ha dos tipus de càrrega elèctrica, que anomenem positiva (la que adquireix pre
fregament el vidre o el metacrilat) i negativa (la que adquireix per fregament l’ambre o el
PVC). Normalment la matèria té tanta quantitat de càrrega elèctrica positiva com negativa i
els seus efectes es compensen: diem que la matèria és elèctricament neutra. Però quan
freguem un tros de plàstic amb un tros de teixit, pot passar càrrega elèctrica negativa d’un
cos a un altre. De manera que a cada cos la quantitat dels dos tipus de càrrega ja no són
iguals i els seus efectes ja no es compensen: diem que el cossos estan electritzats o
carregats elèctricament. És aleshores quan aquests cossos posen de manifest les seves
forces elèctriques d’atracció o de repulsió.

2. Part experimental: Amb els materials podràs posar de manifest les forces
elèctriques d’atracció després d’electritzar-los per fregament.

Material:
Vareta de metacrilat (transparent)
Vareta de PVC (opaca de color gris fosc)
Tub d’assaig de vidre
Globus de goma
Làmina de plàstic

Tros de teixit
Tros de full de paper
Tros de plàstic (bossa de compra)
Tros de paper d’alumini
Tisores
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Preparació i muntatge:
Prepara trossos petits de paper, de plàstic i de paper d’alumini tallant-los d’un tros
més gran amb l’ajut d’unes tisores. Els trossos petits poden fer aproximadament 3 mm per 3
mm.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Pots provar quins materials s’electritzen per fregament i a quins tipus de material
poden
atreure
(trossos de paper, de
plàstic,
de
paper
d’alumini, un raig molt
fi d’aigua de l’aixeta).
Copia la taula 1 a la
llibreta de laboratori i
omple-la posant si els
tipus
de
material
electritzat que hi ha a
la columna vertical
atreu
o
no
als
objectes de materials
que hi ha a la fila
horitzontal.

Taula 1: atracció electrostàtica de diferents tipus de materials
Material
Paper
Plàstic
Aigua
Vareta metacrilat
Vareta de PVC
Tub assaig vidre
Globus de goma
Làmina de plàstic

Paper d’alumini

3. Qüestions:
1. D’on procedeixen les càrregues elèctriques del cos que electritzem?
2. Per què els cossos que volem atreure amb els cossos carregats han de ser petits?
3. Si electritzes per fregament una vareta de plàstic i després la toques passant-li la
mà per damunt, ja no pot atreure cossos lleugers (pots comprovar-ho experimentalment).
Perquè?
4. La matèria està formada per àtoms. Busca en una enciclopèdia quina és la
constitució d’un àtom. Digues quines són les partícules que el constitueixen i quines són les
seves propietats elèctriques. Fes un esquema de la constitució d’un àtom.
5. Quines creus que són les partícules dels àtoms que són més fàcils d’arrencar per
fregament?
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FORCES ELÈCTRIQUES D’ATRACCIÓ I DE REPULSIÓ
Objectius: Observar com les forces elèctriques poden ser d’atracció i de repulsió.
1. Informació teòrica: Alguns objectes poden electritzar-se per fregament, és a dir,
quedar electritzats o carregats elèctricament. Els cossos electritzats exerceixen forces
elèctriques sobre altres cossos. Un cos electritzat sempre atreu un cos que no estigui
electritzat (inducció). En canvi, un cos electritzat pot atreure o repel·lir un altre cos també
electritzat si està més o menys a prop seu. La taula 1 resumeix els tipus de forces.
Taula 1: forces elèctriques d’atracció i de repulsió
cos electritzat +
cos electritzat cos no electritzat
cos electritzat +
REPULSIÓ
ATRACCIÓ
ATRACCIÓ
cos electritzat ATRACCIÓ
REPULSIÓ
ATRACCIÓ
cos no electritzat
ATRACCIÓ
ATRACCIÓ
NO HI HA FORÇA
Es pot veure que si els dos cossos estan electritzats amb el mateix tipus de càrrega
la força entre ells és de repulsió. En canvi, si els cossos estan carregats amb tipus de
càrrega diferents, la força entre ells és de repulsió. Entre cossos no carregats elèctricament
no hi ha cap mena de forces elèctriques.

2. Part experimental: Prepararàs un muntatge experimental per a posar de manifest
atraccions i repulsions electrostàtiques.

Material:
Vareta de metacrilat (transparent)
Vareta de PVC (opaca de color
fosc) (2)
Suport vertical
Nou
Vareta de metall
Fil de seda o nylon
Cinta adhesiva
Tros de teixit

gris

Preparació i muntatge:
Munta el suport, la nou i la vareta de
metall. Penja una vareta de PVC de la de metall
fent servir un tros de fil d’uns 20 cm de longitud
i un tros de cinta adhesiva.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori. Amb el tros de teixit frega i electritza primer
un extrem de la vareta de PVC penjada del fil i després un extrem de la vareta de PVC que
tens sobre la taula. Apropa amb la mà aquest extrem de la vareta a l’extrem electritzat de la
que està penjada i comprova el tipus de força elèctrica entre els dos cossos electritzats.
Anota el resultat a la taula 2. Un cop ho hagis fet, frega i electritza un extrem de la vareta de
metacrilat. Apropa aquest extrem de la vareta de metacrilat a l’extrem electritzat de la vareta
de PVC que està penjada i comprova ara el tipus de força que hi ha entre elles. Anota el
resultat a la taula 2. Evita que les dues varetes s’arribin a tocar.
Taula 2: forces entre cossos electritzats
Naturalesa de la
força entre la...

vareta de PVC
penjada del fil

i la...
vareta de PVC
vareta de metacrilat

3. Qüestions:
1. Com saps que les dues varetes de PVC tenen el mateix tipus de càrrega?
2. Què pots saber respecte als tipus de càrrega de la vareta de PVC i de la vareta de
metacrilat per la naturalesa de la força que hi ha entre elles?
3. Comprova que si electritzes una vareta i després la toques passant-li la mà per
damunt deixa d’atreure o repel·lir la vareta que està penjada. Per què passa això?
4. Si les forces elèctriques fossin només d’atracció (o només de repulsió), caldria
pensar en que hi ha dos tipus de càrrega elèctrica? Per què pensem que hi ha dos tipus
diferents de càrrega elèctrica?
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L’ELECTRÒFOR. INDUCCIÓ ELECTROSTÀTICA
Objectius: Carregar un conductor per inducció electrostàtica. Comprovar l’existència dels
dos tipus de càrrega elèctrica.
1. Informació teòrica: L’electròfor és un aparell que permet obtenir quantitats de
càrrega elèctrica més grans que les que es poden obtenir per fregament de varetes de PVC
o metacrilat. Està format per un disc metàl·lic subjecte a un mànec aïllant i per una làmina
aïllant (generalment de plàstic) una mica més gran que el disc.
El disc de metall, en ser conductor, no pot ser carregat per fregament, perquè en un
metall les càrregues es poden moure i no s’hi queden fixes com passa en els aïllants. Per
carregar l’electròfor es fa servir el fenomen de la inducció electrostàtica. La inducció
electrostàtica consisteix en la separació de càrrega elèctrica que té lloc en un cos
elèctricament neutre quan se li apropa un altre cos carregat elèctricament. La càrrega en
excés del cos electritzat actua sobre les càrregues del cos neutre: atreu les càrregues de
tipus contrari i repel·leix les del mateix tipus. Degut a aquesta combinació de forces sobre
les càrregues del cos neutre, aquestes se separen, quedant les d’un tipus (contrari) més a
prop de les del cos carregat elèctricament. El dibuix que hi ha a continuació representa
gràficament la distribució homogènia de la càrrega positiva i negativa en un cos
elèctricament neutre: les càrregues positives i negatives estan completament mesclades en
qualsevol lloc
del cos.

El dibuix que hi ha a continuació mostra com queda afectada la distribució uniforme
de càrrega positiva i negativa del cos neutre quan li apropem un cos carregat elèctricament
(en aquest cas, amb càrrega elèctrica negativa). Es pot veure que encara que el cos
continua essent elèctricament neutre, la seva càrrega elèctrica positiva i negativa ja no està
repartida de la mateixa manera en tots els llocs del cos: al costat més proper del cos
carregat negativament hi ha hagut una acumulació de càrrega positiva i al costat més llunyà
del cos carregat negativament hi ha hagut una acumulació igual de càrrega negativa.
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El fenomen de la inducció electrostàtica consisteix en aquesta redistribució de les
càrregues elèctriques del cos neutre, acumulant càrregues elèctriques de diferent signe i en
igual quantitats en els dos extrems del cos.

2. Part experimental: Muntaràs un electroscopi que et servirà per a posar de manifest
la càrrega de l’electròfor.

Material:
Electroscopi format per:
Aïllant
Base amb vareta de 15 cm
Nou
Tires de paper d’alumini
Vareta de PVC
Tros de pell o teixit
Electròfor format per:
Disc de l’electròfor
Aïllant
Làmina de plàstic

Preparació i muntatge:
Per
a
muntar
l’electroscopi
procedeix de manera semblant a la de la corresponent pràctica: Doblega per la meitat una
tira de paper d’alumini i munta-la com s’indica a la figura en l’aïllant, amb l’ajuda del cargol
metàl·lic i subjectant-t’ho mitjançant la vareta i la nou a la base aïllada. Les tires d’alumini no
han de ser massa amples, doncs és important que el seu pes sigui el més petit possible.
Per a muntar l’electròfor, endolla el disc de metall en el centre del cargol de metall
que porta l’aïllant.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Posa la làmina de plàstic sobre la taula i frega-la amb el tros de teixit. A continuació,
col·loca, fent una mica de pressió, el disc de metall amb el mànec aïllant sobre la làmina i
toca lleugerament la cara superior del disc amb el dit. Per últim, pren l’electròfor pel mànec,
separa’l de la làmina i toca amb el disc l’electroscopi. Observa com se separen les làmines
de l’electroscopi.
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Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori i explica què ha passat en cada un dels
passos que has realitzat.
Taula 1: explicació dels fenòmens observats amb l’electròfor
FENOMEN
EXPLICACIÓ
En fregar la làmina de plàstic amb la pell,
queda carregada elèctricament.
En posar el disc sobre la làmina de
plàstic, es produeix el fenomen d’inducció
electrostàtica. Les cares del disc queden
carregades amb quantitats de càrrega
iguals i de tipus contrari.
En tocar el disc de l’electròfor amb el dit,
el deixem carregat elèctricament.

En tocar l’electroscopi amb el disc de
l’electròfor, les làmines de l’electroscopi
se separen.

3. Qüestions:
1. Per què es més avantatjós utilitzar un electròfor que les barres de PVC?
2. En quina part de l’electròfor s’acumulen les càrregues?
3. Què passa si s’apropa un electròfor carregat a un pèndol electrostàtic però sense
tocar-lo?
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L’ELECTRÒFOR.
DETERMINACIÓ
CÀRREGUES ELÈCTRIQUES

DEL

SIGNE

DE

LES

Objectius: Carregar un conductor per inducció electrostàtica. Comprovar l’existència dels
dos tipus de càrrega elèctrica.
1. Informació teòrica: L’electròfor és un aparell que permet obtenir quantitats de
càrrega elèctrica més grans que les que es poden obtenir per fregament de varetes de PVC
o metacrilat. Està format per un disc metàl·lic subjecte a un mànec aïllant i per una làmina
aïllant (generalment de plàstic) una mica més gran que el disc.
L’electròfor, s’ha de carregar utilitzant el fenomen de la inducció electrostàtica, que
consisteix en la redistribució de les càrregues elèctriques d’un cos neutre, acumulant
càrregues elèctriques de diferent signe i en igual quantitats en els dos extrems del cos.
Per determinar el signe de la càrrega que surt del disc de l’electròfor farem servir una
làmpada de neó. Quan un cos es descarrega a través d’una làmpada de neó, que estigui
unida a terra, per exemple, per contacte amb la mà, s’il·lumina aquella part de la làmpada
que està més a prop de l’objecte que està carregat més negativament, sigui aquest el cos o
la mà.

2. Part experimental: L’observació de llum en la làmpada de neó durant un instant
posa de manifest la presència de càrrega elèctrica en un cos.
Material:
Disc de l’electròfor
Aïllant
Làmina de plàstic
Tros de pell o teixit
Làmpada de neó

Preparació i muntatge:
Per a muntar l’electròfor,
endolla el disc de metall en el centre
del cargol de metall que porta l’aïllant.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Posa la làmina de plàstic sobre la taula i frega-la amb el tros de teixit. A continuació,
col·loca, fent una mica de pressió, el disc de metall amb el mànec aïllant sobre la làmina i
toca lleugerament la cara superior el disc amb la làmpada de neó que tindràs agafada amb
la mà per l’altre extrem. Fixa’t si la làmpada s’encén durant un instant (dècimes de segon) i
de quin costat ho fa. Ara, sense tocar més el disc de l’electròfor, separa’l de la làmina de
plàstic i després torna a tocar-lo amb la làmpada de neó. Fixa’t si la làmpada s’encén durant
un instant i de quin costat ho fa.
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3. Qüestions:
1. De quin costat s’encén la làmpada quan toques el disc damunt de la làmina
de plàstic? Què vol dir això sobre el tipus de càrrega que ha marxat del disc? Per
què? Quin tipus de càrrega creus que té la làmina de plàstic?
2. De quin costat s’encén la làmpada quan toques el disc ja separat de la làmina de
plàstic i aïllat? Què vol dir això sobre el tipus de càrrega que surt del disc? Per què?
3. Què passaria si en lloc d’electritzar una làmina de plàstic electritzessis una làmina
de vidre? Com s’encendria la làmpada en cada cas?
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L’ELECTROSCOPI
Objectius: Muntar i utilitzar un electroscopi per a detectar la càrrega elèctrica
1. Informació teòrica: L’electroscopi és un aparell que serveix per a determinar
qualitativament la presència de càrrega elèctrica en els cossos. Sol està format per un parell
de làmines metàl·liques molt lleugeres que pengen molt properes i agafades per la seva part
superior. Quan les làmines entren en contacte amb un cos carregat elèctricament, part de la
càrrega del cos passa a les làmines i aquestes, en quedar carregades amb el mateix tipus
de càrrega elèctrica, es separen degut a les forces de repulsió entre elles. Quant més gran
és la quantitat de càrrega del cos electritzat (i també de les làmines), més gran és la
separació entre les làmines de l’electroscopi. Les làmines d’un electroscopi també se
separen quan li apropem un cos carregat elèctricament encara que no hi arribi ha haver
contacte; això és degut al fenomen de la inducció electrostàtica que es produeix en les
làmines de l’electroscopi.
Es pot preparar un electroscopi de bon funcionament fent servir un matràs
d’erlenmeyer tapat amb un tap de goma foradat i travessat per un fil conductor del que
pengin dos trossos petits de paper d’alumini. Per evitar la humitat a l’interior del matràs que
pot descarregar l’electroscopi, es pot posar-hi una mica d’absorbent de la humitat (pot ser
clorur de calci).

2. Part experimental: Amb el material muntaràs un electroscopi senzill per a detectar
càrregues elèctriques.

Material:
Base amb vareta de 15 cm
Aïllant
Nou
Tros de pell o teixit
Vareta de PVC
Tiretes de paper d’alumini

Preparació i muntatge:
Talla una tira estreta de paper d’alumini,
doblega-la per la meitat i munta-la com s’indica a
la figura en l’aïllant, amb l’ajuda del cargol
metàl·lic i subjectant-t’ho mitjançant la vareta i la
nou a la base aïllada. Les tires d’alumini no han
de ser massa amples, doncs és important que el
seu pes sigui com més petit millor.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Frega la vareta de PVC amb el tros de pell o teixit i toca el cargol que subjecta les
tires d’alumini. Podràs observar que les làmines se separen i que la separació augmenta si
es toca vàries vegades seguides després de tornar a electritzar la vareta.
Amb les làmines d’alumini separades, toca el cargol amb el dit i observaràs que les
làmines d’alumini cauen i s’ajunten.
Frega la vareta de PVC amb el tros de pell o teixit i apropa-la a l’electroscopi. Podràs
observar que les làmines se separen i que la separació augmenta com més apropis la
vareta a l’electroscopi. Allunya la vareta de l’electroscopi i veuràs que les làmines tornen a
ajuntar-se.

3. Qüestions:
1. Per què en tocar el cargol amb la vareta de PVC electritzada les làmines d’alumini
se separen? Per què se separen ja abans de què hi hagi contacte de la vareta amb el cargol
de l’electroscopi?
2. Per què com més cops es toca el cargol amb la vareta de PVC electritzada més
se separen les làmines d’alumini?
3. Per què en tocar amb el dit el cargol les làmines d’alumini s’ajunten?
4. Què passaria si en lloc de tocar el cargol amb la vareta de PVC el toquéssim amb
un tub d’assaig de vidre electritzat o amb una vareta de metacrilat? (pots comprovar-ho)
5. Què és un electròmetre? Per a què serveix? Fes-ne un dibuix.
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ASSOCIACIÓ DE MOLLES
Objectius: Calcular les constants d’elasticitat de dues molles i la constant d’elasticitat
equivalent de les associacions en sèrie i en paral·lel de les dues molles.
1. Informació teòrica: Hi ha cossos elàstics com les molles que es deformen sota
l’acció de les forces que se’ls hi apliquen i ho fan seguint la llei de Hooke:
F = k · ∆l
expressió en la que F és la força, k la constant d’elasticitat i ∆l és l’allargament de la molla.
La llei de Hooke expressa el fet experimental de que la força i l’allargament són directament
proporcionals. És a dir, a doble força, doble allargament. La relació constant k entre la força
i l’allargament és el que s’anomena constant d’elasticitat. La constant d’elasticitat d’una
molla depèn de l’estructura de la molla (tipus de material, diàmetre del fil, diàmetre de les
espires, nombre d’espires per unitat de longitud,...)

2. Part experimental: El muntatge experimental et permetrà mesurar forces i
allargaments de molles i, a partir d’aquests valors, calcular-ne les seves constants
d’elasticitat.

Material:
Suport vertical
Nou doble (2)
Pinça
Vareta lleugera i prima
Vareta d’eix
Molla (2)
Portapeses i peses de diferents valors
Flexòmetre o regle

Preparació i muntatge:
Munta el suport vertical, les nous, la vareta,
la pinça, la molla, el portapeses i el regle de la
manera indicada al dibuix. Posa unes quantes
peses al portapeses que facin de llast fins que
vegis que la molla s’ha allargat uns quants
centímetres (2 ó 3 cm). Mou el regle de manera
que l’agulla de la part inferior de la molla indiqui el
zero de l’escala del regle. Ara ja podràs començar
a afegir peses addicionals i mesurar l’allargament de la molla.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia les taules 1 i 2 a la llibreta de laboratori. Primer has de determinar el valor de
la constant d’elasticitat de cada una de les molles. Encara que et semblin quasi iguals, les
seves constants d’elasticitat poden ser diferents. Per a determinar-les, cal muntar cada una
de les molles per separat de la manera indicada a l’apartat “preparació i muntatge”. A
continuació has de carregar una pesa addicional (per exemple, 100 g) i mesurar
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l’allargament de la molla. Anota els resultats dels allargaments de cada una de les molles a
la taula 1.

Molla
1
2

Taula 1: dades experimentals de les dues molles
Massa addicional (g)
Allargament (cm)

Ara has muntar l’associació de les dues molles.
Fes-ho primer en sèrie, penjant-les una a continuació de
l’altra com es veu a la figura. Procedeix de la mateixa
manera indicada a l’apartat “preparació i muntatge”
penjant de la molla de baix la massa addicional i
mesurant l’allargament total de les dues molles. Fes que
sigui l’agulla de la molla de baix la que inicialment indiqui
el zero de l’escala del regle. Anota els resultats de
l’allargament total de totes dues molles a la taula 2, en
les caselles corresponents a la fila “molles en sèrie”.

A continuació munta l’associació de les dues
molles en paral·lel, penjant-les una al costat de l’altra
com es veu a la figura. Uneix els ganxos de baix de
les dues molles amb una vareta lleugera (pot servir la
carcassa d’un bolígraf). Procedeix de la mateixa
manera indicada a l’apartat “preparació i muntatge”
penjant la massa addicional i mesurant l’allargament
de cada una de les molles. Pots fer servir l’agulla de
qualsevol de les dues molles per indicar inicialment el
zero de l’escala del regle. Anota els resultats de
l’allargament total de totes dues molles a la taula 2,
en les caselles corresponents a la fila “molles en
paral·lel”.

Taula 2: dades experimentals de les associacions de les dues molles
Molles
Massa addicional (g)
Allargament (cm)
En sèrie
En paral·lel
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Tractament i interpretació de les dades experimentals:
A partir de les dades adquirides ja pots calcular les constant d’elasticitat amb la
fórmula:

k=

F
∆l

En aquesta fórmula, F és el pes de la massa addicional penjada de la molla que pots
calcular amb la fórmula:

Pes (N)

massa (kg) × 9' 8 m s 2

=

Amb les dades de la taula 1, calcula les constants d’elasticitat de les dues molles per
separat. Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori i anota-hi els resultats.

Molla
1
2

Taula 3: càlcul de les constants d’elasticitat de les dues molles
Massa
Pes addicional
Allargament
Constant
addicional
(N)
(m)
d’elasticitat (N/m)
(g)
k1 =
k2 =

Amb les dades de la taula 2, calcula les constants d’elasticitat de les dues molles
associades en sèrie i en paral·lel. Copia la taula 4 a la llibreta de laboratori i anota-hi els
resultats.
Taula 4: càlcul de les constants d’elasticitat de les associacions de molles
Massa
Constant
Associació de
Pes addicional
Allargament
addicional
d’elasticitat
molles
(N)
(m)
(g)
(N/m)
En sèrie
ks =
En paral·lel
kp =
Si les molles estan associades en sèrie, la relació teòrica entre la constant
d’elasticitat de l’associació ks i les constants d’elasticitat de cada una de les molles k1 i k2 és:

1

k

=
s

1

k

+

1

1

k

2

Si les molles estan associades en paral·lel, la relació teòrica entre la constant
d’elasticitat de l’associació kp i les constants d’elasticitat de cada una de les molles k1 i k2 és:

k

p

=

k

1

+ k2
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Copia la taula 5 a la llibreta de laboratori i omple-la per a comprovar si els resultats
experimentals coincideixen bé amb els resultats teòrics per les constants d’elasticitat de les
associacions de les molles. La quarta columna de la taula 5 l’omples a partir dels dos valors
de les constants d’elasticitat de la taula 3, aplicant les dues fórmules anteriors. La darrera
columna de la taula 5 l’omples amb els valors de la darrera columna de la taula 4.
Taula 5: comparació dels valors calculats i experimentals de ks i kp
kassociació
associació
Molles
k1
k2
kkassociació (calculat)
(experimental)
En
sèrie
En
ks =
ks =
Ensèrie
sèrie
En paral·lel
kp =
kp =

3. Qüestions:
1. Pots dir si hi ha coincidència entre els valors experimentals i els valors calculats
amb les fórmules per les constants d’elasticitat d’associacions de molles? Per què? Es
compleixen bé les previsions teòriques?
2. Si posem dues molles iguals associades en sèrie i hi pengem una massa
addicional, com és l’allargament total de les dues molles comparat amb l’allargament que
tindria cada una d’elles sola i amb la mateixa massa addicional? Per què? Com és el valor
de la constant d’elasticitat de les dues molles associades en sèrie comparat amb el valor de
la constant d’elasticitat de cada una de les molles soles?
3. Si posem dues molles iguals associades en paral·lel i hi pengem una massa
addicional, com és l’allargament de cada una de les dues molles comparat amb
l’allargament que tindria cada una d’elles sola i amb la mateixa massa addicional? Per què?
Com és el valor de la constant d’elasticitat de les dues molles associades en paral·lel
comparat amb el valor de la constant d’elasticitat de cada una de les molles soles?
4. Per a què pot servir associar molles en sèrie? Per a què pot servir associar molles
en paral·lel?
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DINAMÒMETRES EN SÈRIE I EN PARAL·LEL
Objectius: Comprovar com queda repartit el pes d’un cos entre dos dinamòmetres
segons que aquests estiguin posats en sèrie o en paral·lel.
1. Informació teòrica: El pes d’un cos, encara que està relacionat amb la massa del
cos, no és el mateix. El pes és la força de la gravetat amb què la terra atreu aquell cos. Per
a mesurar el pes d’un cos fem servir un dinamòmetre. Un dinamòmetre no és més que una
molla tancada dins d’un tub amb una escala graduada. Aplicant diferents pesos a un
dinamòmetre, la seva molla s’allarga més o menys, segons el pes aplicat i seguint la llei de
Hooke (proporcionalitat directa entre la força aplicada i l’estirament del dinamòmetre).
D’aquesta manera podem saber quin és el pes d’un cos.
L’ús del dinamòmetre està limitat a un valor màxim de força que pot suportar la seva
molla. Si apliquem forces més grans que aquest límit, la molla pot deformar-se
permanentment, perdent les seves propietats elàstiques i fent malbé l’aparell.
El resultat de la mesura del pes d’un cos amb un dinamòmetre sol venir donat en
newtons (N), que és la unitat de força del SI. També sovint es pot donar en kiloponds (kp).
El kilopond és el pes que correspon a una massa d’1 kg a la terra. En aquest cas, el mateix
resultat numèric serveix per expressar el pes en kilopond i la massa en kilogram.
Si el resultat del pes està donat en newtons i volem saber la massa del cos en
kilograms, hem de fer servir la fórmula:

Pes (N)

=

massa (kg) × 9' 8 m s 2

La mateixa fórmula serveix per a convertir la massa d’un cos en el seu pes. El valor
de 9’8 m/s2 és el de l’acceleració de la gravetat a la superfície de la terra. Copia la taula 1 a
la llibreta de laboratori i fent servir la fórmula, calcula el pes en N de cada una de les
masses indicades i omple la taula 1.
Taula 1: conversió de massa en pes
massa de l’objecte (grams)
pes de l’objecte (N)
100
200
400

Si en lloc d’estar a la terra, fóssim a la superfície de la lluna, feríem servir el valor 1’6
m/s2, que és el valor de l’acceleració de la gravetat a la superfície de la lluna: el pes d’un
cos és més petit a la lluna perquè la lluna, al ser més petita, atreu menys els cossos.
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2. Part experimental: Has de muntar els dos dinamòmetres en sèrie i en paral·lel i
observar el seu comportament en cada cas.

Material:
Suport vertical
Nou
Vareta de metall
Vareta de plàstic
Dinamòmetre de 5 N (2)
Portapeses
Peses de 200 g i 500 g

Preparació i muntatge:
Munta primer el suport amb la nou i la vareta de metall. Assegura’t que el muntatge
quedi ben fix. Ajusta els dinamòmetres de manera que quan ho hi hagi res penjat d’ells
marquin zero.

Procediment i
experimentals:

recollida

de

dades

• Dinamòmetres en sèrie:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori.
Primer has de muntar els dos dinamòmetres en sèrie
com es veu en la figura. Penja el primer dinamòmetre
de la vareta metàl·lica i penja el segon dinamòmetre
del ganxo del primer. Penja el portapeses del segon
dinamòmetre. Ara carrega en el portapeses les
peses indicades a la taula 1. No carreguis el
portapeses amb més peses de les indicades, doncs
podries fer malbé els dinamòmetres. Anota a la taula
1 la lectura de cada un dels dinamòmetres.

massa de la pesa
(grams)

Taula 1: dinamòmetres en sèrie
lectura del pes al primer
lectura del pes al segon
dinamòmetre (N)
dinamòmetre (N)

100
200
300
400
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• Dinamòmetres en paral·lel:
Copia la taula 2 a la
llibreta de laboratori. Ara has
de
muntar
els
dos
dinamòmetres en paral·lel
com es veu en la figura.
Penja els dos dinamòmetres
de la vareta metàl·lica. Penja
la vareta de plàstic dels dos
ganxos dels dinamòmetres.
Penja el portapeses de la
vareta de plàstic. Ara
carrega en el portapeses les
peses indicades a la taula 2.
No carreguis el portapeses
amb més peses de les
indicades, doncs podries fer
malbé els dinamòmetres.
Anota a la taula 2 la lectura de cada un dels dinamòmetres.

massa de la pesa
(grams)

Taula 2: dinamòmetres en paral·lel
lectura del pes al primer
lectura del pes al segon
dinamòmetre (N)
dinamòmetre (N)

200
400
600
800

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Pels dinamòmetres en sèrie has de comprovar que els dos dinamòmetres suporten
en cada cas el mateix pes i aquest és el pes del cos. Així, per exemple, si la massa que hi
ha penjada és de 400 g, que és un pes de 3’9 N, veuràs que aquest valor és el que indica
pràcticament cada un dels dinamòmetres. Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i
completa’l.
Pels dinamòmetres en paral·lel has de comprovar que els dos dinamòmetres
suporten en cada cas el mateix pes, però que aquest és només la meitat del pes del cos.
Així, per exemple, si la massa que hi ha penjada és de 600 g, que és un pes de 5’9 N,
veuràs que el valor que indica pràcticament cada un dels dinamòmetres és només de 2’9 N
(la meitat del pes total). Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i completa’l.
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Requadre 1: indicacions de pes en els dinamòmetres en sèrie
Quan els dos dinamòmetres estan col·locats en sèrie
cada un d’ells suporta
______ el pes
del cos que hi ha penjat.

Requadre 2: indicacions de pes en els dinamòmetres en paral·lel
Quan els dos dinamòmetres estan col·locats en paral·lel
cada un d’ells suporta
___________ del pes
del cos que hi ha penjat.

3. Qüestions:
1. Quin és el pes màxim que poden suportar dos dinamòmetres de 5 N col·locats en
sèrie sense fer-se malbé?
2. Quin és el pes màxim que poden suportar dos dinamòmetres de 5 N col·locats en
paral·lel sense fer-se malbé?
3. Quin és el pes màxim que poden suportar dos dinamòmetres, un de 2 N i un altre
de 5 N, col·locats en sèrie sense fer-se malbé?
4. Quina és la indicació de cada un de tres dinamòmetres posats en paral·lel dels
que penja un cos de 500 grams?
5. Calcula el pes d’un cos de massa 500 g a la superfície de la terra i a la superfície
de la lluna.
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LA FORÇA DE FREGAMENT
Objectius: Comprovar que la força de fregament depèn del pes i de la naturalesa de les
superfícies i no depèn de la superfície de contacte.
1. Informació teòrica: Un tipus de força que sempre trobem en les aplicacions
pràctiques reals és la força de fricció o de fregament. Es produeix per contacte entre dues
superfícies, com quan, per exemple, un cos es mou sobre un altre. Moltes vegades
nosaltres no som conscients de la seva presència, però no per això deixen d’actuar. Alguns
dels efectes que provoquen les forces de fregament són els següents:
• oposar-se i reduir fins aturar el moviment d’un objecte
• l’escalfament dels pneumàtics d’un vehicle en moviment
• l’escalfament i desgast dels motors
• impedir la caiguda lliure de cossos amb molta superfície
Però no tots els efectes de les forces de fregament són perjudicials: sense el
fregament entre les soles de les sabates i el terra no podríem moure’ns. En un terra molt llis
i amb molt poc fregament (com una superfície glaçada) rellisquem i no ens podem moure
avançant. També podem aprofitar el fregament amb l’aire en la construcció un
paracaigudes.
La força de fregament entre les superfícies de dos cossos depèn de varis factors. En
primer lloc depèn del grau de rugositat de les dues superfícies: com més llises siguin menys
fregament hi ha. En segon lloc depèn de la força que fan entre sí les dues superfícies.
Aquesta força és la que anomenem normal i és perpendicular a les dues superfícies en
contacte. Però en canvi, la força de fregament no depèn de la quantitat de superfície de
contacte entre els dos cossos. Això vol dir que si recolzem una rajola al terra, la força de
fregament és la mateixa independentment de la cara de la rajola que estigui en contacte
amb el terra.
Hi ha dos classes de fregament: el fregament estàtic i el fregament dinàmic.
El fregament estàtic és el que es produeix per contacte entre dues superfícies que
estan en repòs relatiu, per exemple un cos sobre el terra. Aquest tipus de fregament s’oposa
a les forces que estiren del cos intentant posar-lo en moviment. És una força variable que
pot arribar fins a un valor màxim, de manera que si estirem amb una força més gran que
aquest valor màxim podem posar en moviment el cos.
Fixa’t en la figura: tenim un objecte
en repòs sobre la taula i volem moure’l
aplicant-li una força amb la mà. Suposa que
el fregament estàtic (Fr) del cos amb la
taula pot arribar fins un valor màxim de 2 N.
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori i
omple-la amb el valor de la força de
fregament (Fr) que impedeix que el cos es
posi en moviment segons el valor de la
força aplicada amb la mà (Fm). Recorda
que si el cos roman en repòs la resultant de
les forces que actuen sobre ell val zero. Fes
una gràfica posant en l’eix d’ordenades (eix
vertical) els
valors de la força de fregament i en l’eix
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d’abscisses els valors de la força aplicada amb la mà. Digues per quin valor de la força Fm
el cos comença a moure’s i quant val en aquest moment la força de fregament Fr.
Fm (N)
Fr (N)

0

Taula 1: el fregament estàtic és una força variable
0’5
1’0
1’5
2’0

2’5

3’0

El fregament dinàmic és el que es produeix per contacte entre dues superfícies que
estan en moviment relatiu. Aquest tipus de fregament s’oposa al moviment dels cossos i
sempre va en sentit contrari al de la velocitat. Té un valor constant, independent de la
velocitat relativa amb què es mouen els cossos. El valor del fregament dinàmic d’un cos en
moviment sobre una superfície és una mica més petit que el valor màxim al que pot arribar
el fregament estàtic quan el cos encara no ha començat a moure’s. Segurament has fet
l’experiència de canviar de lloc un moble a casa. Sol costar més començar a moure el
moble (fregament estàtic màxim) que mantenir-lo en moviment quan ja a començat a
moure’s (fregament dinàmic).

2. Part experimental:
Material:
Dinamòmetre d’1 N
Dinamòmetre de 3 N
Base de fregament
Superfícies de diferent rugositat
Plànol d’alumini
Taco de fregament
Joc de peses

Preparació i muntatge:
Només cal comprovar que els dinamòmetres estan ben ajustats de manera que la
indicació que donen quan no se’ls estira amb cap força és de 0 N.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Experiència 1: Copia
la taula 2 a la llibreta de
laboratori. Posa el taco de
fregament
sobre
el
pla
d’alumini horitzontal i tira del
taco amb el dinamòmetre just
fins que es posi en moviment.
Anota a la taula 2 la indicació
del dinamòmetre just quan el
taco comença a moure’s.
Segueix tirant del taco de
manera que continuï moventse amb moviment uniforme:
comprovaràs que la força que
fa falta per mantenir el
moviment és una mica més
petita que el valor de la força
necessària per començar a moure’l. Anota el valor d’aquesta força a la taula 2.
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Repeteix l’experiència canviant la naturalesa de les dues superfícies: fusta-metall,
fusta-fusta, fusta-plàstic, metall-plàstic, etc., i dels seus acabats. En cada cas anota a la
taula 2 els dos valors de força demanats en el primer cas. Copia el requadre 1 a la llibreta
de laboratori i anota-hi les conclusions a les que has pogut arribar amb la realització
d’aquesta experiència.
Taula 2: fregament estàtic màxim i fregament dinàmic
Superfície del taco superfície del camí
fregament estàtic
fregament dinàmic
(fusta, metall,
(fusta, metall,
màxim (N)
(N)
plàstic)
plàstic)

Requadre 1: Conclusions de l’experiència 1

Experiència 2: Copia
la taula 3 a la llibreta de
laboratori. Posa el taco de
fregament amb la superfície
ampla sobre el pla d’alumini
horitzontal i tira del taco amb
el dinamòmetre just fins que
es posi en moviment. Anota a
la taula 3 la indicació del
dinamòmetre just quan el taco
comenci a moure’s. Segueix
ara el mateix procediment però
recolzant el taco sobre la seva
cara estreta del mateix grau de
poliment i anota a la taula 3 la
indicació del dinamòmetre
justa quan el taco comenci a
moure’s.
Repeteix cada una de les mesures cinc vegades per a obtenir un millor resultat degut
a la imprecisió de les mesures. Anota cada una de les mesures a la taula 3. Copia el
requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi les conclusions a les que has pogut arribar
amb la realització d’aquesta experiència.
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Taula 3: dependència del fregament amb la superfície de contacte
cara ampla
cara estreta
Mesura 1: Força (N)
Mesura 2: Força (N)
Mesura 3: Força (N)
Mesura 4: Força (N)
Mesura 5: Força (N)
Requadre 2: Conclusions de l’experiència 2

Experiència 3: Copia la taula
4 a la llibreta de laboratori. Cal
procedir de la mateixa manera que a
l’experiència 1, però carregant el
taco de fregament amb diferents
peses tal com es representa al
dibuix. En primer lloc has de pesar el
taco de fregament a la balança i
anotar el valor de la seva massa a la
taula 4. Primer amb el taco sol i
després carregant-lo amb peses
(fins a fer cinc vegades més gran el
pes del taco) mesura en cada cas la
força que indica el dinamòmetre just
quan el taco comenci a moure’s.
Anota sempre el valor de la massa
total del taco i les peses carregades
i el valor de la força màxima de
fregament a la taula 4. Fes-ho
immediatament en el moment de fer cada una de les mesures.

sistema

Taula 4: dependència del fregament amb el pes
massa (grams)
pes (N)
força màxima de fregament
estàtic (N)

taco sol
taco + 1 pes taco
taco + 2 pes taco
taco + 3 pes taco
taco + 4 pes taco

67

Recorda que per a convertir la massa d’un objecte en el seu pes has d’utilitzar la
relació:

Pes (N)

=

massa (kg) × 9' 8 m s 2

Representa gràficament les dades de la taula 4 posant en l’eix d’abscisses (eix
horitzontal) el valor del pes i en l’eix d’ordenades (eix vertical) el valor de la força màxima de
fregament estàtic. Explica quin tipus de gràfic surt i, si és possible, expressa la relació entre
les dades amb una fórmula matemàtica. Copia el requadre 3 a la llibreta de laboratori i
anota-hi les conclusions a les que has pogut arribar amb la realització d’aquesta
experiència.
Requadre 3: Conclusions de l’experiència 3

3. Qüestions:
1. Posa alguns exemples de superfícies amb molt de fregament
2. Posa alguns exemples de superfícies amb poc fregament
3. A què es degut el fregament entre dues superfícies en contacte?
4. El fregament, per què no depèn de la quantitat de superfície de contacte?
5. El fregament, per què depèn del pes del cos?
6. Com s’anomena la relació fregament/pes?
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LA LLEI DE HOOKE
Objectius: Observar el comportament elàstic d’una molla i determinar la seva constant
d’elasticitat.

1. Informació teòrica: Els objectes elàstics són aquells que en ser estirats es
deformen i quan deixa d’actuar la causa de la deformació recuperen la seva forma original.
Hi ha objectes elàstics que en ser estirats experimenten un allargament que és directament
proporcional a la força aplicada. Això vol dir que si es duplica la força amb què estirem la
molla, el seu allargament (diferència entre les longituds de la molla estirada i sense estirar)
també es duplica. Dels materials que es comporten d’aquesta manera es diu que segueixen
la llei de Hooke.
Així, per exemple, per una molla que seguís la llei de Hooke, la relació entre els
valors de la força aplicada i l’allargament de la molla hauria de ser com la que es mostra a la
taula 1 (copia-la a la llibreta de laboratori i completa-la):
Taula 1: relació força – allargament per una molla que segueix la llei de Hooke
Si la força aplicada és...
L’allargament de la molla és...
2 Newton
3 centímetres
4 Newton
centímetres
10 Newton
centímetres
Si es continués augmentant el valor de la força aplicada, l’allargament continuaria
augmentant de manera directament proporcional, però arribaria un moment en què la molla
deixaria de seguir aquest comportament i, encara que cada cop s’allargaria més, ja no ho
faria seguint la llei de Hooke i, fins i tot, ja no recuperaria més la seva forma encara que
desaparegués la força deformadora, quedant deformada de manera permanent. Quan
comença a passar això diem que s’arriba al límit d’elasticitat de la molla.
Per la molla de l’exemple, la taula 1 podria continuar d’aquesta manera:
Taula 1 (continuació)
Si la força aplicada és...
L’allargament de la molla és...
12 Newton
18 centímetres
14 Newton
20 centímetres
18 Newton
23 centímetres
A partir de tots els valors de la taula 1, dibuixa sobre paper mil·limetrat el gràfic
“força” – “allargament” (“força” a l’eix vertical o d’ordenades i “allargament” a l’eix horitzontal
o d’abscisses), digues on es troba el límit d’elasticitat i determina quin és el valor de la
constant d’elasticitat de la molla. No t’oblidis d’indicar amb claredat tant les magnituds com
les unitats sobre els eixos. Pren les escales adients per representar tots els valors de la
taula 1 i procura que les dimensions del gràfic siguin aproximadament la meitat de les d’un
full de paper mil·limetrat.

69

Per fer el càlcul de la constant d’elasticitat de la molla has de fer servir l’expressió
matemàtica de la llei de Hooke:
F = k · ∆x
expressió en la que F és la força, k la constant d’elasticitat i ∆x és l’allargament de la molla.
Pren un punt qualsevol del gràfic, però que pertanyi a la zona en què es compleix la llei de
Hooke (és a dir, en la part recta del gràfic, abans d’arribar al límit d’elasticitat) i a partir dels
valors corresponents de F i ∆x, calcula la k. Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i
anota-hi els valors demanats:
Requadre 1: límit d’elasticitat i constant
d’elasticitat de la molla
El límit d’elasticitat de la molla
està en una força de:
___________ N
i
el valor de la seva
constant d’elasticitat és:
______________ N/cm

2. Part experimental: El muntatge que has de fer al laboratori et permetrà mesurar els
allargaments d’una molla segons la força amb què l’estiris. Has de recollir les dades que et
permetran caracteritzar el comportament elàstic de la molla i dibuixar el gràfic “força” –
“allargament”.
Material:
Suport vertical (Base i vareta roscada)
Nou doble (2)
Vareta de suport de 25 cm
Pinces de bureta
Molla amb índex
Portapeses i peses de diferents valors
Regle de plàstic

Preparació i muntatge:
Munta el suport vertical, les nous, les
pinces, la vareta, la molla, el portapeses i el regle
de la manera indicada al dibuix. Posa unes
quantes peses al portapeses que facin de llast fins
que vegis que la molla s’ha allargat uns quants
centímetres (2 ó 3 cm). Fixa el regle (amb el zero
a dalt) a les pinces de manera que l’índex de la
part inferior de la molla indiqui el zero sobre l’escala del regle. Ara ja podràs començar a
afegir peses i mesurar els allargaments de la molla.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori (si cal pots afegir-hi més columnes). Ves
carregant peses al portapeses, i anota a la taula 2:
• el valor de tota la massa (en grams) que hi ha carregada al portapeses (sense
comptar-hi el llast inicial)
• el valor de l’allargament corresponent (en centímetres), indicat sobre l’escala del
regle per l’índex de la molla
Ves en compte de no sobrecarregar la molla perquè podries fer-la malbé. Has de
repetir el procés de recollida de dades dues vegades: després de fer-ho un cop, descarrega
el portapeses, deixant-hi el llast inicial, ajusta l’índex de la molla al zero de l’escala del regle
i repeteix el procediment.

Taula 2: dades experimentals (masses carregades i allargaments de la molla)
massa (g)
∆x (cm)
primer
experiment
segon experiment
mitjana de ∆x

0
0
0

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
a) Determinació numèrica de la contant d’elasticitat de la molla
Omple la darrera fila de la taula 2 (“mitjana de ∆x”) de la manera següent: per a cada
un dels valors de la massa, has de sumar els dos valors d’allargament corresponent que
has mesurat (que són molt semblants però no exactament iguals) i dividir el resultat per dos.
Aquest valor mitjà és el que representa més bé les teves mesures.
A partir dels valors de la darrera fila de la taula 2 pots calcular el valor de la constant
d’elasticitat. Copia a la llibreta de laboratori la taula 3 i omple-la amb els valors calculats per
a k amb la fórmula següent:

k

=

m a s s a ( k g ) × 9 '8 m s 2
a l l a r g a m e nt (m)

En aplicar la fórmula anterior, ves en compte amb les unitats. Observa que la massa
s’expressa en kilograms i que l’allargament s’expressa en metres. El resultat d’aquest càlcul
té per unitat el N/m.
Taula 3: càlcul de la constant d’elasticitat
massa
massa (g)
mitjana
mitjana de ∆x (cm)
k ( N/m)

0
0
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Els valors de la constant d’elasticitat que obtens a la última fila de la taula 3 són força
semblants, però no exactament iguals. Prendràs com a valor més representatiu de tots ells
la mitjana dels valors que has obtingut. Per fer això has de sumar tots els valors de k de la
última fila de la taula 3 i dividir el resultat per el nombre de mesures de k. Copia el requadre
2 a la llibreta de laboratori i anota-hi el valor numèric de la constant d’elasticitat:
Requadre 2: determinació numèrica de la
constant d’elasticitat
La mitjana de les constants
d’elasticitat és:

______________ N/m

b) Determinació gràfica de la contant d’elasticitat de la molla
Amb els valors de la taula 3, dibuixa sobre paper mil·limetrat el gràfic “massa”
(ordenades) – “mitjana de ∆x” (abscisses). No t’oblidis d’indicar amb claredat tant les
magnituds com les unitats sobre els eixos. Pren les escales adients per representar tots els
valors de la taula 3 i procura que les dimensions del gràfic siguin aproximadament la meitat
de les d’un full de paper mil·limetrat.
Un cop marcats els punts, dibuixa una recta que passi per l’origen de coordenades i
que passi el més bé possible per entre tots els punts del gràfic (mira que quedi
aproximadament el mateix nombre de punts a cada costat de la recta). Agafa un punt
qualsevol sobre aquesta recta (millor un punt allunyat de l’origen de coordenades) i
determina el valor de la constant d’elasticitat aplicant la fórmula anterior amb els valors de
“massa” i “mitjana de ∆x” corresponents a aquest punt. Copia el requadre 3 a la llibreta de
laboratori i anota-hi el valor resultant de la constant d’elasticitat:
Requadre 3: determinació gràfica de la
constant d’elasticitat
El valor de la constant
d’elasticitat de la molla
determinat a partir d’un
punt del gràfic és:
__________ N/m

c) Comparació dels valors numèric i gràfic de la constant d’elasticitat
Encara que els dos valors determinats per a k dels requadres 2 i 3 no són
exactament iguals, no vol dir que les mesures estiguin mal fetes. Això és degut a que
qualsevol mesura mai no ens dóna un valor exacte, sinó un marge de valors dins del qual es
troba el valor exacte de la magnitud mesurada. És a dir, la mesura d’una magnitud ens dóna
un valor aproximat afectat d’una certa precisió.
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Per a comprovar que els dos valors de k són compatibles, determinaràs la precisió
de la mesura numèrica de la constant d’elasticitat. Per fer això has de trobar la diferència
més gran (en valor absolut) entre la mitjana de k del requadre 2 i els valors de k de la taula
3. Aquesta diferència l’arrodoniràs a 1 xifra significativa. I la mitjana l’arrodoniràs de manera
que l’ordre la seva última xifra significativa coincideixi amb el de la xifra de la precisió. El
valor final de la constant d’elasticitat l’expressaràs a partir d’aquest dos valors arrodonits.

Exemple: Si el valor de la mitjana de les k és 23’4767 N/m i la precisió és 0’076 N/m,
arrodoniràs aquests valors de la manera següent: mitjana = 23’48 N/m i precisió = 0’08 N/M.
El resultat final l’expressaràs d’aquesta manera:
k = 23’48 ± 0’08 N/m

Segueix l’exemple anterior i fes-ho igual per els teus valors de la mitjana de k i de la
precisió. Copia la taula 4 a la llibreta de laboratori i anota-hi els teus resultats.
Taula 4 : valors de la mitjana de k i de la seva precisió
Valors sense arrodonir

Valors arrodonits

Mitjana de les k =

Mitjana de les k =

Precisió =

Precisió =

Copia el requadre 4 a la llibreta de laboratori i, a partir dels valors arrodonits, anotahi l’expressió de la mesura numèrica de k:

Requadre 4 : valor numèric de k
El valor numèric de la constant d’elasticitat
de la molla és:

k = _______ ± ________N/m
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Ara ja pots comprovar si la mesura gràfica de k és compatible amb la seva mesura
numèrica. Determina si el valor de la k que has determinat a partir del gràfic està comprès
dintre del marge de valors de la mesura numèrica de k que has anotat al requadre 4. Copia
el requadre 5 a la llibreta de laboratori i anota-hi la teva determinació:
Requadre 5: compatibilitat de les dues
mesures de k
El valor de k determinat
a partir del gràfic
(està/no està):
__________________
dintre del marge de valors de la mesura
numèrica de k i per tant les dues mesures
(són compatibles / no són compatibles)
________________

d) Càlcul de l’error relatiu de la mesura numèrica de la constant d’elasticitat
Ara faràs el càlcul de l’error relatiu de la mesura numèrica de la constant d’elasticitat
de la molla. L’error relatiu es defineix com el quocient entre l’error absolut i el valor exacte
de la magnitud. L’error absolut és la diferència entre el valor mesurat i el valor exacte. Si
coneguem aquest últim, podrem mesurar l’error absolut. Tanmateix, encara que no
coneguem el valor exacte, podem conèixer l’error absolut, doncs aquest no és més que la
precisió de la mesura. Així, en l’exemple anterior, l’error absolut el prendrem com la precisió
i el valor exacte el podem prendre com el valor més aproximat conegut, és a dir, com la
mitjana aritmètica de les mesures experimentals:
Exemple: Si el valor de constant d’elasticitat de la molla és:
K = 23’48 ± 0’08 N/m
el valor de l’error relatiu serà:

error relatiu =

0 ' 08 × 100
23' 48

= 0'34 0 0

Segueix l’exemple anterior i fes-ho igual per els teus valors de la mitjana de k i de la
precisió del requadre 4. Copia el requadre 6 a llibreta de laboratori i anota-hi el teu resultat.
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Requadre 6: error relatiu de la mesura
numèrica de k
El valor de l’error relatiu de la mesura
numèrica de la constant d’elasticitat de la
molla és:
_____________________ %

3. Qüestions:
1. Explica quin aspecte tindria el gràfic “força” – “allargament” d’una molla elàstica
que obeeix la llei de Hooke a la que primer augmentem la força amb què l’estirem i desprès
la disminuïm, sense superar el límit d’elasticitat.
2. Explica quin aspecte tindria el gràfic “força” – “allargament” d’una molla elàstica
que obeeix la llei de Hooke a la que primer augmentem la força amb què l’estirem i desprès
la disminuïm, arribant a superar el límit d’elasticitat.
3. Explica quin aspecte tindria el gràfic “força” – “allargament” d’una molla elàstica
que no obeís la llei de Hooke a la que primer augmentem la força amb què l’estirem i
desprès la disminuïm, sense superar el límit d’elasticitat.
4. Explica quin aspecte tindria el gràfic “força” – “allargament” d’una molla no elàstica
a la que primer augmentem la força amb què estirem i desprès la disminuïm.

4. Investigació:
Pots tornar a fer aquest experiment però utilitzant ara un tros d’uns 20 cm de goma
elàstica que pots trobar a una merceria. Repeteix el procediment i recull les dades
experimentals carregant les masses convenients. Fes el gràfic “massa” (ordenades) –
“mitjana de ∆x” (abscisses) i observa si es pot tractar de punts sobre una recta. Busca la
resposta de les següents qüestions:
1. Es tracta d’un material elàstic? Com ho saps?
2. Es comporta seguint la llei de Hooke?
3. Quin és el valor de la constant d’elasticitat?
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MOMENT D’UNA FORÇA
Objectius: Comprovar que l’efecte giratori d’una força depèn del valor de la força i de la
seva distància al punt de gir.
1. Informació teòrica: Les forces poden provocar el gir d’un objecte al voltant d’un eix.
L’efecte giratori d’una força es mesura pel seu moment. El moment d’una força es defineix
per l’equació:
M=F·d
En aquesta equació M és el moment de la força, F el valor de la força i d la distància
perpendicular des de la força a l’eix al voltant del qual produeix el gir (que també s’anomena
“braç”). A més, a aquest moment li donem un signe “+” ó “-“ segons el sentit de la rotació
que produeix: si aquesta és en sentit contrari al de les agulles de rellotge, donem valor
positiu al moment; si, en canvi, la rotació és en el mateix sentit que el de les agulles de
rellotge, donem valor negatiu al moment. Aquest conveni de signes per al moment d’una
força és el que es recull a la taula 1.
Taula 1: conveni de signes per al moment
SENTIT DE GIR
SIGNE DEL MOMENT
contrari al de les agulles del
positiu
rellotge
igual al de les agulles del
negatiu
rellotge
Fixa’t ara en la figura de la dreta. L’home
porta en equilibri dues galledes penjant d'una barra
recolzada en la seva espatlla. Pensa i contesta les
següents qüestions:
• Quina és la galleda de més pes? Per què?
• Què passaria si la galleda més pesada
pengés més lluny de l’espatlla que la galleda més
lleugera?
A la taula 2 es donen diferents situacions
d’equilibri per als objectes de la figura de la dreta.
Copia a la llibreta de laboratori la taula 2 i omple-la,
tenint en compte que perquè un objecte estigui en
equilibri es necessiten dues condicions:
1) La suma de les forces que actuen sobre
l’objecte ha de ser zero
2) La suma dels moments que produeixen
un gir (amb els corresponents signes) respecte a un
punt, ha de ser zero.
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F1 (N)
50
30
100
75

d1 (m)
0’8
0’6

Taula 2: equilibri de les dues galledes de la figura
M1 (N·m)
F2 (N)
d2 (m) M2 (N·m) M1+M2 (N·m)
-40
100
0’4
+40
0
100
0’3
+30
150
50
0’6
200
0’8

F (N)
150

300

2. Part experimental: El muntatge que has de fer al
laboratori et permetrà mesurar forces i distàncies en
situacions d’equilibri.
Material:
Nou doble
Palanca
Portapeses i peses de diferents valors
Cargol de taula
Vareta d’eix
Vareta de suport

Preparació i muntatge:
Munta el cargol, la vareta de suport, la nou, la
vareta d’eix i la palanca de la manera indicada al dibuix.
Mesura a la balança la massa d’un portapeses. Anota el
resultat a la llibreta de laboratori. Et caldrà recordar
aquest valor per fer els càlculs posteriors.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori. Penja de l’extrem esquerra de la palanca
un portapeses i carrega’l amb una pesa. La massa m1 serà la suma de les masses del
portapeses i de la pesa carregada. A l’altre portapeses li carregues qualsevol massa més
gran que l’anterior. La massa m2 serà la suma dels pesos del portapeses i de la pesa
carregada. Has de moure el portapeses del braç dret de la palanca fins a trobar la posició
en què el sistema queda en equilibri en posició horitzontal. Anota ara a la taula 3 els valors
de m1, d1, m2 i d2 (recorda’t de sumar sempre la massa del portapeses a la massa de la
pesa afegida). Has de prendre les dades en dues sèries de mesures de la següent manera:
1ª sèrie: fixes un primer valor de m1 i dones tres valors diferents a m2.
2ª sèrie: fixes un segon valor de m1 i dones tres valors diferents a m2.
Taula 3: dades de masses i distàncies
d1
d2
Sèrie m1 (g)
m2 (g)
(cm)
(cm)
1ª
1ª
1ª
2ª
2ª
2ª

77

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia a la llibreta de laboratori la taula 4 i omple les seves caselles a partir de les dades que
has recollit a la taula 3.
Taula 4: forces, distàncies i moments
Sèrie

F1 (N)

d1 (m)

M1 (N·m)

F2 (N)

d2 (m)

M2 (N·m)

F (N)

M1+M2
(N·m)

1ª
1ª
1ª
2ª
2ª
2ª
Recorda que per a calcular les forces F1 i F2 (els pesos corresponents a m1 i m2,
respectivament) has de fer servir la fórmula “Pes = massa x gravetat”:

Pes (N)

=

massa (kg) × 9' 8 m s 2

Ves en molt de compte amb les unitats de les magnituds. Recorda també posar el
signe correcte al moment de cada força. Comprova que a la darrera columna, el valor de la
suma de moments és molt proper a zero. Teòricament hauria de ser exactament zero a
totes les caselles de la darrera columna. Per veure si això és compatible amb els teus
resultats, calcula la mitjana aritmètica dels valors d’aquesta columna i busca la seva precisió
(recorda arrodonir la precisió a 1 xifra significativa i arrodonir la mitjana de manera que la
seva última xifra significativa tingui el mateix ordre que la xifra de la precisió). Copia la taula
5 a la llibreta de laboratori i anota-hi els resultats.
Taula 5: valors de la mitjana de la suma de moments i de la seva precisió
Valors arrodonits

Valors sense arrodonir

Mitjana de M1+M2 =

Mitjana de M1+M2 =

Precisió =

Precisió =
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Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i, a partir dels valors arrodonits de la
taula 5, anota-hi l’expressió de la mesura numèrica de la suma de moments M1+M2:
Requadre 1 : valor numèric de M1+M2
El valor numèric de M1+M2 és:

M1+M2 = _______ ± ________m/s

Observa si el valor zero queda dins del marge de valors de M1+M2. Ara pots dir si el
valor numèric de la suma de moments del requadre 1 és compatible amb el valor teòric
d’aquesta suma (zero). Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi la conclusió.
Requadre 2: compatibilitat de la mesura de M1+M2 amb el
valor zero
El valor zero (està/no està):
__________________
dintre del marge de valors de la mesura numèrica de M1+M2 i
per tant (es pot / no es pot)
_______________
afirmar que la suma dels moments
de les forces en equilibri és zero.

3. Qüestions:
1. Per què busquem que l’equilibri de la palanca sigui en posició horitzontal?
2. Pots dir que els teu valor de la suma de moments M1 + M2 és igual a zero, com
diu la teoria? Pensa en l’error relatiu que has trobat abans.
3. Per què si la palanca està sotmesa a tres forces: F1, F2 i F, no es té en compte el
moment de la força F?
4. Pot haver-hi dues forces que sumin zero i que tinguin el mateix moment? Què és
un parell de forces?
5. Per què els poms de les portes estan lluny de les frontisses?
6. Per què és fàcil descargolar un cargol amb una clau anglesa i és quasi impossible
fer-ho amb els dits?
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RELACIÓ ENTRE LA CONSTANT D’ELASTICITAT D’UNA MOLLA I
LA SEVA LONGITUD
Objectius: Comprovar que per a un mateix tipus de molla, la constant d’elasticitat és
inversament proporcional a la longitud
1. Informació teòrica: Hi ha cossos elàstics com les molles que es deformen sota
l’acció de les forces que se’ls hi apliquen i ho fan seguint la llei de Hooke:
F = k · ∆l
expressió en la que F és la força, k la constant d’elasticitat i ∆l és l’allargament de la molla.
La llei de Hooke expressa el fet experimental de que la força i l’allargament són directament
proporcionals. És a dir, a doble força, doble allargament. La relació constant k entre la força
i l’allargament és el que s’anomena constant d’elasticitat. La constant d’elasticitat d’una
molla depèn de l’estructura de la molla (tipus de material, diàmetre del fil, diàmetre de les
espires, nombre d’espires per unitat de longitud, longitud de la molla,...) Si tenim molles que
tenen iguals totes les seves característiques excepte una, podrem mesurar quina relació hi
ha entre la constant d’elasticitat de la molla i aquesta característica variable. En aquest
experiment prendrem trossos d’una mateixa molla, però de diferent longitud i mesurarem
per a cada un dels trossos la corresponent constant d’elasticitat. Així podrem observar com
varia la constant d’elasticitat amb la longitud de la molla.

2. Part experimental: El muntatge experimental et permetrà determinar la constant
d’elasticitat de diverses molles i relacionar-la amb la seva longitud.
Material:
Suport vertical
Nou
Pinça
Trossos de molla
diferent longitud (4)
Portapeses i peses
diferents valors
Flexòmetre o regle

de
de

Preparació i muntatge:
Munta el suport vertical, la
nou, la pinça, la molla, el
portapeses i el regle de la manera
indicada al dibuix. Posa unes
quantes peses al portapeses que
facin de llast fins que vegis que la
molla s’ha allargat uns quants
centímetres (2 ó 3 cm). Fixa el
regle (amb el zero a dalt) a les
pinces de manera que l’índex de la part inferior de la molla indiqui el zero sobre l’escala del
regle. Ara ja podràs començar a afegir peses i mesurar els allargaments de la molla.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Primer has de determinar el valor de la constant d’elasticitat de cada una de les
molles. Per a fer-ho, munta cada una de les molles per separat de la manera indicada a
l’apartat “preparació i muntatge”. A continuació les has de carregar amb una pesa addicional
(per exemple, 100 g) i mesurar els seus allargaments.
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi els resultats per a cada una de les
molles.
Molla
1
2
3
4

Taula 1: dades experimentals (massa i allargament)
longitud (cm)
massa addicional (g)
allargament (cm)

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Ara ja pots calcular les constant d’elasticitat amb la fórmula:

k=

F
∆l

En aquesta fórmula, F és el pes penjat de la molla que pots calcular amb la fórmula:

Pes (N)

=

massa (kg) × 9' 8 m s 2

Amb les dades de la taula 1, calcula les constants d’elasticitat de les molles. Copia la
taula 2 a la llibreta de laboratori i presenta-hi els resultats dels càlculs. Les columnes
“longitud”, “massa addicional” i “allargament” contenen els mateixos valors que a la taula 1.

Molla
1
2
3
4

Taula 2: càlcul de les constants d’elasticitat de les molles
massa
pes
longitud
allargament
constant
addicional
addicional
(cm)
(m)
d’elasticitat (N/m)
(g)
(N)
k1 =
k2 =
k3 =
k4 =

Per a comprovar la relació de proporcionalitat inversa entre la longitud de la molla i la
constant d’elasticitat, has de representar gràficament les constants d’elasticitat en front de
l’invers de la longitud. Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori i omple-la. Les columnes
“longitud” i “constant d’elasticitat” contenen els mateixos valors que a la taula 2.
Taula 3: invers de longitud i constant d’elasticitat
invers de la
Constant
Molla longitud
longitud
d’elasticitat
longitud (m)
(1/m)
(N/m)
1
k1 =
2
k2 =
3
k3 =
4
k4 =
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Representa gràficament els valors de la columna “invers de la longitud” en abscisses
(eix horitzontal) en front dels valors de la columna “constant d’elasticitat” en ordenades (eix
vertical). Si es compleix la relació de proporcionalitat inversa, el gràfic resultant serà una
línia recta.

3. Qüestions:
1. Què pots dir del grau de coincidència entre la previsió teòrica i el resultat de la
teva representació gràfica?
2. Si enganxem dos trossos de molla de la mateixa longitud i les hi pengem una
massa addicional, com és l’allargament total dels dos trossos de molla enganxats comparat
amb l’allargament que tindria cada una d’elles sola i amb la mateixa massa addicional? Per
què? Pots explicar per què la constant d’elasticitat dels dos trossos de molla enganxats és
la meitat de la constant d’elasticitat d’un sol tros?
3. Quina utilitat pot tenir enganxar trossos de molla?
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CONSTRUCCIÓ D’UN LUDIÓ
Objectius: Construir un ludió i entendre el principi del seu funcionament. Comprovar la
teoria de l’equilibri dels cossos submergits en els líquids.
1. Informació teòrica: En la seva versió original, el ludió va ser construït per
Descartes i per això també se’l coneix amb el nom de dimoniet de Descartes. El seu nom
està relacionat amb la paraula “lúdic” que vol dir relacionat amb el joc. Es pot construir amb
una botella plena d’aigua i una ampolleta molt petita i llastrada. Les variacions de pressió en
el líquid de la botella fan que l’ampolleta s’enfonsi o suri. La variació de pressió dintre de la
botella es pot aconseguir prement-la si és de parets deformables o introduint-hi aire amb
una xeringa si la botella és rígida. En construirem un de cada tipus.
2. Part experimental: Amb el material de la llista podràs construir un ludió i
experimentar amb ell.

Material:
Botella de plàstic transparent de un litre i mig amb tap de rosca
Pot gran de conserves amb tap metàl·lic
Tros de tub de vidre o de plàstic (5 cm)
Tub de goma (30 cm)
Ampolleta petita (de 5 a 10 ml)
Xeringa o pera de goma

Preparació i muntatge:
Per a preparar el ludió amb la botella de plàstic, cal omplir amb 1 litre d’aigua la
botella.
Per a preparar el ludió amb el pot de conserves, cal foradar el tap metàl·lic i fer-hi
passar el tros de tub de vidre o de plàstic. S’ha de soldar el tub al tap fent servir algun
material com cola termofusible o pega tipus Araldit. Cal assegurar-se que la juntura queda
ben hermètica.
Omple
l’ampolleta
amb l’aigua suficient per
aconseguir que, posada
invertida dins de l’aigua, es
mantingui
flotant
però
pràcticament
submergida
del tot. Com et caldrà fer
uns quants assaigs per
aconseguir-ho, en lloc de
provar
la
flotació
de
l’ampolleta dins de l’aigua
del recipient, es pot provar
primer en l’aigua d’un vas
de precipitats (així evitaràs
tenir que buidar la botella o el pot per recuperar l’ampolleta del seu interior).
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Posa l’ampolleta dins de la botella de plàstic o del pot de conserves i tapa el recipient
(amb el tap de rosca o el tap metàl·lic).
Aixafant una mica les parets de la botella de plàstic, veuràs com el ludió s’enfonsa.
Quan deixis de prémer les parets, el ludió tornarà a pujar. Amb el pot de conserves, cal que
bufis pel tub de goma o bé injectar-hi aire amb una xeringa o una pera de goma. Al fer-ho, el
ludió se submergirà. Quan deixis de bufar o de comprimir l’aire amb la xeringa, el ludió
tornarà a pujar.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Entendre el funcionament del ludió és senzill: quan prems les parets de la botella de
plàstic o comprimeixes l’aire amb la xeringa, la pressió a l’interior del recipient augmenta.
L’aigua transmet l’augment de pressió a l’interior de l’ampolleta, el volum d’aire del seu
interior disminueix i entra una mica més d’aigua dins de l’ampolleta. Això fa que el seu pes
augmenti (o que la força ascensional disminueixi) i el ludió s’enfonsi. Al deixar d’aixafar les
parets o de comprimir l’aire amb la xeringa, la pressió torna al seu valor inicial, surt una mica
d’aigua de l’ampolleta i el ludió torna a surar.

3. Qüestions:
1. Per què el ludió sura abans de comprimir l’aire de la botella? Enuncia el principi
d’Arquímedes.
2. Per què augmenta la pressió a l’interior del recipient quan aixafem les parets o
introdueixes aire?
3. Per què en augmentar la pressió de l’aire de la botella es redueix el volum d’aire
de l’ampolla? Enuncia el principi de Pascal.
4. Per què el ludió s’enfonsa quan disminueix el volum d’aire dins de l’ampolleta?
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DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT DE LÍQUIDS IMMISCIBLES EN
AIGUA
Objectius: Comprovar que la pressió hidrostàtica depèn de la densitat del líquid.
1. Informació teòrica: Una columna de líquid pesa i exerceix una pressió, anomenada
pressió hidrostàtica, que actua en totes les direccions. Aquesta pressió augmenta amb
l’altura de la columna de líquid i també augmenta amb la densitat del líquid. Això passa
perquè la pressió hidrostàtica és deguda al pes del líquid.
Recorda que es defineix la densitat d’un cos com la relació de la massa del cos al
seu volum, és a dir:

densitat

=

massa
volum

Com que és un quocient entre la massa i el volum, les unitats de la densitat són
g/cm3, kg/m3, g/l, etc...
La pressió hidrostàtica que exerceix cada columna de líquid ve donada per l’equació
fonamental de la hidrostàtica:
P=d·g·h
on P és la pressió hidrostàtica, d és la densitat del líquid, g és acceleració de la gravetat
(9’8 m/s2) i h és l’altura de la columna de líquid.
En aquest experiment farem servir dos líquids immiscibles, és a dir, que no es
barregen formant una mescla homogènia (pensa què passaria si els líquids es mesclessin).
Un dels líquids serà aigua i l’altre diclorometà, que no es mescla amb l’aigua (també podria
servir oli, benzina, èter de petroli, aiguarràs, etc.). Els posarem en un tub en forma d’U i
tindrem dues columnes de líquid que estaran en equilibri. La pressió hidrostàtica a cada
costat de la superfície de separació dels dos líquids serà la mateixa. Observarem que els
nivells a què arriben els líquids per sobre de la seva superfície de separació són
inversament proporcionals a les seves densitats. A partir de la mesura d’aquests nivells
de les columnes de líquid, podrem mesurar la densitat del diclorometà.

2. Part experimental: El muntatge permet determinar la densitat del diclorometà a partir
de la densitat de l’aigua.

Material:
Tub en forma d’U
Vas de precipitats 100 ml
Flascó amb aigua
Diclorometà
Suport vertical
Nou
Pinça
Regle
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Preparació i muntatge:
Fes el muntatge agafant el tub
en U amb la pinça fixada al suport.
Fixa’t que les branques del tub quedin
perfectament verticals. Posa 30 ml de
diclorometà en el vas de precipitats i
passa’ls al tub en U. Per la boca d’una
de les branques del tub afegeix aigua
destil·lada amb el flascó. Deixa
regalimar l’aigua per la paret del tub
poc a poc, evitant que es formin
bombolles d’aigua dins del diclorometà.
Afegeix aigua fins que el seu nivell
estigui uns centímetres per sota de la
boca del tub.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori. Mesura amb un regle l’altura de la
columna d’aigua per sobre de la superfície de separació dels dos líquids. Anota aquest valor
en la casella corresponent “h1 (cm) altura de la columna d’aigua” del requadre 1.
Fes servir algun perfil recte per prolongar horitzontalment d’una branca a l’altra el
nivell de la superfície de separació dels dos líquids. Mesura amb el regle l’altura del nivell
del diclorometà respecte a aquesta prolongació. Anota aquest valor en la casella
corresponent “h2 (cm) altura de la columna de diclorometà” del requadre 1.

Requadre 1: altures de les
columnes de líquid
h1 (cm)
h2 (cm)
altura de la
altura de la
columna
columna de
d’aigua
diclorometà
______ cm

______ cm

Quan hagis acabat l’experiment, aboca tot el contingut del tub en U (aigua i
diclorometà) a un embut de decantació. Renta bé el tub en U. Deixa que els dos líquids
quedin completament separats i recull en un vas de precipitats net i sec el diclorometà.
Torna aquest líquid a la seva ampolla.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Com que la superfície de separació de l’aigua i el diclorometà està en repòs, la
pressió P1 deguda a la columna h1, que empeny cap a baix, ha de ser igual a la pressió P2
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de la columna h2, que empeny cap a munt. Si recordem l’equació fonamental de la
hidrostàtica i igualem les expressions de les dues pressions tindrem que:
P1 = d1 · g · h1 = P2 = d2 · g · h2
és a dir:
d1 · h1 = d2 · h2
com:

Com que la densitat de l’aigua és d1 = 1 g/cm3, la densitat del diclorometà es calcula
ddiclorometà = hcolumna d’aigua / hcolumna diclorometà

Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i posa-hi el resultat del càlcul. No
t’oblidis de posar les unitats de la densitat:
Requadre 2: densitat del diclorometà
La densitat del diclorometà és:
_______________________

3. Qüestions:
1. Explica per què la pressió hidrostàtica a les dues cares de la superfície de
separació dels dos líquids és la mateixa.
2. Què passaria amb els nivells de les columnes de líquid si en lloc de fer servir el
diclorometà (més dens que l’aigua) féssim servir oli (menys dens que l’aigua)?
3. Per a què serveix un embut de decantació? Fes-ne un dibuix.
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DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT D’UN GAS
Objectius: Determinar la densitat d’un gas d’una manera aproximada.
1. Informació teòrica: L’estat gasós és un dels tres estats de la matèria. Es
caracteritza perquè les partícules que constitueixen la matèria en aquest estat estan molt
separades les unes de les altres. Com a conseqüència d’aquest fet, els gasos són molt
compressibles (és a dir no costa gaire reduir força el seu volum) i tenen una densitat molt
més baixa que la de la matèria en estat líquid o sòlid. Així, per exemple, l’aire que ens
envolta (que és una mescla de gasos nitrogen i oxigen) té una densitat aproximada de 1’3
grams/litre (depèn de les condicions de temperatura i pressió atmosfèrica), mentre que la
densitat de l’aigua és de 1000 gram/litre. Podem dir que l’aire és aproximadament unes vuitcentes vegades més lleuger que l’aigua.
Podríem simular l’estat gasós agafant una capsa de sabates i posar-hi dintre unes
poques bales (de 10 a 20). Si movem la capsa suaument veurem el moviment d’aquestes
bales, que de tant en tant xoquen entre elles i amb les parets de la capsa, però que passen
molta estona separades les unes de les altres per unes distàncies que són força grans
comparades amb el seu propi diàmetre. Veient això entenem per què els gasos exerceixen
pressió sobre les parets dels recipients que els contenen (els xocs contra les parets del
recipient són la seva causa), per què són fàcilment compressibles (hi ha molt espai buit
entre les partícules i per tant es poden ajuntar encara més), per què les partícules del gas
es mantenen separades (xoquen entre elles i se separen) i per què tenen poca densitat (hi
ha poques partícules i molt volum).

2. Part experimental: El muntatge que has de fer al laboratori et permetrà mesurar la
massa i el volum d’un gas i, a partir, d’aquestes mesures, calcular la seva densitat.

Material:
Matràs d’Erlenmeyer de 100 ml
Balança electrònica
Tap de goma travessat per tub de vidre
Tub de goma (30 cm)
Ampolla de plàstic d’1 litre
Pastilla efervescent (aspirina)
Recipient ample i d’uns 20 cm d’altura
Proveta de 100 ml
Retolador de tinta permanent

Preparació i muntatge:
Posa uns 50 ml d’aigua dins de l’Erlenmeyer. Connecta el tub de goma amb el tub de
vidre que travessa el tap. Omple amb aigua el recipient ample fins a uns 15 cm d’altura.
Omple totalment l’ampolla d’aigua, tapa-la amb la mà o un tros de paper, gira-la i
submergeix la seva boca dins del recipient ample amb molta cura de que no entri aire dintre
de la botella. Ara, introdueix l’extrem lliure del tub de goma dins de la botella a través de la
seva boca. Procura que aquest extrem quedi el més amunt possible dintre de la botella. Ves
amb cura que el tub de goma no quedi doblegat o aixafat per la boca de la botella: s’ha de
permetre el pas lliure de gas a través del tub de goma cap a l’interior de la botella.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Pesa junts l’Erlenmeyer amb l’aigua i la
pastilla efervescent (no posis la pastilla dins de l’Erlenmeyer). Anota el resultat a la taula 1,
en la casella corresponent a “massa de l’Erlenmeyer, l’aigua i la pastilla”.
A continuació posa la pastilla dintre de l’Erlenmeyer, tapa ràpidament el matràs amb
el tap de goma i deixa que la pastilla es desfaci dins del matràs. Veuràs que hi ha una
efervescència que produeix el despreniment de gas (CO2). Aquest gas es produeix per una
reacció química entre alguns dels components de la pastilla. Deixa que el gas flueixi
lliurement pel tub de goma i vagi a parar dins de la botella. A mida que el gas entra dins,
desplaça l’aigua de la botella i el seu nivell va baixant. Espera que s’acabi l’efervescència i
el despreniment de gas hagi sigut complet. Amb la botella ben vertical, fes amb retolador
permanent una ratlleta horitzontal indicant el nivell de l’aigua a l’interior de la botella. Ara
pots treure amb compte la boca de la botella de l’interior del recipient i buidar-la poc a poc.
Treu el tap de goma de l’Erlenmeyer i pesa el matràs a la balança. Anota el resultat a
la taula 1, en la casella corresponent a “massa de l’Erlenmeyer, l’aigua i el residu de la
pastilla”.
Per últim has de mesurar el volum que ocupava el gas a l’interior de la botella. Per
això has d’anar omplint la proveta d’aigua i buidant-la dins de la botella de plàstic fins que el
nivell de l’aigua arribi a la ratlleta que has marcat amb el retolador. D’aquesta manera
podràs mesurar el volum de gas que s’ha desprès. Anota el resultat de la mesura a la taula
1, a la casella corresponent a “volum del gas”.
Taula 1: dades experimentals (masses i volum)
massa de l’Erlenmeyer, l’aigua i la pastilla (g)
massa final de l’Erlenmeyer, l’aigua i el residu de la pastilla (g)
volum del gas (ml)

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Per saber la massa de gas que s’ha recollit dins de la botella, has de calcular la
diferència entre la “massa de l’Erlenmeyer, l’aigua i la pastilla” i “massa de l’Erlenmeyer,
l’aigua i el residu de la pastilla”. Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi el
resultat d’aquest càlcul.
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Requadre 1: massa del gas
La massa del gas recollit és:

___________ grams

Per determinar la densitat del gas cal dividir la massa del gas pel seu volum. El
resultat l’expressaràs en grams/litre. Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi
el resultat d’aquest càlcul.
Requadre 2: densitat del gas
La densitat del gas és:
___________ grams/litre

3. Qüestions:
1. El gas CO2 és molt soluble en aigua. Per què s’ha de posar l’extrem lliure del tub
de goma el més alt que puguis dins de la botella?
2. Si part del gas es dissolt en l’aigua de dins de la botella, la densitat que mesurem,
surt més gran o més petita?
3. Busca a diferents envasos de pastilles efervescents quins són els productes
químics que es fan servir per produir l’efervescència.
4. Quin és el component analgèsic d’una aspirina?
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EL PRINCIPI D’ARQUÍMEDES (I)
Objectius: Comprovar que un líquid fa una força vertical cap amunt sobre els cossos que
hi estan parcialment o totalment submergits.
1. Informació teòrica: Arquímedes va descobrir que els líquids exerceixen una força
vertical cap amunt sobre els cossos que hi estan parcialment
o totalment submergits. Aquesta força ascensional o
empenyiment és igual al pes del volum del líquid desplaçat
pel cos, és a dir, igual al pes del líquid que ocuparia el volum
que està ocupant la part submergida del cos.
L’origen de l’empenyiment és la variació de la pressió
hidrostàtica amb la fondària. En el cos submergit de la figura
de la dreta, la pressió hidrostàtica augmenta a mida que
anem més cap el fons. Les forces sobre les parets laterals
s’anul·len perquè són iguals i tenen sentits contraris. La força
sobre la cara inferior és més gran que la força sobre la cara
superior, perquè a baix la pressió és més gran que a dalt. De
manera que la resultant de les dues forces és una força vertical cap amunt deguda a la
major pressió hidrostàtica a la cara inferior respecte a la cara superior.
Recorda que la pressió es defineix com la força per unitat de superfície:
Pressió = Força / Superfície
La unitat de pressió del S.I. és el N/ m2, que s’anomena Pascal (Pa):
1 Pa = 1 N /m2
Altres unitats de pressió molt utilitzades són l’atmosfera (atm) el mil·límetre de
mercuri (mm Hg) i el bar (bar). Les equivalències entre aquestes unitats és:
1 atm = 760 mm Hg = 1’013 x 105 Pa
1 bar = 105 Pa
La pressió hidrostàtica que una columna de líquid exerceix en un punt per sota de la
superfície es pot calcular amb l’equació fonamental de la hidrostàtica:
p=d·g·h
on p és la pressió hidrostàtica, d és la densitat del líquid, g és acceleració de la gravetat i h
és l’altura de la columna de líquid que hi ha per sobre del punt (o sigui, la fondària del punt
respecte a la superfície del líquid).
Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i omple’l amb els resultats del següent
exercici: Suposa que el cos submergit de la figura és un cub de 25 cm de costat i que la
cara superior està a 50 cm sota la superfície de l’aigua. Sabent que la densitat de l’aigua és
1 g/cm3 ó 1000 kg/m3, calcula:
a) la pressió i la força vertical cap a baix a la cara superior
b) la pressió i la força vertical cap a munt a la cara inferior
c) l’empenyiment com a resultant de les forces dels apartats a i b
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d) l’empenyiment calculat com el pes de l’aigua desplaçada pel volum del cos.
e) compara els resultats dels apartats c i d. Quina conclusió en treus?
f) el pes del cos si la seva densitat és 5’2 g/cm3. Perquè aquest cos no sura?
Requadre 1: resultats de l’exercici
a) cara superior: pressió:
força:
b) cara inferior:
pressió:
força:
c) empenyiment:
d) pes de l’aigua desplaçada:
e) conclusió:
f) explicació:

2. Part experimental:
Material:
Base suport
Vareta de suport
Nou doble
Dinamòmetre d’1 N
Proveta graduada de 100 ml
Bola de llautó amb cargol
Vareta eix
Fil de cosir
Aigua
Alcohol

Preparació i muntatge:
Passa un tros de fil de cosir pel forat
del cargol, fes-li un nus al fil perquè no
s’escoli i torna a roscar el cargol. Munta el
dinamòmetre com indica l’esquema i penja-li
el fil amb la bola de llautó. Omple la proveta
amb aigua fins al senyal de 75 ml i col·loca la
seva boca sota la bola.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Mesura i anota-hi la indicació del
dinamòmetre, que és el pes de la bola. Fixa’t bé en les unitats de l’escala del dinamòmetre.
Anota la lectura del nivell de l’aigua a la proveta (volum inicial). Submergeix la bola dins de
l’aigua de la proveta i anota a la taula 1 la nova indicació del dinamòmetre (pes aparent de
la bola) i la nova lectura del nivell de l’aigua a la proveta (volum final).
Repeteix el procediment i la recollida de dades experimentals fent servir alcohol en
lloc d’aigua. Anota els resultats de les mesures a la taula 1.
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Líquid

Volum
inicial
(ml)

Líquid

Vi

Taula 1: Empenyiment i pes del líquid desplaçat
Pes de Volum
Pes
Volum
Empenyiment
Empenyiment
la bola final (ml) aparent
de la
(N)
(N)
de la bola bola (ml)
(N)
Pb
Vf
Pa
Vb =
Pb - Pa
Vf - Vi

Pes del
volum
de líquid
(N)
Vb·d·g

Aigua
Alcohol

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Acaba d’omplir les tres darreres columnes de la taula 1. Pots afirmar que
l’empenyiment (columna 7 de la taula 1) i el pes del volum del líquid desplaçat pel cos
(columna 8 de la taula 1) són iguals? Compara els dos valors calculant l’error relatiu (%) i
confirma o rebutja la igualtat dels dos valors. Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i
anota-hi el resultat.
Requadre 2: igualtat de l’empenyiment i el pes del líquid
L’error relatiu de l’empenyiment respecte
L’error relatiu de l’empenyiment respecte
del pes del volum d’alcohol desplaçat és
del pes del volum d’aigua desplaçada és
del:
del:
_______________%

_______________%

i per això podem (afirmar/rebutjar)

i per això podem (afirmar/rebutjar)

________________________

________________________

la igualtat dels dos valors.

la igualtat dels dos valors.

3. Qüestions:
1. Per què si la densitat del cos és més gran que la del líquid el cos no flota?
2. Busca en un llibre les densitats del ferro i del mercuri i confirma si una bola de
ferro pot flotar en un vas ple de mercuri.
3. Per què un vaixell d’acer sura en l’aigua? (l’acer és més dens que l’aigua).
4. Una bola de suro (densitat del suro = 0’8 g/cm3) té un volum de 250 cm3. Si la
deixem caure sobre aigua (densitat de l’aigua = 1’0 g/cm3),calcula quin serà el volum de la
bola que quedarà submergit. Per què flota la bola de suro? Quines forces la mantenen en
equilibri?
5. Explica per què puja un globus aerostàtic. Explica com funciona un submarí.
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EL PRINCIPI D’ARQUÍMEDES (II)
Objectius: Comprovar el principi d’Arquímedes.
1. Informació teòrica: Arquímedes (Siracusa, 287 – 212 a. de J.C.), matemàtic i físic
grec, és un dels genis més grans de l’antiguitat. La llegenda diu que va morir, mentre estava
absort en un dels seus càlculs, a mans d’un soldat romà durant el saqueig de Siracusa l’any
212 a. de J.C. Els descobriments que el van fer famós són els que es relacionen amb la
determinació d’àrees i volums. En el camp de la física va desenvolupar l’estàtica i la
hidrostàtica. Va estudiar les lleis de la palanca i de l’empenyiment hidrostàtic, sobre el qual
va enunciar el principi que porta el seu nom.
El principi d’Arquímedes diu que quan un objecte està totalment o parcialment
submergit en un líquid, la força ascensional (empenyiment) exercida pel líquid sobre
l’objecte és igual al pes del líquid que desplaça. Això vol dir que si, per exemple,
submergim en aigua una botella d’1 litre de capacitat, la força amb què l’aigua empeny cap
a munt la botella és igual al pes d’1 litre d’aigua (és a dir, el pes d’1 kg d’aigua).
Es per aquesta raó per la que sembla que un cos submergit en un líquid pesa
menys. Això potser ho has comprovat alguna vegada al mar: si agafes una pedra del fons i
la treus fora de l’aigua, sembla que el seu pes va augmentant a mida que va sortint de
l’aigua. Pensa que si el volum de la pedra és d’1 litre i el seu pes real és de 5 kg quant està
a l’aire, quant aquesta pedra estigui submergida en aigua, tu només hauràs de fer una
“força” de 4 kg ( 5 kg del pes menys 1 kg de la força ascensional de l’aigua) per sostenir-la
submergida. De fet, no és que la pedra pesi menys, sinó que l’aigua t’“ajuda” aguantant 1 kg
de pedra i tu només en tens que sostenir els 4 kg restants.

2. Part experimental: El muntatge de l’experiment et permetrà comprovar directament
el principi d’Arquímedes.

Material:
Vas de precipitats de 500 ml
Vas petit de plàstic de poc pes
Retolador de tinta permanent
Sorra, sal de cuina o perdigons

Preparació i muntatge:
Omple amb aigua el vas de precipitats de 500 ml fins a unes tres quartes parts del
seu volum. En el vas petit de plàstic fes una senyal (una ratlleta horitzontal) per fora amb el
retolador a una altura d’unes tres quartes parts de la seva altura total.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Posa una mica de sorra (o de sal de cuina o perdigons) dins del vaset de plàstic.
Col·loca el vaset de plàstic dins de l’aigua del vas de precipitats. Ves en compte de que es
mantingui vertical sense tombar-se. Ves afegint sorra dins del vaset fins que el nivell de
l’aigua per fora arribi a la ratelleta que has fet amb el retolador. Com que el vaset està
surant en l’aigua, vol dir que la força ascensional (empenyiment) de l’aigua és igual al pes
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del vaset amb la sorra. Treu el vaset
de l’aigua, eixuga’l per fora ben sec i
pesa’l. Copia el requadre 1 a la
llibreta de laboratori i anota-hi quin
és el pes del vaset amb la sorra.

Requadre 1: vaset amb sorra
El pes del vaset amb sorra és:
________ grams

Treu ara la sorra del vaset i guarda-la dins del recipient corresponent. Neteja bé amb
aigua l’interior del vaset i eixuga’l.
Com que el vaset amb sorra estava flotant, el seu pes era igual a l’empenyiment i
aquest, segons el principi d’Arquímedes, és igual al pes del volum de líquid desplaçat. El
volum de líquid desplaçat és el que correspon al volum de vaset submergit fins a la senyal.
Per tant, si omplim d’aigua el vaset fins a la ratelleta, podrem pesar el líquid desplaçat i
comprovar el principi d’Arquímedes. Així doncs, omple el vaset d’aigua fins la senyal i
pesa’l. Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi quin és el pes del vaset amb
l’aigua.
Requadre 2: vaset amb aigua
El pes del vaset amb aigua fins a la senyal
és:
________ grams

Pots comprovar que el pes del vaset amb sorra i el pes del vaset amb aigua són
pràcticament iguals. Així has comprovat el principi d’Arquímedes. Per a confirmar-ho encara
d’una altra manera, pots submergir ara el vaset amb aigua dins de l’aigua del vas de
precipitats. Veuràs que el vaset flota en l’aigua de la mateixa manera que el vaset amb
sorra: el nivell de l’aigua per fora del vaset arriba just fins la ratlleta.

3. Qüestions:
1. En quines unitats s’expressa el pes d’un cos? Quin és el pes d’un cos de 5 kg de
massa?
2. Què passaria si el vaset en lloc de ser de plàstic lleuger fos de ferro?
3. Per què el volum d’aigua que hem de posar dins del vaset és molt més gran que el
volum de sorra?
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LA PREMSA HIDRÀULICA
Objectius: Entendre el funcionament de les màquines hidràuliques
1. Informació teòrica: En els líquids la pressió es transmet en totes direccions. Aquest
fet experimental fou enunciat pel físic francès Blaise Pascal i es coneix com el principi de
Pascal, que diu: “un augment de pressió en una zona d’un líquid tancat es transmet
amb la mateixa intensitat i en totes direccions a la resta del líquid”. Quan s’augmenta la
pressió en una zona del líquid, es provoca el desplaçament d’aquest cap a les altres zones.
El líquid desplaçat exerceix una força, i per tant, una pressió sobre la resta del líquid.
Aquesta pressió es transmet per tot el líquid sense pèrdua d’intensitat, ja que no es
comprimeix.
Una aplicació del principi de Pascal són les màquines hidràuliques, que són
dispositius que permeten multiplicar forces. Les premses hidràuliques, els elevadors i els
frens hidràulics dels cotxes són, entre d’altres, exemples de màquines hidràuliques.
A la figura del costat tens l’esquema
d’un elevador hidràulic. Amb la palanca
s’aplica una força petita F que actua sobre el
pistó de secció petita S. El líquid que hi ha
dintre de l’elevador transmet la pressió P al
pistó de secció gran S’, obtenint-se una força
gran F’ de manera que:

F
S

=

P =

F'
S'

Això vol dir que:

F' = F ×

S'
S

és a dir, si la secció S’ del pistó gran és 10 vegades més
gran que la secció S del pistó petit, la força obtinguda al
pistó gran F’ és també 10 vegades més gran que la força
aplicada al pistó petit. De manera que les màquines
hidràuliques actuen com dispositius multiplicadors de
forces.
Els gasos també serveixen per a transmetre
pressions, però degut a que es poden comprimir, no ho
fan amb la mateixa intensitat. Pots comprovar que bufant
a través d’un tub de goma unit amb una bossa d’aigua
calenta buida es pot aixecar un piló de llibres que pot
tenir un pes considerable. La pressió que es pot fer
bufant és petita, però transmesa a una superfície gran com la de la bossa d’aigua, produeix
una força gran, més que suficient per aixecar el piló de llibres.
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2. Part experimental: En aquesta experiència muntaràs una premsa hidràulica i
comprovaràs l’efecte multiplicador de forces que té aquest dispositiu.
Material:
Peu de rei
Fil de seda
Xeringa de 3 cm3
xeringa de 50 cm3
Peses de diferents valors
Aigua amb glicerina o etanodiol (etilenglicol)
Nou doble (3)
Pinces de bureta
Cargol de taula (2)
Tub de PVC
Vareta suport (2)
Vareta suport de 250 mm
Vas de precipitats de 250 cm3

Preparació i muntatge:
Prepara el muntatge de la figura. Agafa les
varetes suport a la taula amb els cargols de taula.
Fixa la pinça a la vareta amb la nou.
Uneix el tub de PVC a la xeringa gran.
Submergint l’extrem lliure del tub en el vas de
precipitats amb aigua, omple-la d’aigua, deixant el tub
de PVC també ple. Buida completament la xeringa
petita, fent lliscar l’èmbol fins el fons. Connecta
l’extrem lliure del tub de PVC a la xeringa petita i
prement l’èmbol de la xeringa gran fes passar aigua a
la xeringa petita fins que aquesta quedi plena fins a la
meitat.
Prem amb cada mà els dos èmbols a la
vegada i observa quin dels dos “guanya” l’altre.
Podràs comprovar que l’èmbol petit és més fàcil de
desplaçar que el gran. Torna a deixar la xeringa petita plena fins a la meitat.
Agafa la xeringa gran amb la pinça de bureta. La xeringa petita està recolzada en la
nou, però no està premuda pel cargol de la nou. Lliga amb un tros de fil l’èmbol petit al
cargol de la nou, per evitar que pugui caure a terra i trencar-se.
Mesura amb el peu de rei el diàmetre dels dos èmbols i calcula l’àrea de les dues
seccions corresponents. Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi els resultats.
L’àrea d’un cercle es calcula amb la fórmula:
àrea = π · radi2
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Taula 1: àrees
àrees dels èmbols de les xeringues
S
S’
Diàmetre de
Diàmetre de
Àrea de
Àrea
Àrea de
l’èmbol gran
l’èmbol petit
l’èmbol gran
l’èmbol petit
(cm)
(cm)
(cm2)
(cm2)

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori. Col·loca una pesa de 200 g sobre l’èmbol
gran. Veuràs que l’èmbol petit puja. Ves en compte de no deixar que surti de la xeringa.
Col·loca sobre l’èmbol petit les peses necessàries per a aconseguir l’equilibri. Anota els
valors de la massa sobre l’èmbol petit a la taula 2. Repeteix el procediment amb els valors
de massa sobre l’èmbol gran indicats a la taula 2.
Taula 2: dades experimentals (masses sobre els èmbols)
M
massa sobre
l’èmbol gran
(g)
M’
massa sobre
l’èmbol petit
(g)

200
200

300

400

400

500

600

600

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori i omple-la amb les valors de la taula 2. Per

Pes (N)

=

massa(kg) × 9' 8 m s2

convertir la massa en pes fes servir la fórmula següent:
Taula 3: càlcul de les forces que actuen sobre els èmbols
M
Pes = M·g
M’
Pes’ = M’·g
massa sobre
pes sobre
massa sobre
pes sobre
l’èmbol gran
l’èmbol gran
l’èmbol petit
l’èmbol petit
(kg)
(N)
(kg)
(N)
0’200
0’300
0’400
0’500
0’600

98

Copia la taula 4 a la llibreta de laboratori. Passa els valors de les àrees S i S’ de la
taula 1 i els valors dels pesos Pes i Pes’ de la taula 3 a la taula següent 4. Calcula les
relacions Pes/S i Pes’/S’ i anota els resultats a la taula 4.

Pes
(N)

S
(cm2)

Taula 4: pressions sobre els èmbols
P=
Pes’
S’
Pes/S
(N)
(cm2)
(N/cm2)

P’ =
Pes’/S’ (N/cm2)

3. Qüestions:
1. Segons el principi de Pascal, les relacions Pes/S i Pes’/S’, que són les pressions
sobre els èmbols, haurien de tenir el mateix valor. Pots afirmar que això es compleix a la
vista dels resultats que has obtingut?
2. Busca informació sobre màquines hidràuliques. Fes-ne un informe i, amb ajut d’un
esquema, explica’n el funcionament.
3. Per què utilitzem un líquid i no un gas com a fluid a les màquines hidràuliques?
4. Quina força produeix una pressió de 0’5 Pa sobre un disc pla de 20 cm de radi?
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LA PRESSIÓ DINS DELS GLOBUS
Objectius: Determinar la relació existent entre el volum d’un globus i la pressió de l’aire
contingut al seu interior.
1. Informació teòrica: En un recipient de capacitat fixa, amb les parets rígides, com
més gas introduïm més gran és la pressió al seu interior. Però un globus no és un recipient
amb el volum fix, sinó que s’infla a mida que hi anem posant més aire al seu interior, perquè
està fet d’un material elàstic. Podria semblar-nos raonable pensar que a mida que anem
inflant un globus, la pressió de l’aire al seu interior també augmenta, com si l’augment de
volum del globus no li afectés. Però cal comprovar si això passa d’aquesta manera.
2. Part experimental: El material et permetrà comprovar si en inflar un globus la
pressió al seu interior augmenta.

Material:
Globus rodons (2)
Tub de goma (2 trossos de 20 cm)
Agulles d’estendre la roba (2)
Tub de vidre per connexió
Fil de cosir o volandera de goma (2)

Preparació i muntatge:
Introdueix un extrem
del tub de goma a la boca
del globus i lliga’l amb un
tros de fil de cosir, de
manera que el globus quedi
agafat al tub, però sense
aixafar-lo, perquè ha de
poder-hi passar l’aire. Fes
això amb cada un dels dos
globus.

Procediment i recollida de dades experimentals:
A través de l’extrem lliure del tub de goma, infla un dels globus fins que tingui un radi
aproximat de 30 cm. L’extrem lliure del tub de goma el tanques amb una pinça d’estendre
roba, posant-la a uns 5 cm del final. L’altre globus l’infles de la mateixa manera, però fins
que el seu radi sigui aproximadament de només 15 cm. També tanques l’extrem lliure del
tub a uns 5 cm del final amb una altra pinça d’estendre roba. A continuació uneixes els dos
extrems lliures amb el tros de tub de vidre. Finalment treus les dues pinces que estrenyen el
tub de goma i deixes que l’aire pugui passar d’un globus a l’altre. Copia el requadre 1 a la
llibreta de laboratori i explica-hi què és el que observes.

100

Requadre 1: observacions experimentals
Quan es deixa passar l’aire d’un
globus a l’altre, l’aire passa
del globus (més/menys)
_______ inflat
al globus (més/menys)
_______ inflat

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
El pas d’aire d’un globus a l’altre es produeix per l’existència d’una diferència de
pressió entre els dos globus. L’aire flueix del lloc de més pressió al lloc de menys pressió.
Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi la conclusió a la que arribes a partir
de les observacions experimentals contingudes al requadre 1.
Requadre 2: conclusió sobre la pressió dins
dels globus
Les dades del requadre 1 indiquen
que la pressió en
el globus més inflat
és més (gran/petita)
___________
que en el globus menys inflat

3. Qüestions:
1. Per què l’aire no passa del globus amb més aire (el més inflat) al globus amb
menys aire (el menys inflat) fins que la quantitat d’aire fos la mateixa en ambdós globus i els
dos tinguessin el mateix volum?
2. Si infles un globus, quan costa més introduir l’aire: al començar a inflar-lo o quan
ja està parcialment inflat? Perquè?
3. Com ho podries fer per inflar un globus molt gran fent servir globus més petits?
4. Si tinguessis dos recipients rígids del mateix volum, un amb molt de gas al seu
interior i l’altre amb poc gas la seu interior, i els posessis en contacte a través d’un tub de
goma, què passaria? Perquè?
5. Si la pressió dins del globus anés augmentant a mida que l’inflem, podries inflarne un fins el volum que volguessis?
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LA PRESSIÓ EN ELS LÍQUIDS
Objectius: Comprovar que la pressió hidrostàtica depèn de l’altura de la columna de
líquid, però no de la direcció.
1. Informació teòrica: Els líquids exerceixen forces que són perpendiculars a las parets
dels recipients que els contenen. També exerceixen forces sobre la superfície de qualsevol
objecte submergit en ells. L’existència d’aquestes forces indica que es produeix una pressió
exercida pels líquids, anomenada pressió hidrostàtica. La pressió hidrostàtica actua en
totes les direccions i augmenta amb la profunditat. Com que aquesta pressió és deguda
al pes del líquid, la pressió serà més gran com més gran sigui la densitat del líquid.
Observa el dibuix següent i raona perquè el vi de la
tina surt a raig perpendicularment a la superfície.

Observa els dos dibuixos
següents i indica amb fletxes la direcció i
sentit de la força que fa l’aigua sobre les
superfícies de les copes i del peix.
Dibuixa les fletxes menys o més llargues
segons que la pressió hidrostàtica sigui
menys o més gran.

Recorda que la pressió es defineix com la força per unitat de superfície:
Pressió = Força / Superfície
La unitat de pressió del S.I. és el N/m2, que s’anomena Pascal (Pa):
1 Pa = 1 N /m2
Altres unitats de pressió molt utilitzades són l’atmosfera (atm) el mil·límetre de
mercuri (mm Hg) i el bar (bar). Les equivalències entre aquestes unitats és:
1 atm = 760 mm Hg = 1’013 x 105 Pa
1 bar = 105 Pa
La pressió hidrostàtica que una columna de líquid exerceix en un punt per sota de la
superfície es pot calcular amb l’equació fonamental de la hidrostàtica:
p=d·g·h
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on p és la pressió hidrostàtica, d és la densitat del líquid, g és acceleració de la gravetat i h
és l’altura de la columna de líquid que hi ha per sobre del punt (o sigui, la fondària del punt
respecte a la superfície del líquid). Fes el càlcul de la pressió hidrostàtica a la base d’una
columna de mercuri ( densitat = 13’6 g/cm3) de 46’8 cm d’altura. ves en compte amb el
nombre de xifres significatives amb què expresses el resultat. Expressa el resultat en Pa.
Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi el resultat.
Requadre 1: càlcul de la pressió hidrostàtica
La pressió hidrostàtica d’una columna de mercuri
de 46’8 cm d’altura és:
___________________ Pa

2. Part experimental: El muntatge que has de fer et permetrà esbrinar com depèn la
pressió hidrostàtica de diferents factors.

Material:
Càpsula manomètrica
Tub de vidre de 25 x 250 mm
Obturador
Vas de precipitats de 250 ml
Proveta graduada de 100 ml
Flascó rentador

Preparació i muntatge:
Afegeix aigua dins del vas de precipitats fins
que el nivell arribi a 3 ó 4 cm de la boca del vas.
L’obturador és un disc metàl·lic de poc pes que
serveix per tapar la boca del tub i porta un fil enganxat
que serveix per poder mantenir-lo fix. Prepara
l’obturador passant un fil pel seu centre i fent-hi un
nus en un costat.

Procediment i
experimentals:

recollida

de

dades

Experiència 1:
Posa l’obturador a la part inferior del tub i
submergeix-lo dins del vas de precipitats fins que
l’obturador estigui aproximadament a uns cinc
centímetres del fons (posició A). Marca aquesta
posició fent un traç amb retolador a la paret del vas. Mentre baixes el tub aguanta
l’obturador amb el fil. Quan hagis arribat a la posició A pots deixar anar el fil perquè
l’obturador ja no caurà. A continuació has d’anar omplint el tub amb aigua: fes-ho molt poc a
poc, fent servir un flascó rentador, i deixant que l’aigua llisqui per la paret del tub fins el fons.
No llencis l’aigua directament sobre l’obturador. Observaràs que quan el nivell d’aigua a
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l’interior del tub assoleix el nivell de l’aigua en el vas, l’obturador es desprèn i cau degut al
seu propi pes.
Repeteix l’experiència submergint el tub amb l’obturador fins que aquest quedi
aproximadament a uns cinc centímetres per sota del nivell de l’aigua en el vas (punt B).
Marca aquesta posició fent un traç amb retolador a la paret del vas. Has d’observar el
mateix que abans: l’obturador es desprèn quan els nivells interior i exterior de l’aigua són
iguals.
Mesura a la paret del vas quina és la diferència d’altures entre les marques dels
punts A i B (h). Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi el resultat.
Experiència 2:
Afegeix aigua dins del vas de precipitats fins que el nivell arribi a 3 ó 4 cm de la boca
del
vas. Pren la càpsula manomètrica i tapa el seu extrem ample amb l’obturador. Submergeix
la càpsula fins a la meitat de la seva altura
en el vas, tal com es veu a la figura (a).
Aguanta l’obturador amb el fil mentre la
submergeixes i després deixes el fil. A
continuació has d’anar omplint la càpsula
amb aigua: fes-ho amb molta cura com
abans. Observaràs que quan el nivell
d’aigua a l’interior de la càpsula assoleix el
nivell de l’aigua en el vas, l’obturador es
desprèn i cau degut al seu propi pes.
Repeteix el procediment tapant l’extrem
estret de la càpsula manomètrica.
Observaràs un altre cop que l’obturador es
desprèn quan els nivells interior i exterior de
l’aigua són iguals.
Per últim, posa l’obturador a la part inferior del tub i submergeix-lo dins del vas de
precipitats fins que l’obturador estigui aproximadament a la meitat de distància entre la
superfície i el fons. Mentre baixes el tub aguanta l’obturador amb el fil. Quan hagis arribat a
la posició indicada pots deixar d’aguantar l’obturador amb el fil. Inclina el tub cap un costat
tal com es veu a la figura (b). A continuació has d’anar omplint el tub amb aigua: fes-ho amb
molta cura com abans. Observaràs que quan el nivell d’aigua a l’interior del tub assoleix el
nivell de l’aigua en el vas, l’obturador es desprèn i cau degut al seu propi pes.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Experiència 1: Calcula quina és la diferència de pressió hidrostàtica entre els dos
punts A i B a partir de la seva diferència d’altura que tens anotada al requadre 2. Quin és el
punt on hi ha més pressió hidrostàtica? Anota aquests resultats al requadre 2 de la llibreta
de laboratori.
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Requadre 2:
La diferència d’altures entre els
punts A i B (h) és:
__________ cm
La diferència de pressió hidrostàtica entre els punts A i B és:
_______________ Pa
La pressió és més gran en el punt (A/B):
_______

Experiència 2: A l’experiència 1 has comprovat que la pressió hidrostàtica depèn de
la profunditat o altura de la columna de líquid. Quines dues coses has comprovat en
l’experiència 2? Copia el requadre 3 a la llibreta de laboratori i anota-hi aquestes dues
observacions.

Requadre 3: secció i orientació de la columna de líquid
En l’experiència 2 hem comprovat que
la pressió hidrostàtica:
1) _______________________________________________
2) _______________________________________________

3. Qüestions:
1. Per què quan es deixa d’aguantar el fil l’obturador no cau pel seu pes?
2. Per què no podem deixar caure l’aigua directament sobre l’obturador?
3. Què és el que fa caure l’obturador?
4. En l’experiència, què passaria si en lloc d’omplir el tub amb aigua l’omplíssim d’oli,
(de densitat inferior a l’aigua)?
5. Quina experiència es podria realitzar per demostrar que l’atmosfera també
exerceix una pressió sobre els cossos submergits en ella?
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EL MOVIMENT RECTILINI I UNIFORME
Objectius: Reconèixer el moviment rectilini i uniforme d’un objecte i fer la mesura de la
seva velocitat.
1. Informació teòrica: Un moviment és rectilini quan l’objecte es mou en línia recta.
Un moviment és uniforme quan sempre recorre la mateixa distància per unitat de temps.
Aquesta distància recorreguda per unitat de temps és el que anomenem velocitat. La unitat
de velocitat del Sistema Internacional (S.I.) és el metre per segon (m/s), encara que en la
vida quotidiana s’utilitza com a unitat el quilòmetre per hora (km/h).
Si diem que, per exemple, la velocitat del moviment uniforme d’un objecte és V = 12
m/s, vol dir que la relació entre el temps i la distància recorreguda per aquest objecte és
com la que s’expressa a la taula 1 (copia-la a la llibreta de laboratori i completa-la):
Taula 1: relació distància – temps en un moviment uniforme
Si el temps transcorregut és...
La distància recorreguda és...
1 segon
12 metres
2 segons
metres
3 segons
metres
La taula 2 recull les dades “temps transcorregut” i “distància recorreguda” d’un altre
moviment uniforme. Copia la taula a la llibreta de laboratori i completa-la a partir de les
dades conegudes.
Taula 2: relació distància – temps en un moviment uniforme
Si el temps transcorregut és...
La distància recorreguda és...
1 segon
metres
2 segons
metres
4 segons
60 metres
10 segons
metres
15 segons
metres
20 segons
metres
Calcula, a partir de les dades de la taula 2, quina és la velocitat d’aquest moviment
uniforme. Expressa-la en metres/segon i en quilòmetres/hora, anotant el resultat en el
requadre 1 copiat a la llibreta de laboratori.
Requadre 1: velocitat del moviment de la taula 2
La velocitat del moviment uniforme de la taula 2
és:
___________m/s ó _________km/h
A partir de les dades de la taula 2, dibuixa sobre paper mil·limetrat el gràfic “temps
transcorregut” – “distància recorreguda”. A l’eix vertical (eix d’ordenades) posa-hi l’escala
que mesura la distància recorreguda en metres. A l’eix horitzontal (eix d’abscisses) posa-hi
l’escala que mesura el temps transcorregut en segons. No t’oblidis d’indicar amb claredat
tant les magnituds com les unitats sobre els eixos. Pren les escales adients per representar
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tots els valors de la taula 2 i procura que les dimensions del gràfic siguin aproximadament la
meitat de les d’un full de paper mil·limetrat.

2. Part experimental: El muntatge que faràs al laboratori et permetrà d’aconseguir el
moviment rectilini i uniforme d’un objecte. Has de recollir les dades que et permetran
caracteritzar el moviment uniforme i calcular la seva velocitat i dibuixar el gràfic “temps” –
“distància”.

Material:
Tub de plàstic transparent ( 2 m de llargada i 3’5 cm
de diàmetre interior).
Un tap de goma de diàmetre 4 cm i un altre de 3 cm.
Cinta adhesiva de pintor.
Fil de pescar i xinxeta.
Metre i cronòmetre.

Preparació i muntatge:
Tapa el tub per un extrem amb el tap de 4 cm i
enganxa-li la cinta de pintor tot el llarg del tub.
Fes amb un retolador uns senyals fàcilment visibles
a la cinta: el primer a 15 cm per sota de l’extrem obert del
tub i els altres cada 20 cm per sota de l’anterior. Escriu en
aquests senyals els valors de distància recorreguda a partir
del primer senyal: 0 cm, 20 cm, 40 cm, etc.
A la base ampla del tap petit clava-hi una xinxeta de
la que hi fixaràs un extrem del fil de pescar que servirà per
recuperar el tap un cop hagi arribat al fons i que ha de tenir
una longitud una mica més gran que la del tub.
Calcula el volum d’aigua que et caldrà agafar per
omplir el tub fins a dalt de tot. La fórmula del volum del
cilindre és:
V = π·R2·H
Coneixent el radi del tub (R) i la seva altura (H),
calcula el volum d’aigua que cal per omplir el tub,
expressant el resultat en cm3 i en litres. Tingues molta
cura de les unitats utilitzades en aplicar la fórmula! I també del nombre de xifres
signficatives amb què expresses el resultat! Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori
i anota-hi el resultat.
Requadre 2: volum d’aigua necessari per omplir
el tub
El volum d’aigua necessari per omplir tot el tub
és:
____________ cm3 ó _______ l
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Busca un vas de precipitats adient per omplir el tub en dos o tres vegades. Omple el
tub i fixa’l amb una pinça de laboratori de manera que quedi perfectament vertical (sinó el
tap xocarà amb la paret del tub a mida que caigui i el moviment no serà uniforme).
Fes un esquema del muntatge experimental a la llibreta de laboratori.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori. Deixa caure el tap petit des de la part
superior del tub i dispara el cronòmetre quan passi per el primer senyal de la cinta (distància
= 0 cm). Ves donant el fil al tap amb la mà a mida que el tap baixa. El fil sempre ha d’estar
fluix, mai no ha de tirar del tap i no ha de fregar la boca del tub a la part superior. Has de
llegir el temps de pas del tap per cada senyal de la cinta i apuntar-lo seguidament a la taula
3 de la llibreta, a la casella a sota del corresponent valor de la “distància”, fins que el tap
hagi passat pel senyal més baix. Un cop acabades les mesures, has de recuperar el tap
estirant-lo amb el fil. Has de repetir l’experiment tres vegades, anotant les lectures de temps
a la fila corresponent en cada cas.
Taula 3: temps transcorregut en la caiguda uniforme del tap
distància
distància
(cm)
0
20
40
60
80
100
120
140
160

(cm)
temps
(segons)
primer experiment
segon experiment
tercer
tercer experiment
mitjana de temps
(s)
velocitat (cm/s)

180

0
0
0
0

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
a) Determinació numèrica del valor de la velocitat
La fila de la taula 3 “mitjana de temps” l’has d’omplir de la següent manera: per a
cada valor de la distància, has de sumar els tres valors de temps que has mesurat i dividir el
resultat per tres. Aquest és el valor més representatiu de les teves tres mesures que són
molt semblants però no exactament iguals.
Ara pots calcular a partir de la mitjana de temps per a cada distància el valor de la
velocitat, dividint cada “distància” per la “mitjana de temps” corresponent. Omple la última
fila de la taula 3 amb els valors de la velocitat:
velocitat = distància (cm) / mitjana de velocitat (s)
Els valors de velocitat que obtens a la darrera fila de la taula 3 són molt semblants,
però no exactament iguals. Prendràs com a valor més representatiu de tots ells la mitjana
dels valors que has obtingut. Per fer això has de sumar els nou valors de velocitat de la
última fila de la taula 3 i dividir el resultat per nou. Copia el requadre 3 a la llibreta de
laboratori i anota-hi el valor numèric de la velocitat:
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Requadre 3: determinació numèrica de la
velocitat de caiguda del tap
La mitjana de les velocitats és:
______________ cm/s

b) Determinació gràfica de la velocitat de caiguda del tap
Amb els valors de la taula 3 dibuixa sobre paper mil·limetrat el gràfic “distància”
(ordenades) – “mitjana de temps” (abscisses). No t’oblidis d’indicar amb claredat tant les
magnituds com les unitats sobre els eixos. Pren les escales adients per representar tots els
valors de la taula 3 i procura que les dimensions del gràfic siguin aproximadament la meitat
de les d’un full de paper mil·limetrat.
Un cop marcats els punts, dibuixa una recta que passi per l’origen de coordenades i
que passi el més bé possible per entre tots els punts del gràfic (mira que quedi
aproximadament el mateix nombre de punts a cada costat de la recta). Agafa un punt
qualsevol sobre aquesta recta (millor un punt força allunyat de l’origen de coordenades) i
determina el valor de la velocitat aplicant la fórmula anterior amb els valors de “distància” i
“mitjana de temps” corresponents a aquest punt. Copia el requadre 4 a la llibreta de
laboratori i anota-hi el valor resultant de la velocitat:
Requadre 4: determinació gràfica de la
velocitat de caiguda del tap
El valor de la velocitat determinat a partir
d’un punt del gràfic és:
______________ cm/s

c) Comparació dels valors numèric i gràfic de la velocitat
Encara que els dos valors determinats per a la velocitat dels requadres 3 i 4 no són
exactament iguals, no vol dir que les mesures estiguin mal fetes. Això és degut a que
qualsevol mesura mai no ens dóna un valor exacte, sinó un marge de valors dins del qual es
troba el valor exacte de la magnitud mesurada. És a dir, la mesura d’una magnitud ens dóna
un valor aproximat afectat d’una certa precisió.
Per a comprovar que els dos valors de la velocitat són compatibles, determinaràs la
precisió de la mesura numèrica de la velocitat. Per fer això has de trobar la diferència més
gran (en valor absolut) entre la mitjana de la velocitat del requadre 3 i els valors de la
velocitat de la taula 3. Aquesta diferència l’arrodoniràs a 1 xifra significativa. I la mitjana
l’arrodoniràs de manera que l’ordre la seva última xifra significativa coincideixi amb el de la
xifra de la precisió. El valor final de la velocitat l’expressaràs a partir d’aquest dos valors
arrodonits.
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Exemple: Si el valor de la mitjana de les velocitats és 23’4767 cm/s i la precisió és 0’076
cm/s, arrodoniràs aquests valors de la manera següent: mitjana = 23’48 cm/s i precisió = 0’08
cm/s. El resultat final l’expressaràs d’aquesta manera:
velocitat = 23’48 ± 0’08 cm/s

Segueix l’exemple anterior i fes-ho igual amb els teus valors de la mitjana de
velocitat i de la precisió. Copia la taula 4 a la llibreta de laboratori i anota-hi els teus
resultats.
Taula 4: valors de la mitjana de velocitat i de la seva precisió
Valors arrodonits

Valors sense arrodonir

Mitjana de les velocitats =

Mitjana de les velocitats =

Precisió =

Precisió =

Copia el requadre 5 a la llibreta de laboratori i, a partir dels valors arrodonits, anotahi l’expressió de la mesura numèrica de la velocitat:

Requadre 5 : valor numèric de la velocitat
El valor numèric de la velocitat és:

V = _______ ± ________m/s

Ara ja pots comprovar si la mesura gràfica de la velocitat és compatible amb la seva
mesura numèrica. Determina si el valor de la velocitat que has determinat a partir del gràfic
està comprès dintre del marge de valors de la mesura numèrica de la velocitat que has
anotat al requadre 5. Copia el requadre 6 a la llibreta de laboratori i anota-hi la teva
determinació:
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Requadre 6: compatibilitat de les dues
mesures de la velocitat
El valor de la velocitat
determinat a partir del gràfic
(està/no està):
__________________
dintre del marge de valors de la seva mesura
numèrica i per tant les dues mesures (són
compatibles / no són compatibles)
________________

d) Càlcul de l’error relatiu de la mesura numèrica de la velocitat
Ara faràs el càlcul de l’error relatiu de la mesura numèrica de la velocitat. L’error
relatiu es defineix com el quocient entre l’error absolut i el valor exacte de la magnitud.
L’error absolut és la diferència entre el valor mesurat i el valor exacte. Si coneguem aquest
últim, podrem mesurar l’error absolut. Tanmateix, encara que no coneguem el valor exacte,
podem conèixer l’error absolut, doncs aquest no és més que la precisió de la mesura. Així,
en l’exemple anterior, l’error absolut el prendrem com la precisió i el valor exacte el podem
prendre com el valor més aproximat conegut, és a dir, com la mitjana aritmètica de les
mesures experimentals:
Exemple: Si el valor de la velocitat de caiguda del tap és:
V = 23’48 ± 0’08 cm/s
el valor de l’error relatiu serà:

error relatiu =

0 ' 08 × 100
23' 48

= 0'34 0 0

Segueix l’exemple anterior i fes-ho igual per els teus valors de la mitjana de la
velocitat i de la precisió del requadre 5. Copia el requadre 6 a llibreta de laboratori i anota-hi
el teu resultat.
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Requadre 7: error relatiu de la mesura
numèrica de la velocitat
El valor de l’error relatiu de la mesura
numèrica de la velocitat:
_____________________ %

3. Qüestions:
1. Si deixes caure el tap dins del tub buit, el moviment és encara uniforme? Què
passa amb la velocitat de caiguda d’en aquest cas?
2. Per què el moviment és uniforme quan el tap cau dins del tub ple d’aigua? Quines
forces actuen sobre el tap quan baixa pel tub? Quina és la resultant d’aquestes forces?
3. Si deixessis caure una bola de ferro dins del tub en lloc del tap, el moviment seria
uniforme? Per què?
4. Per què fas l’experiment tres vegades? Per què no fas l’experiment un sol cop?
5. Per què fas la mitjana de la velocitat? Per què no prens un valor qualsevol com a
valor de la velocitat?
6. Pots proposar algun altre muntatge experimental que et permetés aconseguir un
moviment rectilini i uniforme?
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EL MOVIMENT RECTILINI I UNIFORMEMENT ACCELERAT
Objectius: Reconèixer el moviment uniformement accelerat d’un cos i fer la mesura de la
seva acceleració.
1. Informació teòrica: Un moviment és rectilini quan l’objecte es mou en línia recta.
Un moviment és uniformement accelerat quan la seva velocitat varia sempre en la mateixa
quantitat per unitat de temps. Aquesta variació de velocitat per unitat de temps és el que
anomenem acceleració. Es produeix un moviment uniformement accelerat quan sobre
l’objecte actua una força constant, és a dir, que sempre té el mateix valor. Podem tenir un
moviment uniformement accelerat si sobre l’objecte només hi actua la gravetat (com en el
moviment de caiguda lliure) o una part de la gravetat (com en el moviment sobre un pla
inclinat). La unitat d’acceleració del Sistema Internacional (S.I.) és el metre per segon al
quadrat (m/s2)
Si diem que, per exemple, l’acceleració del moviment uniformement accelerat d’un
objecte és a = 3 m/s2 , vol dir que la relació entre el temps i la velocitat de l’objecte és com
la que s’expressa a la taula 1. Copia aquesta taula a la llibreta de laboratori i completa-la.
Taula 1: relació velocitat – temps en un moviment uniformement accelerat
Si el temps transcorregut és...
La velocitat que porta és...
0 segon (velocitat inicial)
5 m/s
1 segon
8 m/s
2 segons
11 m/s
5 segons
20 m/s
La taula 2 recull les dades “temps transcorregut” i “velocitat del mòbil” d’un altre
moviment uniformement accelerat. Copia la taula a la llibreta de laboratori i completa-la a
partir de les dades conegudes.
Taula 2: relació velocitat – temps en un moviment uniformement accelerat
Si el temps transcorregut és...
La velocitat del mòbil és...
1 segon
2 segons
4 segons
30 m/s
10 segons
15 segons
74 m/s
20 segons
Calcula, a partir de les dades de la taula 2, quina és l’acceleració d’aquest moviment
uniformement accelerat. Expressa el resultat en metres per segon al quadrat i anota’l al
requadre 1 que copiaràs a la llibreta de laboratori.
Requadre 1: acceleració del moviment de la taula 2
L’acceleració del moviment de la taula 2 és:
_________________ m/s2
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A partir de les dades de la taula 2, dibuixa sobre paper mil·limetrat dibuixa el gràfic
“temps transcorregut” – “velocitat del mòbil”. A l’eix vertical (eix d’ordenades) posa-hi
l’escala que mesura la velocitat en m/s. A l’eix horitzontal (eix d’abscisses) posa-hi l’escala
que mesura el temps transcorregut en segons. No oblidis d’indicar amb claredat tant les
magnituds com les unitats sobre els eixos. Pren les escales adients per representar tots els
valors de la taula 2 i procura que les dimensions del gràfic siguin aproximadament la meitat
de les d’un full de paper mil·limetrat. Fixa’t en el tipus de gràfic que resulta de la
representació “temps transcorregut” – “velocitat del mòbil”.

2. Part experimental: Al laboratori faràs un muntatge que et permetrà d’aconseguir el
moviment uniformement accelerat d’un objecte. Recolliràs les dades que et permetran
caracteritzar el moviment i calcular la seva acceleració i dibuixar el gràfic “temps” –
“distància”.
Material:
Cable d’acer d’1 mm de gruix.
Tensors de cable (2)
Politja
Cronòmetre (3)
Paper líquid

Preparació
muntatge:

i

Amb l’ajut
d’un tensor a cada
extrem, estén el
cable d’acer i tiba’l
amb els tensors.
Has
d’enganxar
cada extrem lliure
de tensor a l’anella
que hi ha a cada
una de les dues
parets
del
laboratori. Procura
que el fil quedi
tibat
però
no
cargolis massa els
tensors perquè poden arrencar les anelles de la paret.
Fes amb el paper líquid uns senyals fàcilment visibles al cable: el primer a uns 15 cm
de l’extrem més elevat del cable i els altres cada 1’5 m de l’anterior. Així podràs tenir 6 ó 7
senyals marcats sobre el cable d’acer.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori. Per prendre les mesures i omplir la taula 3
has de fer tres sèries de mesures. A cada sèrie tres cronometradors mesuren el temps que
tarda el mòbil a recórrer cada una de les distàncies marcades sobre el cable (es mesura
cada distància de manera independent posant cada cop la politja en el punt de sortida). Un
cop preses les mesures de temps per a totes les distàncies d’una sèrie es procedeix amb la
sèrie següent. Les nou mesures per a cada una de les distàncies han de ser força
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semblants. Això demana una mica de pràctica per a posar en marxa i aturar el cronòmetre
en el moment adient. Pot ser convenient provar de fer unes quantes mesures prèvies abans
de començar a prendre les mesures definitives.
Taula 3: dades experimentals (temps i distància)
distància (m)
temps
1’5
3’0
4’5
6’0
7’5
9’0
(segons)

10’5

primera sèrie
cronometrador 1
cronometrador 2
cronometrador 3
segona sèrie
cronometrador 1
cronometrador 2
cronometrador 3
tercera sèrie
cronometrador 1
cronometrador 2
cronometrador 3

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
a) Determinació numèrica del valor de l’acceleració
Copia la taula 4 a la llibreta de laboratori. La fila “mitjana de temps” d’aquesta taula
conté els valors de les mitjanes aritmètiques i l’has d’omplir de la següent manera: per a
cada valor de “distància” de la taula 3, has de sumar els nou valors de temps que s’han
mesurat i dividir el seu resultat per nou. Aquest és el valor més representatiu de les teves
nou mesures que han de ser força semblants però no exactament iguals.
Ara, a partir de la mitjana de temps per a cada distància pots calcular el valor de
l’acceleració. Omple la fila “acceleració” de la taula 4 amb els valors de l’acceleració que
pots calcular amb la fórmula:
s = ½·a·t2
on s és la distancia recorreguda i t el temps corresponent.
Taula 4: mitjanes de temps i acceleració
distància (m)
1’5
3’0
4’5
6’0
7’5
9’0
mitjana de temps (s)
acceleració (m/s2)

10’5

Els valors de l’acceleració que obtens a la última fila de la taula 4 són molt
semblants, però no exactament iguals. Prendràs com a valor més exacte la mitjana
aritmètica dels valors que has obtingut. Per fer això has de sumar els set valors
d’acceleració de la última fila de la taula 4 i dividir el resultat per set. Copia el requadre 2 a
la llibreta de laboratori i anota-hi el valor numèric de l’acceleració.
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Requadre 2: determinació numèrica de
l’acceleració
La mitjana de les acceleracions és:
_____________________ m/s2

b) Representació gràfica “distància” – “temps”
A partir dels valors de la taula 4 dibuixa sobre paper mil·limetrat el gràfic “distància” –
“mitjana de temps”. A l’eix vertical (eix d’ordenades) posa-hi l’escala que mesura la distància
en metres. A l’eix horitzontal (eix d’abscisses) posa-hi l’escala que mesura la mitjana de
temps transcorregut en segons. No oblidis d’indicar amb claredat tant les magnituds com les
unitats sobre els eixos. Pren les escales adients per representar tots els valors de la taula i
procura que les dimensions del gràfic siguin aproximadament la meitat de les d’un full de
paper mil·limetrat. Fixa’t en el tipus de gràfic que resulta de la representació “distància” –
“mitjana de temps”.

3. Qüestions:
1. Quines són les magnituds que varien proporcionalment amb el temps en el
moviment uniforme i el moviment uniformement accelerat?
2. Dibuixa la forma de les gràfiques velocitat-temps i posició-temps en un moviment
uniformement accelerat.
3. Omple una taula velocitat-temps d’un moviment uniformement accelerat (els cinc
valors que tu vulguis) i digues quin és el valor de l’acceleració
4. Omple una taula posició-temps d’un moviment uniformement accelerat (els cinc
valors que tu vulguis) i digues quin és el valor de l’acceleració
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FOCUS I DISTÀNCIA FOCAL D’UN MIRALL ESFÈRIC
Objectius: Comprovar experimentalment la marxa de raigs que arriben paral·lels a la
superfície d’un mirall esfèric.
1. Informació teòrica: En un mirall esfèric els raigs de llum que arriben paral·lels a l’eix
del mirall, després de reflectir-se sobre el mirall, si aquest és còncau, es reuneixen en un
únic punt, anomenat focus. Si el mirall és convex, els raigs divergeixen, però les seves
prolongacions també es reuneixen en un sol punt anomenat focus.
Les imatges formades pels miralls poden tenir la mateixa orientació que l’objecte (es
diu que la imatge és dreta) o la orientació contrària de l’objecte (es diu que la imatge és
invertida). Pot ser que la imatge es pugui recollir sobre una pantalla i es diu que la imatge
és real. Si no es pot recollir sobre una pantalla perquè els raigs de llum no es creuen
realment es diu que la imatge és virtual. En quant a la grandària de la imatge, pot ser igual,
més gran o més petita que la de l’objecte.
Dibuixa a la llibreta de laboratori la marxa de raigs de llum per mostrar la formació de
la imatge en un mirall convex. Digues quines són les característiques d’aquesta imatge (més
gran o més petita, real o virtual, dreta o invertida). Fes el mateix per un mirall còncau en
dues posicions diferents de l’objecte: per una distància mirall-objecte més petita que la
distància focal, i per una distància mirall-objecte més gran que la distància focal. Digues
quines són les característiques d’aquestes imatges. Anota-les al costat del dibuix
corresponent.

2. Part experimental: El muntatge experimental que faràs et permetrà visualitzar la
marxa dels raigs de llum que arriben al mirall.

Material:
Banc òptic
Diafragma
de
tres
escletxes
Disc de Hartl
Discs de paper
Mirall còncau-convex
Focus de llum
Lent f’ = + 50 mm, 40
mm Ø
Suport per a diafragma
Suport per a focus i disc
(2)
Transformador bitensió
12 V, 20 W
Semicercle graduat
Regle

Preparació i muntatge:
Munta els diferents elements sobre el banc òptic de la manera representada al
dibuix. Fixa’t en la seva disposició. Posa la lent immediatament després del focus. Posa el
diafragma de tres escletxes sobre un suport i amb les escletxes verticals. A continuació
posa el disc de Hartl.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Ajusta la lent de manera que els tres raigs que es veuen sobre el disc siguin
paral·lels. Sobre el disc de paper blanc es col·loca el mirall esfèric i es marca amb llapis la
cara còncava, que és la que ha de mirar cap al focus de llum. Es determina el centre de
curvatura del segment de circumferència i es dibuixa l’eix òptic unint aquest centre amb el
centre del mirall. Es posa el paper sobre el disc de Hartl, de manera que el raig central
coincideixi amb l’eix òptic. Es posa el mirall sobre la marca feta amb llapis. Marca els dos
raigs laterals sobre el disc de paper. Es pot comprovar que els tres raigs de llum es
reuneixen en un punt sobre l’eix òptic que està a meitat de distància entre el centre del
mirall i el mirall, anomenat focus del mirall. Marca aquest punt sobre el disc de paper. Fes
un dibuix a escala real del resultat de l’experiment.
Repeteix tot el procediment anterior, però posant el mirall de manera que sigui la
cara convexa la que miri al focus de llum. Per trobar el focus del mirall cal prolongar els
raigs de llum per darrera del mirall. Fes un dibuix a escala real del resultat de l’experiment.

3. Qüestions:
1. Per què el raig central que coincideix amb l’eix òptic no canvia de direcció?
2. Dibuixa la marxa dels raigs de llum emesos per una bombeta col·locada en el
focus d’un mirall còncau. Quina aplicació en coneixes d’aquest muntatge?
3. Dibuixa la marxa d’un raig de llum que arriba paral·lel a l’eix òptic d’un mirall
còncau. Senyala correctament quin és el raig incident, quin és el raig reflectit, quina és la
normal, quin és l’angle d’incidència i quin és l’angle de reflexió. Es compleixen les dues lleis
de la reflexió en els miralls?
4. Dibuixa la marxa d’un raig de llum que incideix sobre un mirall còncau passant per
el focus del mirall.
5. Dibuixa la marxa d’un raig de llum que incideix sobre un mirall còncau passant per
el centre òptic del mirall.
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LENTS. FOCUS D’UNA LENT CONVERGENT
Objectius: Comprovar experimentalment la marxa dels raigs de llum que travessen una
lent.

1. Informació teòrica: Una lent és un tros de vidre o de material transparent limitat per
dues superfícies, de les que al menys una és corba, sigui còncava o convexa, i que refracta
la llum aconseguint així un determinat efecte òptic. Les lents s’utilitzen en diferents
instruments òptics.
Les lents que reuneixen els raigs de llum paral·lels que la travessen en un punt
s’anomenen convergents. Les lents que dispersen els ragis de llum paral·lels que les
travessen s’anomenen divergents. Segons la forma de les seves cares, les lents
s’anomenen bicòncaves, planocòncaves, biconvexes o planoconvexes.
Dibuixa a la llibreta de laboratori cada un dels quatre tipus de lents anteriors. Digues
si aquestes lents, fetes de vidre i posades en l’aire són convergents o divergents.
En els esquemes de muntatges que fan servir lents convergents o divergents, les
lents es representen per símbols. Dibuixa els símbols de les lents convergents i divergents.
Quan es mira un objecte a través d’una lent, s’observa la imatge de l’objecte. Si la
lent és divergent, la imatge té la mateixa orientació que l’objecte (es diu que la imatge és
dreta) i és més petita que l’objecte. A més, la imatge mai es pot recollir sobre una pantalla:
es diu que la imatge és virtual. Les característiques de la imatge d’un objecte que dóna una
lent convergent depenen de la distància entre la lent i l’objecte. Si la distància és curta la
imatge és més gran i dreta. A una distància suficientment gran la imatge és invertida, és a
dir, té l’orientació contrària de l’objecte. Quan la imatge es pot recollir sobre una pantalla, es
diu que la imatge és real. La imatge formada per una lent convergent pot ser real o virtual.
A la llibreta de laboratori dibuixa la marxa de raigs de llum per mostrar la formació de
la imatge en una lent divergent. Digues quines són les característiques d’aquesta imatge
(més gran o més petita, real o virtual, dreta o invertida). Fes el mateix per una lent
convergent en dues posicions diferents de l’objecte: per una distància lent-objecte més
petita que la distància focal, i per una distància lent-objecte més gran que la distància focal.
Digues quines són les característiques d’aquestes imatges.

2. Part experimental: El muntatge experimental et permetrà observar la marxa de
raigs de llum paral·lels a l’eix de la lent i veure que convergeixen en el focus imatge. Així
podràs mesurar la distància focal.
Material:
Banc òptic
Diafragma de tres escletxes
Disc de Hartl
Discs de paper
Focus de llum
Lent f’ = + 100 mm, 40 mm Ø

Secció de lent convergent R = + 80 mm
Secció de lent convergent R = + 40 mm
Suport per a diafragma
Suport per a focus i disc (2)
Transformador bitensió 12 V, 20 W
Regle
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Preparació i muntatge:
Munta els diferents elements sobre el banc òptic de la manera representada al
dibuix. Fixa’t en la seva disposició.
Posa la lent immediatament després
del focus. Posa el diafragma de tres
escletxes sobre un suport i amb les
escletxes verticals. A continuació posa
el disc de Hartl i a sobre d’ell un disc
de paper. Ajusta la lent de manera que
la llum quedi ben concentrada sobre
les escletxes del diafragma i que els
raigs de llum que es veuen sobre el
paper siguin paral·lels. Sobre el disc
de Hartl es posa la secció de lent
convergent de R = + 80 mm i de
manera que la seva cara sense llustre
toqui el paper. Ajusta el muntatge de
manera que el raig central incideixi sobre la part més gruixuda de la secció de lent i
coincideixi amb l’eix òptic de la lent.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Observa que els tres raigs es
reuneixen en el focus de la lent. Dibuixa la secció de lent amb un llapis sobre el paper.
Dibuixa els tres raigs amb un llapis sobre el paper. Determina el radi de les cares de la lent:
fes servir un compàs per traçar una circumferència que coincideixi bé amb el perfil de la
secció de lent dibuixada sobre el paper. Determina la distància focal: la distància del centre
de la lent al focus. Anota els resultats a la taula 1. Repeteix l’experiència fent servir la secció
de lent convergent de R = + 40 mm.
Taula 1: radis i distàncies focals de les lents
Secció de lent
radi de les cares
distància focal
convergent R = + 80 mm
convergent R = + 40 mm

3. Qüestions:
1. Explica per què el raig central (el que coincideix amb l’eix òptic de la lent) no es
desvia en travessar la lent.
2. Com s’anomenen els focus d’una lent? Fes un esquema d’una lent convergent i
nomena els seus focus. Fes un esquema d’una lent divergent i nomena els seus focus.
Quina diferència hi ha en la posició dels focus dels dos tipus de lents?
3. Què és la potència d’una lent? Calcula la potència de cada una de les dues lents
de l’experiència. Expressa els resultats amb les unitats convenients.
4. Dibuixa la marxa dels raigs de llum emesos per una bombeta col·locada en el
focus d’una lent convergent.
5. Què passa amb els focus d’una lent si les seves dues cares no tenen la mateixa
curvatura?
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REFLEXIÓ DE LA LLUM
Objectius: Comprovar les lleis de la reflexió, fent incidir raigs de llum sobre un mirall pla.
1. Informació teòrica: El fenomen de la reflexió de la llum consisteix en el canvi en la
direcció o en el sentit de propagació de la llum que es produeix quan la llum incideix sobre
una superfície reflectora com la d’un mirall. La reflexió de la llum sobre superfícies ben
polides (reflexió especular) permet obtenir imatges nítides dels objectes. Si la superfície no
està ben polida, és rugosa, les imatges que forma dels objectes són borroses.
En l’esquema següent es representa el
fenomen de la reflexió. Anomenem Normal a la
recta imaginària perpendicular a la superfície
reflectora en el punt d’incidència O. El raig de
llum que es dirigeix cap a la superfície és el
raig incident. Aquest raig toca a la superfície
en el punt d’incidència. Es produeix la reflexió
i el raig canvia de direcció (o de sentit, si el raig
incident coincideix amb la normal), allunyant-se
de la superfície constituint el raig reflectit.
L’angle que el raig incident forma amb la
normal, s’anomena angle d’incidència iˆ i
l’angle que el raig reflectit forma amb la normal
s’anomena angle de reflexió r̂ . Aquest dos
angles són iguals.
El fenomen de la reflexió segueix dues
lleis (lleis de la reflexió):
1ª llei de la reflexió: el raig incident, el raig reflectit i la normal es troben en un
mateix pla. És a dir, el raig reflectit no surt “de costat” o “travessat” respecte al raig incident i
la normal.
2ª llei de la reflexió: l’angle d’incidència iˆ i l’angle de reflexió r̂ són iguals.
A la llibreta de laboratori fes un esquema del fenomen de la reflexió (com el de dalt)
però “vist” des de la direcció de la normal, o sigui, mirant perpendicularment a la superfície
reflectora des de dalt. Fixa’t que quedi ben representada en aquest esquema la primera llei
de la reflexió.

2. Part experimental: El muntatge permet mesurar parells de valors angle d’incidència
- angle de reflexió.

Material:
Banc òptic
Diafragma d’una escletxa
Disc de Hartl
Focus de llum
Lent f’ = + 50 mm, 40 mm Ø
Suport per a diafragma
Suport per a focus i disc (2)
Transformador bitensió 12 V, 20 W
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Preparació i muntatge:
Munta
els
diferents elements sobre el banc
òptic de la manera representada
al dibuix. Fixa’t en la seva
disposició.
Posa
la
lent
immediatament
després
del
focus. Posa el diafragma sobre
un suport i amb l’escletxa
vertical. A continuació posa el
disc de Hartl. Ajusta la lent de
manera que la llum quedi ben
concentrada sobre l’escletxa del
diafragma. Col·loca el disc de
Hartl de manera que el raig de llum marqui un diàmetre i que al girar-lo continuï passant
sempre pel centre del disc. Sobre el disc de Hartl es posa el mirall de manera que
coincideixi amb el diàmetre 90º - 90º del disc de Hartl i miri cap al focus.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Procura que el raig incident sigui prim i brillant i que es vegi bé sobre la superfície del
disc. Observaràs el raig reflectit també sobre la superfície del disc. Si amb qualsevol objecte
vas tapant de dalt a baix l’escletxa del diafragma, veuràs que el raig incident i el raig reflectit
desapareixen al mateix temps. Si amb la mà inclines el mirall cap enrera veuràs que el raig
reflectit desapareix de la superfície del disc. Si amb la mà inclines el mirall cap endavant,
veuràs que el raig reflectit s’acumula sobre sí mateix sobre el disc, fent-se més brillant i més
curt. Tot això posa de manifest la primera llei de la reflexió.
Per mostrar la segona llei, es va girant el disc de Hartl de manera que l’angle
d’incidència vagi variant. Per a cada valor de l’angle d’incidència es mesura el corresponent
valor de l’angle de reflexió. Com més prims i brillants siguin els raigs, més exactes seran les
mesures. Observa que:
• quan el raig incident arriba perpendicular al mirall, el raig reflectit no es veu
perquè coincideix amb el raig incident
• a mida que augmenta l’angle d’incidència també augmenta l’angle de
reflexió i l’angle de reflexió és igual a l’angle d’incidència
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori Anota en aquesta taula el parell de valors
angle d’incidència – angle de reflexió.
Taula 1: dades experimentals (angles d’incidència i de reflexió)
Angle de reflexió ( r̂ )
Angle d’incidència ( iˆ )
0
10
20
30
40
50
60
70
80
85
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Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Fes un esquema de fenomen de la refracció representant les dades de la taula 1.
Dibuixa amb diferents colors o estils de línia les trajectòries dels diferents raigs.
Representa gràficament els valors de les dues columnes de la taula 1. A l’eix
d’ordenades (eix vertical) posa els valors de l’angle de reflexió i a l’eix d’abscisses (eix
horitzontal) posa els valors de l’angle d’incidència.
Copia a la llibreta de laboratori el requadre 1 i escriu-hi els enunciats correctes de les
dues lleis de la reflexió.
Requadre 1: enunciats de les lleis de la refracció
1ª llei de a reflexió: _______________________________________________
_____________________________________________________________________
2ª llei de la reflexió: ______________________________________________
_____________________________________________________________________

3. Qüestions:
1. Explica per què les superfícies rugoses no formen imatges nítides.
2. Explica què és la reflexió difusa i quines són les seves aplicacions.
3. Explica quina és la marxa de raigs en un periscopi.
4. Fes un esquema de la formació de la imatge d’un objecte en un mirall pla. Digues
quines són les característiques de la imatge (més gran o més petita, real o virtual, dreta o
invertida).
5. Com és la imatge formada per un mirall pla respecte de l’objecte? Es poden
sobreposar l’objecte i la seva imatge?
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REFRACCIÓ DE LA LLUM
Objectius: Comprovar el fenomen de la refracció de la llum.
1. Informació teòrica: Dins d’un medi homogeni la llum es propaga en línia recta. Quan
un raig de llum travessa (no perpendicularment) la superfície de separació de dos medis
transparents de diferent índex de refracció, hi ha un canvi en la velocitat de propagació i un
canvi en la direcció de propagació. Aquest fet és el que es coneix com refracció de la llum.
La refracció de la llum produeix efectes curiosos com el fet que un llapis submergit en part
dins l’aigua sembli trencat, o com la il·lusió òptica anomenada miratge. També té aplicacions
pràctiques molt importants com les lents o la fibra òptica.
La llum no es propaga amb la mateixa velocitat en tots els medis. És en el buit on es
propaga amb més velocitat, simbolitzada per “c” i que val aproximadament 300000 km/s. En
l’aire es propaga pràcticament amb la mateixa velocitat que en el buit. En els medis
materials transparents, la velocitat és sempre més petita que en el buit. A la taula 1 es
troben els valors de la velocitat de la llum per a diversos medis transparents.
Taula 1: velocitat de propagació de la
llum en diferents medis (km/s)
medi
velocitat
Aigua
225000
Aire
300000
Alcohol
220600
Benzè
200000
Diamant
124000
Gel
227272
Vidre (segons el tipus)
214300 a 153850
Per comparar velocitats de la llum en diferents medis es fa servir l’índex de
refracció, representat per “n”. L’índex de refracció d’un medi es defineix com el quocient
entre la velocitat de la llum en el buit i la velocitat de la llum en el medi:

n =

c
v

on “n” és l’índex de refracció, “c” velocitat de la llum en el buit i “v” la velocitat de la llum en
el medi. Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori i omple-la amb els valors de l’índex de
refracció dels diferents medis. Fes servir els valors de velocitat de la taula 1.
Taula 2: índex de refracció de
diferents medis
medi
velocitat
Aigua
Aire
Alcohol
Benzè
Diamant
Gel
Vidre (segons el tipus)
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Observa que quant més petita és la velocitat de propagació de la llum en el medi,
més gran és l’índex de refracció del medi. La velocitat de propagació i l’índex de refracció
són magnituds inversament proporcionals.
En l’esquema següent es representa el fenomen de la refracció. Anomenen normal
N a la recta imaginària perpendicular a la
superfície de separació dels dos medis en el punt
r
d’incidència O. El raig incident i incideix sobre
la superfície de separació en el punt
d’incidència O. Quan el raig incident travessa la
superfície canvia la seva velocitat i la seva
direcció de propagació. Quan passa de l’aire a
l’aigua, el raig s’apropa a la normal. El raig
r
desviat s’anomena raig refractat r . L’angle que
el raig incident forma amb la normal s’anomena
angle d’incidència iˆ i l’angle que el raig refractat
forma amb la normal s’anomena angle de
refracció r̂ . Aquest dos angles no són iguals. En
l’exemple del dibuix, l’angle d’incidència és més
gran que l’angle de refracció perquè el raig s’ha
apropat a la normal.
El fenomen de la refracció segueix dues lleis anomenades lleis de la refracció:
1ª llei de la refracció: el raig incident, el raig refractat i la normal es troben en un
mateix pla. És a dir, el raig refractat no surt “de costat” o “travessat” respecte al raig incident
i la normal.
2ª llei de la refracció: l’expressió matemàtica de la segona llei requereix alguns
coneixements de trigonometria. Pel moment en tenim prou en saber que:
• la refracció no es dóna si el raig incideix perpendicularment en la superfície de
separació dels dos medis, o sigui, quan l’angle d’incidència és de 90 graus.
• quan la llum passa d’un medi a un altre on es propaga més lentament (és a dir,
d’índex de refracció més gran), el raig s’apropa a la normal. Si la llum passa d’un medi a un
altre on es propaga més ràpidament (és a dir, d’índex de refracció més petit), el raig
s’allunya de la normal.
A la llibreta de laboratori fes dos esquemes representant el pas d’un raig de llum
amb un angle d’incidència de 45 graus: a) de l’aire a l’alcohol i b) del benzè a l’alcohol.
Intenta fer el dibuix d’una manera aproximada, tenint en compte que el canvi de direcció
serà tant més gran com més diferents siguin els índex de refracció dels dos medis. En quin
dels dos casos a) i b) anteriors el canvi de direcció serà més gran?
Refracció aire – alcohol

Refracció benzè – alcohol

aire

benzè

alcohol

alcohol
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2. Part experimental: El muntatge et permet relacionar parells de valors d’angle
d’incidència i angle de refracció.

Material:
Banc òptic
Diafragma d’una escletxa
Disc de Hartl
Focus de llum
Lent f’ = + 50 mm, 40 mm Ø
Secció de lent semicircular R = + 25 mm
Suport per a diafragma
Suport per a focus i disc (2)
Transformador bitensió 12 V, 20 W

Preparació i muntatge:
Munta
els
diferents
elements sobre el banc òptic de
la manera representada al dibuix.
Fixa’t en la seva disposició. Posa
la lent immediatament després
del focus. Posa el diafragma
sobre un suport i amb l’escletxa
vertical. A continuació posa el
disc de Hartl. Ajusta la lent de
manera que la llum quedi ben
concentrada sobre l’escletxa del
diafragma. Sobre el disc de Hartl
es posa la lent semicircular de manera que la seva cara sense llustre toqui el disc i que la
superfície plana diametral coincideixi amb el diàmetre 90º - 90º del disc de Hartl i miri cap al
focus. És molt important per fer correctament les lectures d’angles que el raig incideixi
justament en el centre del cercle graduat.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Procura que el raig incident sigui prim i brillant i que es vegi bé sobre la superfície del
disc. Observaràs el raig refractat també sobre la superfície del disc. Això posa de manifest
la primera llei de la refracció. Com més prim i brillant sigui, més exactes seran les mesures.
Es va girant el disc de Hartl de manera que l’angle d’incidència vagi variant. Per a cada
valor de l’angle d’incidència es mesura el corresponent valor de l’angle de refracció.
Observa que:
• quan el raig incident entra perpendicularment a la lent no hi ha refracció
• a mida que augmenta l’angle d’incidència també augmenta l’angle de
refracció i l’angle de refracció és més petit que l’angle d’incidència (el raig s’apropa a la
normal)
• el raig refractat no es desvia quan surt de la lent a l’aire
Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori. Ves girant el disc de Hartl de manera que
l’angle d’incidència vagi variant d’acord amb els valors de la taula. Anota-hi el parell de
valors angle d’incidència – angle de refracció.
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Taula 3: dades experimentals (angles d’incidència i de refracció)
Angle de refracció ( r̂ )
Angle d’incidència ( iˆ )
iˆ / r̂
0
10
20
30
40
50
60
70
80
85

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Fes un esquema del fenomen de la refracció representant les dades de la taula 3.
Dibuixa amb diferents colors o estils de línia les trajectòries dels diferents raigs.
Representa gràficament els valors de les dues primeres columnes de la taula 3. A
l’eix d’ordenades (eix vertical) posa els valors de l’angle de refracció i a l’eix d’abscisses (eix
horitzontal) posa els valors de l’angle d’incidència.
Observa els valors de la darrera columna: es calculen dividint el valor de l’angle
d’incidència per el valor del de refracció. L’angle d’incidència i el de refracció augmenten
simultàniament, però cal mesurar si ho fan de manera directament proporcional. Digues a
partir dels valors de la darrera columna si l’angle d’incidència i l’angle de refracció mantenen
una relació de proporcionalitat directa:, és a dir si el quocient de la darrera columna de la
taula 3 es manté pràcticament en el mateix valor. Copia el requadre 1 a la llibreta de
laboratori i anota-hi la conclusió.
Requadre 1: relació entre l’angle d’incidència i l’angle de refracció
L’angle d’incidència i l’angle de refracció (SI/NO)
_____________
mantenen una relació de proporcionalitat directe perquè:
__________________________________________________________
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3. Qüestions:
1. Per què l’índex de refracció d’un medi és una magnitud sense unitats?
2. Per què l’índex de refracció d’un medi és més gran o igual que la unitat?
3. Per què no hi ha refracció quan el raig refractat passa del vidre de la lent a l’aire?
Amb quin angle incideix el raig refractat sobre la superfície semicircular de separació entre
la lent i l’aire? Fes un dibuix que permeti entendre aquest fet, mostrant l’angle amb què
incideix el raig refractat.
4. Què passaria si canviéssim el tipus de material transparent que forma la lent?
5. Fes un dibuix que representi i permeti entendre la formació de miratges.
6. Fes un dibuix que representi i permeti entendre l’aspecte trencat d’un llapis
parcialment submergit en aigua.
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REFRACCIÓ DE LA LLUM. REFLEXIÓ TOTAL
Objectius: Comprovar el fenomen de la reflexió total i determinar experimentalment el
valor de l’angle límit aire-vidre.
1. Informació teòrica: El fenomen de la refracció consisteix en el canvi de direcció de
propagació de la llum quan travessa la superfície de separació de dos medis transparents
de diferent índex de refracció. El fenomen és degut al canvi de velocitat de propagació de la
llum.
En l’esquema de la dreta es representa el fenomen
de la refracció pel pas de la llum d’un medi en què es
propaga amb més velocitat a un altre medi en què es
propaga amb menys velocitat, és a dir, des d’un medi de
menys índex de refracció a un altre de més índex de
refracció. Podria ser el cas d’un raig de llum que passa de
l’aire a l’aigua. Es pot veure que l’angle d’incidència (el
r
que forma el raig incident i amb la normal N) és més
gran que l’angle de refracció (el que forma el raig
r
refractat r amb la normal N). El raig s’apropa a la normal
quan passa de l’aire a l’aigua.

En aquest altre esquema es representa el
fenomen de la refracció pel pas de la llum d’un medi
en què es propaga amb menys velocitat a un altre
medi en què es propaga amb més velocitat, és a dir,
des d’un medi de més índex de refracció a un altre
de menys índex de refracció. Podria ser el cas d’un
raig de llum que passa de l’aigua a l’aire. Es pot
veure que l’angle d’incidència és més petit que
l’angle de refracció. El raig s’allunya de la normal
quan passa de l’aigua a l’aire.

Com que en aquest darrer cas, l’angle de refracció és més gran que l’angle
d’incidència, hi haurà un angle d’incidència pel que l’angle de refracció serà el màxim que
pot valer, és a dir, 90 graus i el raig refractat sortirà horitzontal. Aquest valor de l’angle
d’incidència és el que anomenem angle límit. Pel pas de l’aigua a l’aire, l’angle límit val
aproximadament 49 graus. Els raigs de llum que incideixin des de l’aigua amb un angle més
gran que el límit no poden passar a l’aire i l’únic fenomen que es produeix és la seva
reflexió. Per això, aquest cas particular de refracció, s’anomena reflexió total.
A la llibreta de laboratori fes un esquema representant el pas d’un raig de llum de
l’aigua a l’aire. Dibuixa amb diferents colors o estils de línia cinc raigs amb angles
d’incidència de 20,30, 40, 49 i 60 graus. Fes que el raig amb angle d’incidència de 49 graus
es refracti sortint horitzontalment, paral·lel a la superfície. Fes que el raig amb angle
d’incidència de 60 graus no travessi la superfície de separació i dibuixa-li el corresponent
raig reflectit, amb l’angle de reflexió igual a l’angle d’incidència.
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El fenomen de la reflexió total només es produeix quan la llum passa d’un medi de
més índex de refracció a un altre de menys índex de refracció. Mai no es produeix al revés.
La reflexió total és la responsable de l’efecte de superfície de mirall que té, per exemple, la
superfície d’aigua d’una piscina o del mar vista des del fons, des de dintre de l’aigua. Mirant
cap a dalt des del fons, dóna la sensació que una part de la superfície actua com un mirall
reflectint les imatges dels objectes del fons de la piscina o del mar.

2. Part experimental: El muntatge et permet determinar experimentalment quin és el
valor de l’angle límit per la superfície de separació vidre-aire.
Material:
Banc òptic
Diafragma d’una escletxa
Disc de Hartl
Focus de llum
Lent f’ = + 50 mm, 40 mm Ø
Secció de lent semicircular R = + 25 mm
Suport per a diafragma
Suport per a focus i disc (2)
Transformador bitensió 12 V, 20 W

Preparació i muntatge:
Munta
els
diferents
elements sobre el banc òptic de
la manera representada al dibuix.
Fixa’t en la seva disposició. Posa
la lent immediatament després
del focus. Posa el diafragma
sobre un suport i amb l’escletxa
vertical. A continuació posa el
disc de Hartl. Ajusta la lent de
manera que la llum quedi ben
concentrada sobre l’escletxa del
diafragma. Sobre el disc de Hartl
es posa la lent semicircular de manera que la seva cara sense llustre toqui el disc, que la
superfície plana diametral coincideixi amb el diàmetre 90º - 90º del disc de Hartl i la
superfície cilíndrica miri cap al focus. És molt important per fer correctament les lectures
d’angles que el raig incideixi justament en el centre del cercle graduat.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Procura que el raig incident sigui prim i brillant i que es vegi bé sobre la superfície del
disc. Com més prim i brillant sigui, més exactes seran les mesures. Ves girant el disc de
Hartl de manera que l’angle d’incidència vagi variant. Observa que quan el raig de llum entra
a la lent per la cara semicircular no es desvia. La refracció es produeix quan el raig de llum
passa de la lent a l’aire a través de la cara plana. Per a cada valor de l’angle d’incidència
mesura el corresponent valor de l’angle de refracció. Observa que:
• quan el raig incident entra a la lent no hi ha refracció
• el raig incident es desvia quan surt de la lent a l’aire
• a mida que augmenta l’angle d’incidència també augmenta l’angle de refracció i
l’angle de refracció és més gran que l’angle d’incidència (el raig s’allunya de la normal)
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Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Ves girant el disc de Hartl de manera que
l’angle d’incidència vagi variant segons els valors de la taula. Anota-hi el parell de valors
angle d’incidència – angle de refracció. Busca amb la màxima precisió el valor de l’angle
límit: ves girant el disc de Hartl fins que observis que deixa d’haver-hi refracció.
Taula 1: dades experimentals (angles d’incidència i de refracció)
Angle de refracció ( r̂ )
Angle d’incidència ( iˆ )
0
10
20
30
35
40
45
50
60
angle límit =

90

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi el valor de l’angle límit de la
taula 1. Fes un esquema de fenomen de la reflexió total representant les dades de la taula
1. Dibuixa amb diferents colors o estils de línia les trajectòries dels diferents raigs.
Requadre 1: valor de l’angle límit
La reflexió total per la superfície de separació vidre-aire
es produeix per a un angle d’incidència (angle límit) de:
__________ graus

3. Qüestions:
1. Per què quan el raig de llum entra a la lent per la cara semicircular no es desvia?
2. Què passa amb els raigs que incideixen amb un angle més gran que l’angle límit?
3. Pot haver-hi reflexió total per un raig de llum que passa del benzè a l’aigua? Per
què? Consulta una taula de velocitats de propagació de la llum.
4. Explica què és una fibra òptica i com es produeix la transmissió de la llum al seu
interior.
5. Explica l’aplicació de la reflexió total mitjançant prismes a la construcció de
prismàtics i de càmeres “rèflex”.
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EL CENTRE DE GRAVETAT
Objectius: Reconèixer les propietats del centre de gravetat d’un cos i saber trobar-lo per
a cossos plans.
1. Informació teòrica: En un cos extens, el pes actua sobre cada una de les partícules
que el formen, és a dir, cada una de les partícules d’un cos té un pes propi, encara que
aquest pot ser molt petit. Ara bé, el cos està format per moltes partícules, i els pesos
d’aquestes partícules són forces paral·leles i del mateix sentit que tenen una resultant. El
valor (mòdul) d’aquesta resultant és la suma dels valors dels pesos de totes les partícules
(doncs són forces paral·leles del mateix sentit). A més, aquesta resultant produeix el seu
efecte en un punt molt concret del cos, és a dir, la resultant dels pesos de les partícules té
un punt d’aplicació molt ben determinat. Aquest punt és el que anomenem centre de
gravetat del cos.
Si el cos té volum, el seu centre de gravetat sol ser un punt situat a l’interior del
volum del cos. Si el cos té forma plana i és prim, el centre de gravetat serà un punt molt a
prop de la superfície del cos i al que podrem arribar fàcilment. Perquè volem poder accedir a
aquest punt?: per estudiar les seves propietats.
El centre de gravetat d’un cos homogeni amb
forma geomètrica regular està localitzat en el centre
geomètric del cos. A la llibreta de laboratori dibuixa
objectes que tinguin les següents formes geomètriques
regulars: esfera, cilindre, octàedre, cub, rectangle,
cercle, trapezi, triangle. Digues on està situat el centre
de gravetat de cada un d’aquests cossos i com es fa per
determinar-lo geomètricament. Es qüestió de geometria!

2. Part experimental: Al laboratori faràs un muntatge que et permetrà trobar el centre
de gravetat de diferents cossos plans i comprovar les seves propietats.

Material:
Suport vertical
Nou doble
Placa circular
Placa quadrada
Placa trapezoïdal
Placa triangular
Fil
Portapeses i pesa de 50 grams
Vareta eix

Preparació i muntatge:
Recobreix una cara de la placa trapezoïdal amb un tros de la mateixa forma de
paper blanc. Pots fixar el paper sobre la placa fent servir trossos petits de cinta adhesiva.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Experiència 1:
Essent el centre de gravetat aquell punt del cos on podem considerar que està
aplicat tot el pes del cos, si li apliquem una
força igual que aquest pes, però de sentit
contrari, podrem anul·lar el seu efecte. Per
això si aguantem el cos pel seu centre de
gravetat, el cos romandrà en equilibri, sense
caure ni girar.
Munta un llapis en una nou, de la
manera indicada en l’esquema. La punta del
llapis ha de ser una mica arrodonida. Col·loca
les plaques sobre la punta del llapis, una a
una, per el punt que hi està marcat. Veuràs
que s’aguanten sobre la punta i es mantenen
en equilibri. Prova d’aconseguir el mateix
col·locant les plaques per un altre punt diferent al marcat. Veuràs que no és possible
aconseguir l’equilibri de la placa.
Dibuixa les diagonals del quadrat i les medianes del triangle i trobaràs que el centre
geomètric i el centre de gravetat tenen la mateixa posició.
Experiència 2:
Agafa la placa de forma trapezoïdal amb una de
les seves cares recoberta d’un tros de full blanc. Penja la
placa per qualsevol dels seus forats col·locats a prop
dels vèrtexs. Fes passar la punta de la vareta eix per un
dels forats de la placa. Observaràs que oscil·la
lliurement.
Penja també un tros de fil amb llaços als seus
extrems, de la vareta eix per un dels llaços i, en l’altre
llaç, penja-hi el portapeses amb una pesa de 50 grams
que farà de plomada, tal com es representa en el dibuix.
Dibuixa amb llapis sobre el paper de la placa la vertical
del fil.
Repeteix el procediment penjant el trapezi dels
altres forats. Veuràs que la intersecció de les rectes es
troba en el punt marcat com a centre de gravetat.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Fent servir les plaques de l’experiment, dibuixa a escala real (1:1):
• Les diagonals del quadrat i les medianes del triangle mostrant que el centre
geomètric i el centre de gravetat tenen la mateixa posició en un cos homogeni.
• Les línies del trapezi mostrant que totes es tallen en el centre de gravetat.
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3. Qüestions:
1. Podries fer servir el mateix procediment amb qualsevol objecte irregular i pla per
determinar el seu centre de gravetat?
2. Què és un cos homogeni? Si cos rectangular pla i prim no fos homogeni, com
podries determinar el seu centre de gravetat? Com podries determinar el seu centre
geomètric? Quina relació hi hauria entre aquest dos centre? Serien el mateix punt?
3. On està situat, aproximadament, el centre de gravetat del teu cos?
4. Explica les tres possibles formes d’equilibri d’un cos suspès: estable, inestable i
indiferent.
5. En un vaixell al mar, el pes del vaixell actua en el centre de gravetat i
l’empenyiment
del líquid sobre el vaixell actua en el centre d’empenyiment. Com han
d’estar col·locats aquests dos punt perquè el vaixell estigui en equilibri? Com s’aconsegueix
en això en un vaixell que transporta materials?
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LA BALANÇA I EL DINAMÒMETRE
Objectius: Saber distingir entre massa i pes i fer les conversions entre les dues
magnituds. Conèixer les unitats de massa i pes del SI.
1. Informació teòrica: La massa d’un objecte és la quantitat de matèria que conté
aquell objecte. La massa d’un cos no canvia encara que l’escalfem o el canviem de lloc.
Podem dir que és una propietat del cos. Per a mesurar la massa d’un cos fem servir una
balança. Hi ha balances de molta precisió que permeten determinar fins a 1 deu-mil·ligram
(0.0001 g) de massa. Les balances que acostumem a trobar als laboratoris escolars solen
tenir una sensibilitat del decigram (0’1 g) o del centigram (0’01 g).
Hi ha diferents tipus de balances. Tenim les balances mecàniques de dos plats,
encara que cada cop es fans servir més les balances electròniques d’un sol plat. El resultat
de la mesura de la massa d’un cos s’expressa amb unitats com el kilogram (kg), el gram (g),
el decigram (dg), el centigram (cg) o el mil·ligram (mg). També hi ha encara altres unitats de
massa més grans o més petites. Les balances electròniques solen tenir controls per a
diferents funcions com la posta a zero o la tara.
La balança és un aparell molt delicat i cal tractar-lo amb molta cura. En concret, mai
no has de pesar una substància, encara que sigui sòlida, directament sobre el plat de la
balança. Ho has de fer posant el producte damunt d’un paper o d’un vidre de rellotge. Si es
tracta d’un producte que agafa aigua o que s’evapora, cal pesar-lo dins d’un recipient ben
tapat. En pesar una substància cal compensar el pes del paper, vidre de rellotge, recipient,
etc., fent servir el control de tara.
En canvi, el pes d’un cos, encara que està relacionat amb la massa del cos, no és la
mateixa magnitud. El pes és la força de la gravetat amb què la terra atreu aquell cos. Però si
en lloc d’estar a la terra fóssim a la superfície de la lluna, encara que la massa del cos
continués essent la mateixa, el seu pes seria més petit, perquè el cos ara estaria atret no
pas per la terra sinó per la lluna. Per a mesurar el pes d’un cos fem servir un dinamòmetre.
Un dinamòmetre no és més que una molla tancada dins d’un tub amb una escala graduada.
Aplicant diferents forces a un dinamòmetre, la seva molla s’allarga més o menys, segons la
força aplicada i seguint la llei de Hooke (proporcionalitat directa entre la força aplicada i
l’estirament del dinamòmetre).
L’ús del dinamòmetre està limitat a un valor màxim de força que pot suportar la seva
molla. Si apliquem forces més grans que aquest límit, la molla pot deformar-se
permanentment, perdent les seves propietats elàstiques i fent malbé l’aparell.
El resultat de la mesura del pes d’un cos amb un dinamòmetre sol venir donat en
newtons (N), que és la unitat de força del SI. També sovint es pot donar el kiloponds (kp).
El kilopond és el pes que correspon a una massa d’1 kg a la terra. En aquest cas, el mateix
resultat numèric serveix per expressar el pes en kilopond i la massa en kilogram.
Si el resultat del pes està donat en newtons i volem saber la massa del cos en
kilogram, hem de fer servir la fórmula:

Pes (N)

=

massa (kg) × 9' 8 m s 2

La mateixa fórmula serveix per a convertir la massa d’un cos en el seu pes. El valor
de 9’8 m/s2 és el de l’acceleració de la gravetat a la superfície de la terra. Si en lloc d’estar a
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la terra, fóssim a la superfície de la lluna, feríem servir el valor 1’6 m/s2, que és el valor de
l’acceleració de la gravetat a la superfície de la lluna.

2. Part experimental: Utilitzaràs la
balança per a mesurar la massa i el
dinamòmetre per a mesurar el pes.
Compararàs les lectures dels dos
aparells convertint la massa mesurada
per la balança en el corresponent valor
de pes.

Material:
Balança electrònica
Dinamòmetre de 5 N
Objectes de diferent massa (fins
a 0’5 kg) (5)

Preparació i muntatge:
Endolla la balança electrònica i
posa-la en funcionament. Calibra el
dinamòmetre de manera que quan no hi
hagi res penjat d’ell marqui zero N.
Aconsegueix cinc objectes de diferent
massa (que no passin de ½ kg cada un).

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta
de laboratori. Cada un dels
objectes primer l’has de pesar en
la balança. A sobre del plat de la
balança posa-hi un paper net i
tara la balança amb el botó
corresponent. Anota el resultat de
la lectura de la balança a la
segona columna de la taula 1.
Després has de penjar l’objecte al
dinamòmetre i llegir el valor del
pes a l’escala del dinamòmetre.
Anota el resultat de la lectura del
dinamòmetre a la tercera columna
de la taula 1.
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Taula 1: dades experimentals (masses i pesos)
objecte nº
massa cos (g) pes del cos (N)
1
2
3
4
5

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori. Ara comprovaràs per a cada cos si el seu
pes determinat amb el dinamòmetre coincideix amb el pes calculat a partir de la massa del
cos. La segona columna de la taula 2 “massa del cos” l’has d’omplir amb els valors que hi
ha a la segona columna de la taula 1, però passant els grams a kilograms. La tercera
columna de la taula 2 “pes del cos” l’has d’omplir amb els mateixos valors de la tercera
columna de la taula 1. La quarta columna de la taula 2 “pes = massa·gravetat” l’has d’omplir
a partir dels valors de la massa del cos en kg (tercera columna) i l’acceleració de la gravetat
(9’8 m/s2) fent servir la fórmula donada abans.
Taula 2: comparació de les mesures de
la balança i el dinamòmetre
massa del cos
pes =
objecte nº
pes del cos (N)
(kg)
massa·gravetat
1
2
3
4
5

3. Qüestions:
1. Què pots dir al comparar els valors de la tercera i la quarta columna de la taula 2?
Coincideixen els valors?
2. Per què un cos pesa menys a la superfície de la lluna que a la superfície de la
terra?
3. De què depèn la força d’atracció de la terra sobre els objectes a prop d’ella?
4. De quin fenomen és conseqüència l’atracció de la lluna sobre la massa líquida de
la terra?
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LA LLEI DE LAVOISIER
Objectius: Comprovar la llei de conservació de la massa en les reaccions químiques.
1. Informació teòrica: Quan escalfem o barregem substàncies de vegades es
produeixen canvis que no en modifiquen la naturalesa íntima (canvis d’estat, dissolucions,
etc.). Però de vegades s’obtenen substàncies noves amb propietats diferents (canvis
químics): diguem que s’ha produït una reacció química. Les reaccions químiques tenen
molta importància en la natura, la vida diària i els processos d’obtenció de materials.
Les reaccions químiques tenen les característiques següents:
• En totes les reaccions químiques es formen substàncies noves
Les substàncies de partida s’anomenen reactius, mentre que les substàncies noves
s’anomenen productes. Les propietats característiques dels productes són diferents de les
dels reactius.
• Algunes reaccions químiques són reversibles, però en general els canvis químics
són irreversibles
En general, un cop els reactius s’han transformat en productes, és
pràcticament impossible reconvertir els productes en reactius.
• Durant una reacció hi ha un intercanvi d’energia amb el medi
Quan en una reacció química es produeix un despreniment d’energia, diguem que la
reacció és exotèrmica. Si en la reacció química s’absorbeix energia, diem que la reacció és
endotèrmica.
• La massa dels productes és igual a la massa de les substàncies que
reaccionen: Llei de Lavoisier
A mida que en una reacció química els reactius es van transformant en productes, la
massa conjunta dels reactius i dels productes és sempre la mateixa. La matèria es
transforma, però no se’n perd ni se’n guanya. Aquest fet és comú a tots els processos, tant
físics com químics, i es coneix com la llei de conservació de la massa.
• Les masses dels reactius que reaccionen estan en una relació constant
Si mesclem dues substàncies (per exemple, aigua i alcohol) podem obtenir mescles
de proporcions variables en aigua i alcohol, mentre que si combinem químicament dos
elements, el compost format sempre tindrà la mateixa proporció dels dos elements,
independentment de la proporció en què aquells es trobin al començar la reacció. Aquest fet
es coneix com la llei de les proporcions definides o llei de la composició constant dels
compostos.

2. Part experimental: En aquesta experiència comprovarem la llei de la conservació de
la massa.

Material:
Botella petita de plàstic amb tap ( les d’aigua mineral van bé)
Aigua destil·lada
Aspirina efervescent
Àcid clorhídric concentrat
Granalla de zinc
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Tubs d’assaig (2)
Vas de precipitats de 100 ml
Iodur de potassi
Nitrat de plom (II)

Preparació i muntatge:
Prova que el tap de la botella tapi bé. Ves
en compte amb l’àcid clorhídric concentrat perquè
és un àcid molt fort i corrosiu. Copia la taula 1 la
llibreta de laboratori.

Procediment i
experimentals:

recollida

de

dades

1. Reacció d’una aspirina
Agafa una botella petita de plàstic i posa-hi
100 ml d’aigua destil·lada dins seu. Pesa-la a la
balança junt amb el seu tap i una aspirina
efervescent. Anota el resultat a la taula1 (columna
“abans”). Introdueix l’aspirina dins de la botella i
tapa-la ràpidament. Deixa que l’aspirina es
dissolgui en l’aigua i torna a pesar la botella amb
el seu contingut. Anota el resultat a la taula 1
(columna “després (amb la botella tapada)”). Ara
destapa la botella i torna-la a pesar junt amb el
tap. Anota el resultat a la taula 1 (columna
“després (amb la botella oberta)”).
2. Reacció del zinc amb l’àcid clorhídric
Agafa una botella petita de plàstic i posa-hi 20 ml d’àcid clorhídric concentrat. tapa-la
amb el seu tap i pesa-la a la balança junt amb un tros de granalla de zinc. Anota el resultat a
la taula 1 (columna “abans”). Introdueix el tros de zinc a la botella i tapa-la ràpidament.
Espera que tot el zinc s’hagi dissolt. Torna a pesar la botella amb el seu contingut i anota el
resultat a la taula 1 (columna “després (amb la botella tapada)”). Destapa la botella i trona a
pesar-la juntament amb el seu tap. Anota el resultat a la taula 1 (columna “després (amb la
botella oberta)”).
3. Reacció del iodur de potassi amb el nitrat de plom
Posa una punta d’espàtula de iodur de potassi en un tub d’assaig net i afegeix-li
aigua destil·lada fins a la tercera part del volum del tub. Remena bé fins que tot el iodur de
potassi s’hagi dissolt. En un altre tub d’assaig net posa-hi una punta d’espàtula de nitrat de
plom (II) i afegeix-hi aigua destil·lada fins a la tercera part del volum del tub. Remena bé fins
que tot el nitrat de plom s’hagi dissolt. Posa els dos tubs d’assaig drets dins del vas de
precipitats i pesa-ho tot junt a la balança. Anota el resultat a la taula 1 (columna “abans”).
Treu-ho tot de la balança i aboca el contingut dels dos tubs d’assaig dins del vas de
precipitats. Remena bé per a què es produeixi la reacció. Posa els dos tubs drets dins del
vas de precipitats i torna a pesar-ho tot a la balança. Anota el resultat a la taula 1 (columna
“després (amb la botella oberta)”).
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Taula 1: llei de conservació de la massa
Masses de les substàncies abans i després de la reacció (grams)
després (amb la
després (amb la
Reacció
abans
botella tapada)
botella oberta)
botella + tap + aigua +
aspirina
botella + tap + àcid
clorhídric + zinc
tub
d’assaig
amb
dissolució de iodur de
potassi + tub d’assaig
amb dissolució de
nitrat de plom (II) +
vas de precipitats

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Comprova a partir dels resultats de la taula 1 si per a cada una de les reaccions s’ha
conservat la massa durant el procés. Explica el canvi que hi ha pogut haver en les masses
de les dues primeres reaccions quan has destapat la botella. Explica per què la tercera
reacció no cal fer-la en un recipient tancat.

3. Qüestions:
1. Si fem reaccionar 2 grams de zinc amb 20 grams de dissolució d’àcid clorhídric
concentrat dins d’un recipient tancat, quina és la massa final del sistema després de la
reacció?
2. Si cremem un tros de fusta, les cendres que obtenim com a producte de la reacció
tenen una massa més petita que la del tros de fusta. Com interpretes aquest fet amb relació
a la llei de conservació de la massa?
3. Quina explicació hi ha a escala atòmica per a la llei de Lavoisier?
4. Hi ha alguna reacció en què no es compleixi la llei de conservació de la massa?
Per què?

140

LES REACCIONS QUÍMIQUES: OBTENCIÓ DEL FERRO METÀL·LIC
Objectius: Observar el canvi dels tipus de substàncies que es produeix en una reacció
química a partir dels canvis en les seves propietats.
1. Informació teòrica: Hi ha dos tipus de canvi o transformació que pot experimentar la
matèria: el canvi físic i el canvi químic. Aquestes són les característiques de cada un
d’aquest tipus de canvi:
El canvi físic: Quan la matèria experimenta una transformació sense que hi hagi
variació en el tipus de substància parlem de canvi físic. Així, per exemple, l’evaporació de
l’aigua o la solidificació de l’aigua líquida en gel, en són exemples. També en són
l’escalfament d’un tros de ferro o la dissolució de sal de cuina en aigua. Parlem de canvi
físic perquè en cap d’aquests casos la substància ha deixat de ser la que era al principi:
quan escalfem un tros de ferro continuem tenint ferro. En general, en un canvi físic:
• no es formen substàncies noves
• solen ser reversibles, és a dir, es poden desfer els canvis produïts
• l’intercanvi d’energia amb el medi sol ser molt petit
Així, per exemple, la dissolució de sal en aigua no produeix cap producció de calor
apreciable i la sal dissolta pot ser recuperada per simple evaporació.
El canvi químic: Quan la matèria experimenta una transformació en què hi ha
variació en el tipus de substància parlem de canvi químic. Així, per exemple, quan escalfem
fort una mescla de sofre i ferro, produïm una nova substància anomenada sulfur de ferro (II).
La nova substància formada té unes propietats completament diferents de les propietats de
les substàncies originals. Un altre exemple és la reacció del metall zinc amb l’àcid clorhídric:
en aquesta reacció es forma una substància nova en estat gasós que és l’hidrogen i una
altra que queda dissolta anomenada clorur de zinc. A més, el procés de reacció produeix un
considerable despreniment de calor i el recipient on es produeix la reacció s’escalfa molt.
En general, en un canvi químic:
• es formen substàncies noves
• solen ser irreversibles, és a dir, no es poden desfer els canvis produïts
• l’intercanvi d’energia amb el medi sol ser molt gran
L’observació de les propietats de les substàncies ens pot informar quan s’ha produït
una reacció química. En aquest cas, les propietats de les substàncies abans i després de la
reacció són diferents.

2. Part experimental: Observaràs les propietats de les substàncies abans de
reaccionar i després de la reacció química. D’aquesta manera podràs comprovar si s’ha
produït una reacció química.

Material:
Zinc en pols
Clorur de ferro (III) sòlid
Tub d’assaig (3)
Imant
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Preparació i muntatge:
Pesa per separat a la balança 6 grams de zinc en pols i 10 grams de clorur de ferro
(III). Fes servir trossets de paper prèviament tarats per posar-hi damunt les substàncies. El
clorur de ferro el col·loques dins d’un tub d’assaig net (tub 1) i hi afegeixes una mica
d’aigua per dissoldre’l. Ves en compte amb aquest producte perquè és molt higroscòpic i es
dissol en l’aigua que absorbeix de l’aire i taca la pell i els teixits.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori. Posa la pols de zinc dintre del tub
d’assaig amb el clorur
de ferro dissolt en
aigua
(tub
1).
Observa què passa i
si es produeix algun
escalfament del tub.
Anota-ho al requadre
1. Deixa que la
reacció continuï fins
que s’acabi per sí
mateixa.
S’haurà
format ferro sòlid i
clorur de zinc dissolt
en l’aigua. Potser
hauràs
d’esperar
algunes hores perquè
sedimenti la pols
sòlida.
Pren una punta d’espàtula de zinc en pols i posa-la dintre d’un tub d’assaig net (tub
2). Fes el mateix amb una punta d’espàtula de clorur de ferro en un altre tub d’assaig net
(tub 3), afegint-li una mica d’aigua fins a dissoldre’l.
Requadre 1: observacions fetes mentre es produeix la reacció
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Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia les taules 1 i 2 a la llibreta de laboratori. Omple-la amb l’aspecte (color,
textura, brillantor, transparència, etc.) que presenten les diferents substàncies que
intervenen a la reacció.
Taula 1: aspecte de les substàncies abans i després de la reacció
SUBSTÀNCIA
ASPECTE (COLOR, TEXTURA,...)
CLORUR DE FERRO (dis
(dissolt)
solt)

ZINC

FERRO

CLORUR DE ZINC (dissolt)

Apropa un imant al tub d’assaig (tub 2) que conté el zinc i observa l’efecte del
magnetisme sobre el zinc. Quina és la propietat característica del metall que es posa de
manifest? Anota la resposta a la taula 2.
Apropa l’imant al tub d’assaig (tub 3) que conté el clorur de ferro i observa l’efecte
del magnetisme. Quina és la propietat característica del clorur que es posa de manifest?
Anota la resposta a la taula 2.
Apropa l’imant al tub d’assaig (tub 1) en què s’ha produït la reacció. Observa i
explica què passa. A què és degut? Anota la resposta a la taula 2.
Taula 2:magnètiques
propietats magnètiques
zinc,de
del
clorur
de ferro
Taula 2: propietats
del zinc, deldel
clorur
ferro
i dels
productes de la
i dels productes
de la reacció
reacció
SUBSTÀNCIA
PROPIETAT QUE ES MANIFESTA
ZINC (tub 2)

CLORUR DE FERRO (tub 3)

MESCLA DE ZINC I CLORUR
DE FERRO DESPRÉS DE LA
REACCIÓ (tub 1)
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Quina és la conclusió pots treure en comparar les propietats del zinc i del clorur de
ferro amb les dels productes de la seva reacció? Copia el requadre 2 a la llibreta de
laboratori i anota-hi la conclusió.
Requadre 2: diferència entre mescla i compost químic
El zinc i el clorur de ferro (s’han convertit/no s’han convertit)
_______________________________
en substàncies noves perquè
_______________________________
_______________________________

3. Qüestions:
1. Si dissolem sal de cuina en aigua, es produeix una reacció química? Per què?
2. Posa cinc exemples de reaccions químiques.
3. Sempre que es produeix una reacció química es produeix un despreniment de
calor?
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LES REACCIONS QUÍMIQUES: OBTENCIÓ DEL SULFUR DE
FERRO(II)
Objectius: Observar el canvi dels tipus de substàncies en una reacció química a partir
dels canvis en les seves propietats. Distingir entre mescla i reacció química.

1. Informació teòrica: Un canvi químic es caracteritza perquè hi ha un canvi en els
tipus de substàncies, és a dir, unes substàncies anomenades reactius es transformen en
unes noves substàncies anomenades productes. Les propietats dels reactius i dels
productes no són les mateixes i per això ens adonem de què hi ha hagut un canvi químic.
Això no passa així en els canvis físics, en els quals el tipus de substància és sempre el
mateix. Si, per exemple, fem bullir aigua en un matràs de destil·lació, continuem tenint aigua
amb les mateixes propietats químiques, encara que la seva temperatura sigui més elevada i
el seu estat físic sigui el gasós. Si condensem el vapor d’aigua obtingut fent-lo passar per un
refrigerant acoblat al matràs tornem a tenir aigua en estat líquid amb les mateixes propietats
que tenia abans de posar-la a bullir. Si ens donessin aquesta aigua, mai no podríem saber
si abans l’hem sotmesa a un procés d’ebullició i de condensació, perquè ho hàgim fet o no,
les seves propietats no han canviat.

2. Part experimental: Observaràs les propietats de les substàncies abans de
reaccionar i després de la reacció química.

Material:
Sofre en pols
Ferro en pols
Tub d’assaig (5)
Cremador de gas o
d’alcohol
Reixa d’amiant o rajola
Trípode o suport
Imant
Sulfur de carboni o
tetraclorur de carboni

Preparació i muntatge:
Pesa a la balança 6,0 grams de sofre en pols i 12’00 grams de ferro (aquesta és
justament la proporció en què es produeix la reacció completa del sofre i el ferro). Mesclales bé dins d’un morter fins que la mescla sembli homogènia, és a dir, fins que quedi amb un
aspecte igual en totes les seves parts i no es distingeixin més pels seus colors el sofre i el
ferro. Agafa una punta d’espàtula de la mescla i posa-la dins d’un tub d’assaig net (tub 2).
Reserva aquest tub per més tard. Aboca el resta de la mescla sobre un full de paper i
introdueix-la dins d’un altre tub d’assaig (tub 1) sense que en cap moment es perdi part de
la mescla. Comprimeix la mescla dins del tub amb l’ajut d’una vareta de vidre.
Col·loca el tub d’assaig sobre una reixa d’amiant o una rajola refractària que hauràs
posat a sobre d’un trípode o suport vertical. Fes que el fons del tub sobresurti dos o tres
centímetres de la reixa d’amiant.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Escalfa amb la flama del cremador el tros de tub d’assaig (tub 1) que sobresurt de la
reixa i, tan aviat comenci la incandescència, aparta la flama. Veuràs que la reacció continua
per si mateixa, i la incandescència es propaga al llarg del tub, canviant l’aspecte de la
mescla. Deixa refredar el tub i trenca’l. Recull el sulfur de ferro que s’haurà format. Pren-ne
una petita part i fes-la pols el més fina que puguis. Guarda aquesta pols dins d’un tub
d’assaig net (tub 3).
Pren una punta d’espàtula de ferro en pols i posa-la dintre d’un tub d’assaig net (tub
4). Fes el mateix amb una punta d’espàtula de sofre i un altre tub d’assaig net (tub 5).

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia les taules 1 i 2 a la llibreta de laboratori. Omple la taula 1 amb l’aspecte (color,
textura, brillantor, etc.) que presenten les diferents substàncies que intervenen a la reacció:
Taula 1: aspecte de les substàncies abans i després de la reacció
SUBSTÀNCIA
ASPECTE (COLOR, TEXTURA,...)
FERRO (tub 4)

SOFRE (tub 5)

SULFUR DE FERRO (tub 3)

a) Observació de les propietats del ferro, del sofre i de la mescla de ferro i
sofre
Apropa un imant al tub d’assaig (tub 4) que conté el ferro i observa l’efecte del
magnetisme sobre el ferro. Quina és la propietat característica del ferro que es posa de
manifest?. Anota la resposta a la taula 2.
En el tub que conté el sofre (tub 5) posa una mica del dissolvent (benzè, sulfur de
carboni, tetraclorur de carboni o bromoform) (ves en compte de fer-ho en un lloc ventilat
perquè aquestes substàncies són tòxiques!) i observa l’efecte del dissolvent sobre el sofre.
Quina és la propietat característica del sofre que es posa de manifest? Anota la resposta a
la taula 2.
Agafa el tub d’assaig (tub 2) que havies reservat abans i que conté una mica de la
mescla de ferro i sofre. Apropa un imant al tub d’assaig i observa l’efecte del magnetisme
sobre la mescla. Quina és la propietat de la mescla que es posa de manifest i a què és
deguda? Anota la resposta a la taula 2.
En el mateix tub d’assaig (tub 2) posa una mica del dissolvent (ves en compte de
fer-ho en un lloc ventilat perquè aquesta substància és tòxica!) i observa l’efecte del
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dissolvent sobre la mescla. Quina és la propietat de la mescla que es posa de manifest i a
què és deguda? Anota la resposta a la taula 2.
Taula 2: propietats del ferro, del sofre i de la mescla de ferro i sofre
SUBSTÀNCIA
PROPIETAT QUE ES MANIFESTA
FERRO (tub 4) amb l’imant

SOFRE (tub
dissolvent

5)

amb

el

MESCLA DE FERRO I SOFRE
(tub 2) amb l’imant

MESCLA DE FERRO I SOFRE
(tub 2) amb el dissolvent

Quina és la conclusió pots treure en comparar les propietats del ferro i del sofre amb
les de la seva mescla? Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi la conclusió.
Requadre 1: diferència entre mescla i compost químic
La mescla de ferro i sofre (s’ha convertit/no s’ha convertit)
_______________________________
en una substància nova perquè
_______________________________
_______________________________

b) Observació de les propietats del sulfur de ferro
Ara repeteix aquestes les dues proves de l’imant i del dissolvent amb el tub d’assaig
(tub 3) que conté la pols de sulfur de ferro. Què observes? Quines són els resultats de les
dues proves? Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori i anota-hi les teves observacions.
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Taula 3: propietats del sulfur de ferro
SULFUR DE FERRO (tub 3)
PROPIETAT QUE ES MANIFESTA
PROVA DE L’IMANT

PROVA DEL DISSOLVENT

Quina és la conclusió pots treure en comparar les propietats sulfur de ferro amb les
del ferro i del sofre? Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi la conclusió.
Requadre 2: transformació de la mescla en un compost químic
En escalfar, la mescla de ferro i sofre
(s’ha convertit/no s’ha convertit)
_______________________________
en una substància nova perquè
_______________________________
_______________________________

3. Qüestions:
1. Quina diferència hi ha entre una mescla i un compost químic?
2. Si dissolem sal de cuina en aigua, es produeix una reacció química? Per què?
3. Posa cinc exemples de reaccions químiques.
4. Cal sempre escalfar una mescla perquè es converteixi en una nova substància?
Posa’n un exemple.
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PREPARACIÓ D'ALUM DE CROM
Objectius: Obtenir per cristal·lització el sulfat de crom i potassi.
1. Informació teòrica: L’alum, és un compost químic (sal doble d’alumini i potassi) de
fórmula K2Al2(SO4)4·24H2O, que va ser molt utilitzat per a la purificació de l’aigua en el
procés de tenyit dels teixits i també en la indústria paperera, per al blanqueig i encolat.
També tenen el nom d’alum altres sulfats dobles en els què l’alumini i el potassi han estat
substituïts: l’alumini per crom, manganès, ferro, cobalt, rodi o un altre metall de valència
tres; el potassi per un metall de
valència 1, com el sodi, rubidi,
cessi, tali o bé per el grup
amoni. Així, l’alum de crom és
un compost químic, la fórmula
del qual és KCr(SO4)2·12H2O.
Tots els alums són d’estructura
cristal·lina. La seva forma
externa, cristalls octaèdrics,
amb
cares
i
angles
perfectament
definits,
són
conseqüència de la regularitat
de la seva ordenació interna.
De la solució d’una
mescla
d’alums
s’obtenen
cristalls mixtes perfectament
homogenis; no es tracta de composts químics, perquè les relacions entre les quantitats
respectives dels components del cristall no són fixes, sinó que es poden fer variar a
voluntat. El químic holandès
Jakobus Hendrikus Van’t Hoff les va anomenar
dissolucions sòlides.

2. Part experimental: El muntatge experimental et servirà per a obtenir cristalls d’alum
de crom.

Material:
Càpsula de porcellana
Termòmetre
Proveta de 100 ml
Proveta de 10 ml
Embut de clau
Gel
Dicromat de potassi

Àcid sulfúric concentrat
Alcohol etílic de 96 º
Paper de filtre
Trompa de buit
Embut de Buchner
Matràs de Kitasato
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Preparació i muntatge:
Munta l’embut de Buchner, el matràs de Kitasato i la trompa de buit de la manera
indicada al dibuix. Subjecta el matràs amb la pinça fixa al suport. Retalla un disc de paper
de filtre que encaixi perfectament sobre la placa central foradada del buchner. El disc ha de
cobrir tots els forats de la
placa. No ha de ser més
gran que la placa central,
perquè aleshores la vora
del disc queda enfilada per
la paret lateral de l’embut i
pot deixar petits plecs que
fan de canals per on la
suspensió a filtrar aniria a
parar directament dintre
del matràs de Kitasato.
Col·loca el disc dins de
l’embut i aboca-hi una
mica d’aigua, mullant tot el
disc; així, el paper quedarà
ben subjectat a la superfície foradada del buchner.

Procediment i recollida de dades experimentals:
En una càpsula de porcellana de 200 ml, dissol 10 grams de dicromat de potassi
K2Cr2O7 finament polvoritzat, en 100 ml d’aigua destil·lada. Si cal, escalfa-ho i afegeix amb
molta cura, gota a gota, 10 ml d’àcid sulfúric concentrat a la dissolució, remenant
constantment i amb la càpsula voltada de gel.
Espera que la temperatura de la dissolució estigui per sota dels 10 ºC i, llavors, amb
un embut de clau, afegeix-hi, a gotes i remenant amb una vareta de vidre, 10 ml d’alcohol
etílic de 96 º (CH3COOH). El líquid s’escalfa molt a causa de la reacció i cal regularitzar
l’addició de l’alcohol de tal manera que la temperatura no superi mai els 40 ºC.
Acabada la reacció, refreda el líquid i l’alum de crom (KCr(SO4)2·12H2O) cristal·litzarà
en octàedres de color violeta fosc. Els cristalls es poden separar filtrant-los amb l’ajuda de la
trompa de buit, un buchner i un kitasato. Un cop filtrats, renta’ls amb una mica d’aigua i
asseca’ls entre paper de filtre. Si vols recristal·litzar els cristalls per purificar-los, la
temperatura de l’aigua no ha de passar mai de 40 ºC. La solubilitat de l’alum de crom en
aigua a 25 ºC és 24’4g/100 g d’aigua.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Quan els cristalls d’alum de crom estiguin bens secs, pesa’ls. Copia el requadre 1 a
la llibreta de laboratori i anota-hi la seva massa. Sabent que amb les quantitats de reactius
agafades (10 grams de dicromat de potassi) es poden obtenir fins a 33’9 grams d’alum de
crom, calcula quin ha estat el rendiment de la reacció i anota’l al requadre 1. El rendiment
de la reacció es calcula amb la fórmula:
rendiment = (grams obtinguts d’alum de crom/ 33’9 grams d’alum de crom)x100
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Requadre 1: massa d’alum i rendiment de la reacció
massa d’alum de crom = ______________________ grams

rendiment de la reacció = _____________________ %

3. Qüestions:
1. Què pots dir del rendiment de la reacció? Justifica el resultat.
2. Què és un cristall?
3. Què és una reacció exotèrmica? Posa’n un exemple extret d’aquesta pràctica.
4. Per què cal refredar la dissolució per cristal·litzar l’alum?
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ACUMULADOR DE PLOM
Objectius: Construir i provar el funcionament de l’acumulador de plom
1. Informació teòrica: En molts casos les electròlisis i les piles són reaccions
irreversibles, és a dir, només es produeixen en un sentit. Així, per exemple, en l’electròlisi
del clorur de zinc es desprèn gas clor a l’ànode (elèctrode positiu) i es diposita zinc metàl·lic
al càtode (elèctrode negatiu); si desconnectem la cel·la electrolítica de la pila i unim els dos
elèctrodes de la cel·la mitjançant un fil conductor (o una bombeta) observarem que no passa
corrent elèctric i que no es produeix cap reacció química inversa que ens permeti recuperar
el corrent que li hem subministrat. De la mateixa manera, quan unim els pols (en una pila el
pol positiu s’anomena càtode i el pol negatiu, càtode; és a dir, s’anomenen a l’inrevés que
en les cel·les electrolítiques) d’una pila convencional amb una bombeta, la reacció química
que es produeix dins de la pila subministra un corrent elèctric que encén la bombeta; quan
la pila s’ha gastat degut a l’esgotament dels reactius químics que la fan funcionar, encara
que la connectem a un carregador de bateries no aconseguirem que els productes de la
reacció es tornin a transformar en els reactius originals i no podrem recarregar la pila.
Ara bé, en alguns casos les reaccions químiques són reversibles, és a dir, es poden
fer en un sentit o en el sentit contrari. Això és el que passa amb les piles recarregables. En
una pila recarregable, quan unim els seus pols mitjançant una bombeta, es produeix una
reacció química dins de la pila que subministra el corrent elèctric que encén la bombeta i els
reactius químics es transformen en els productes de la reacció:
reactius Æ productes + corrent elèctric subministrat a la bombeta
Si un cop gastada la pila, connectem els seus borns a un carregador que subministri
un corrent elèctric a la pila que circuli en el sentit contrari al d’abans, la reacció química dins
de la pila es produeix ara en sentit contrari, transformant els productes de la primera reacció
en els reactius originals; d’aquesta manera aconseguim tornar a portar la pila a les seves
condicions inicials i recarregar-la:
productes + corrent elèctric subministrat pel carregador Æ reactius
Un exemple de pila recarregable és l’acumulador de plom.

2. Part experimental: En aquesta pràctica construirem un acumulador de plom; es pot
muntar d’una manera molt senzilla fent servir àcid sulfúric i elèctrodes de plom.

Material:
Àcid sulfúric diluït (1:4)
Elèctrodes de plom
Font d’alimentació o pila de 4’5 V
Bombeta de 1’2 V
Vas de precipitats de 100 ml
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Preparació i muntatge:
Omple el vas de precipitats fins les tres quartes parts de la seva capacitat amb la
dissolució d’àcid sulfúric. Submergeix els dos elèctrodes de plom dins de l’àcid, de manera
que quedin parcialment descoberts.

Procediment i recollida de dades experimentals:
1.
Per
carregar
l’acumulador (cel·la electrolítica)
cal connectar els elèctrodes de
plom a la font d’alimentació o a la
pila de 4’5 V durant uns quants
minuts. Observa que passa a cada
un dels elèctrodes. Copia la taula
1 a la llibreta de laboratori i anotahi les observacions fetes: temps
que durat la càrrega, canvis de
color o brillantor o formació de
cristalls als elèctrodes, etc.

Taula 1: observacions de la càrrega de l’acumulador
elèctrode

observacions

connectat al pol positiu de la pila

connectat al pol negatiu de la pila

temps que s’ha estat carregant l’acumulador:

La reacció que té lloc en el procés de càrrega és:
pol negatiu: PbSO4 + 2 e− Æ Pb + SO4=
pol positiu: PbSO4 + 2 H2O Æ PbO2 + 4 H+ + SO4= + 2 e−
________________________________________________________
Procés total: 2 PbSO4 + 2H2O Æ PbO2 + Pb + 2 H2SO4
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2.
Per
descarregar
l’acumulador (pila), desconnecta els
elèctrodes de plom de la pila i
connecta’ls entre ells mitjançant una
bombeta de 1’2 V. Copia la taula 2 a la
llibreta de laboratori, observa que passa i
anota-hi: temps que llueix la bombeta,
canvis de color o brillantor o formació de
cristalls als elèctrodes, etc.

Taula 2: observacions de la descàrrega de l’acumulador
elèctrode

observacions

abans connectat al pol positiu de la pila

abans connectat al pol negatiu de la pila

temps que ha durat la bombeta encesa:

La reacció que té lloc en el procés de descàrrega és:
pol negatiu: Pb + SO4= Æ PbSO4 + 2 e−
pol positiu: PbO2 + 4 H+ + SO4= + 2 e− Æ PbSO4 + 2 H2O
________________________________________________________
Procés total: PbO2 + Pb + 2 H2SO4 Æ 2 PbSO4 + 2H2O

3. Qüestions:
1. Quina diferència hi ha entre una cel·la electrolítica i una pila?
2. A què és degut que moltes piles no siguin reversibles? Per què l’acumulador de
plom és reversible?
3. Per què es pot saber si un acumulador de plom està descarregat mesurant la
densitat de l’àcid sulfúric que conté?
4. Quins altres tipus de piles recarregables coneixes?
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CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA DE L'AIGUA
Objectius: Comprovar la relació entre la conductivitat elèctrica de l’aigua i la quantitat de
sals dissoltes que conté.
1. Informació teòrica: L’aigua pura és una substància que pràcticament no condueix
el corrent elèctric. Ara bé, l’aigua de l’aixeta, les aigües minerals, les aigües dels rius, dels
llacs, del mar, de la pluja, de pous, residuals, etc., contenen dissoltes quantitats més o
menys apreciables d’altres substàncies, de les quals, moltes són de naturalesa iònica. La
presència de ions fa que aquestes aigües siguin conductores del corrent elèctric.
Segons la concentració i la naturalesa dels ions que estiguin presents a l’aigua,
aquesta capacitat per a conduir el corrent elèctric, anomenada conductivitat específica és
més o menys gran. Una manera senzilla de mesurar la conductivitat de l’aigua és muntar
una font d’alimentació, una cel·la electrolítica i un amperímetre i mesurar la intensitat del
corrent elèctric que passa a través de l’aigua continguda a la cel·la.
També hi ha aparells anomenats conductímetres, que consten d’una unitat de
mesura (el conductímetre) i una cel·la de conductivitat (equivalent a una cel·la electrolítica).
A partir de la mesura de la intensitat del corrent elèctric i les característiques geomètriques
de la cel·la de conductivitat, el conductímetre dóna la conductivitat específica d’una
dissolució, mesurada en Siemens/cm (abans anomenada Mho/cm o Ω-1/cm).
La salinitat d’una dissolució és una altra manera d’expressar la conductivitat d’una
mostra. Es refereix a la concentració de clorur de sodi d’una hipotètica dissolució que
tingués la mateixa conductivitat que la mostra en estudi. Les unitats de la salinitat són mg/l o
g/l de NaCl. La taula 1 serveix per a la conversió de conductivitat específica a salinitat.
Tant la conductivitat específica com la salinitat de l’aigua depenen de la temperatura.
Per això cal especificar la temperatura de referència a la que s’ha fet la mesura. Per a
comparar conductivitats o salinitats de diferents dissolucions aquoses convé que la
temperatura de les diferents mesures sigui la mateixa. Alguns conductímetres disposen d’un
sistema de compensació automàtica de temperatura, de manera que automàticament
converteixen la mesura feta a la temperatura actual a la mesura feta a una temperatura de
referència concreta (20 ºC o 25 ºC).
Taula 1: Conversió de conductivitat específica a salinitat
Conductivitat
Salinitat (NaCl)
Conductivitat
Salinitat (NaCl)
específica
a 20 ºC
a 25 ºC
específica
a 20 ºC
a 25 ºC
mg/l
mg/l
mS/cm
g/l
g/l
µS/cm
12
6,1
5,5
1,7
1,0
0,9
20
10,3
9,3
2
1,2
1,0
50
26,0
23,4
3
1,8
1,6
100
52,2
47,0
4
2,4
2,2
200
105,3
94,6
5
3,0
2,7
300
158,9
142,8
6
3,6
3,3
400
213,2
191,4
7
4,2
3,8
500
267,8
240,5
8
4,9
4,4
600
322,9
289,8
9
5,5
4,9
800
433,9
389,4
10
6,1
5,5
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1000

545,4

489,6

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

7,4
8,7
10,1
11,4
12,9
14,3
15,7
17,2
18,6
20,1

6,6
7,8
9,0
10,2
11,4
12,7
14,0
15,3
16,6
17,9

2. Part experimental: En aquest experiment mesuraràs la conductivitat de diferents
aigües minerals i comprovaràs quina relació té amb la presència de sals minerals dissoltes.
Material:
Aigües minerals de
diferent procedència
Vas de precipitats de
100 ml
Conductímetre
amb
cel·la de conductivitat

Preparació i muntatge:
Connecta la cel·la de
conductivitat
al
cos
del
conductímetre. Prem el botó
I/O per a connecta l’aparell.
Neteja la cel·la amb aigua
destil·lada.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Introdueix en el vas de precipitats un volum d’uns 50 ml d’aigua mineral, submergeix
la cel·la de conductivitat en la mostra, agita i llegeix la mesura. Anota-la en la taula 2.
Repeteix el procediment per a les diferents classes d’aigua mineral de què disposis.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori. Junt amb la mesura de conductivitat,
anota-hi per a cada classe d’aigua mineral les dades analítiques d’aquella aigua, que solen
estar escrites en l’etiqueta de la botella d’aigua.
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Taula 2 : Dades analítiques i de conductivitat per a diferents classes d’aigües minerals
Aigua
Conductivitat Bicarbonats Sulfats
Clorurs
Calci
Sodi
Magnesi
(Marca)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(µS/cm)

3. Qüestions:
1. Què pots dir de la relació entre la conductivitat d’una mostra d’aigua i la
concentració dels ions que conté dissolts?
2. Com creus que influeix la temperatura en la conductivitat d’una dissolució salina?
Per què?
3. Explica per què dues dissolucions a la mateixa temperatura i amb igual
concentració de dos ions diferents poden tenir conductivitats diferents. Digues quins poden
ser els factors que, per dissolucions d’igual concentració i a la mateixa temperatura, fan que
uns ions condueixin més bé el corrent elèctric que uns altres.
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DESCOMPOSICIÓ ELECTROLÍTICA DE L’AIGUA
Objectius: Descompondre electrolíticament l’aigua en els seus elements i identificar-los.
1. Informació teòrica: L’aigua és un compost químic format per molècules de fórmula
H2O; això vol dir que cada molècula d’aigua està constituïda per dos àtoms d’hidrogen i un
àtom d’oxigen. En ser un compost, pot ser descompost en els seus elements constituents;
una manera de fer-ho és mitjançant el pas del corrent elèctric (electròlisi). La reacció de
descomposició de l’aigua es representa mitjançant la següent equació química:
H2O Æ H2 + ½ O2
Els elements constituents, hidrogen i oxigen poden ser reconeguts per les seves
propietats característiques. L’hidrogen és un gas menys dens que l’aire i que explota en
combinar-se amb l’oxigen de l’aire. L’oxigen és un gas més dens que l’aire, que revifa la
combustió d’un llumí acabat d’apagar o d’un paper incandescent.

2. Part experimental: En aquesta experiència descompondrem electrolíticament l’aigua
i observarem la relació entre els volums dels dos gasos obtinguts.

Material:
Voltàmetre de Hoffman
Dissolució 0’5 M de sulfat de sodi
Elèctrodes
Fils de connexió (2)
Font d’alimentació de 10 V o pila de
4’5 V

Preparació i muntatge:
Subjecta el voltàmetre de Hoffman
amb una pinça al suport de peu de plat. Cal
que l’aparell estigui el més vertical possible.
Tanca els extrems inferiors del voltàmetre
amb uns taps proveïts dels elèctrodes, tenint
cura de què quedin tancats de manera
hermètica. Obre les claus de la part superior
dels dos tubs per a igualar la pressió dels
tubs laterals amb la pressió atmosfèrica.
Afegeix la dissolució de sulfat de sodi
per la boca central. El nivell en les tres
branques (el dos tubs laterals i el tub central)
del voltàmetre serà la mateixa, degut al
principi dels vasos comunicants. Arrasa el
nivell de l’aigua en les divisions superiors.
Tanca les claus.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Connecta els elèctrodes a la font de
corrent. L’hidrogen i l’oxigen es van desprenent de l’aigua i passen a cada una de les
branques laterals del voltàmetre en forma de gas que desplaça l’aigua, de manera que els
nivells de l’aigua a les dues branques van baixant. Els volums de cada gas desprès serà la
diferència entre l’arrasament inicial i el final de l’aigua. L’hidrogen es desprèn a l’elèctrode
connectat al pol negatiu de la pila i l’oxigen es desprèn a l’elèctrode connectat al pol positiu
de la pila. Cada cop que consideris que hi ha hagut un despreniment apreciable de gas,
anota a la taula 1 els volums i el temps que fa que dura l’electròlisi.
Taula 1: volums d’hidrogen i oxigen despresos en l’electròlisi de l’aigua
temps de durada de
volum d’hidrogen (cm3)
volum d’oxigen (cm3)
l’electròlisi (minuts)

3. Qüestions:
1. Quina és la relació observada experimentalment entre els volums d’hidrogen i
oxigen? Quina és la relació que teòricament caldria esperar? Per què?
2. Quina finalitat té el sulfat de sodi dissolt en l’aigua? Quina altra substància podria
posar-se per a aconseguir el mateix efecte?
3. Com podries modificar el muntatge experimental per comprovar que la dissolució
condueix el corrent elèctric?
4. Hi ha alguna relació quantitativa senzilla entre els volums dels gasos i el temps
que dura l’electròlisi?
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ELECTRÒLISI DE DISSOLUCIONS
Objectius: Observar que el pas de corrent elèctric a través de dissolucions conductores
de l’electricitat produeix reaccions químiques.
1. Informació teòrica: L’aigua pura no és conductora de l’electricitat perquè està
formada per molècules elèctricament neutres. Quan a l’aigua s’hi dissolen substàncies de
naturalesa iònica, per exemple, àcids, bases o sals, els ions dispersos en la dissolució
poden transportar càrregues elèctriques. Així doncs, les dissolucions aquoses d’aquestes
substàncies sí que són conductores de l’electricitat. Els ions (àtoms, molècules o fragments
moleculars carregats elèctricament) són les partícules encarregades de deixar passar el
corrent a través de les dissolucions.
Per a fer circular corrent elèctric a través d’una dissolució fan falta una pila, dos
elèctrodes i fils de connexió. L’elèctrode connectat al pol positiu de la pila rep el nom
d’ànode i el connectat al pol negatiu s’anomena càtode. També es pot utilitzar una bombeta
o un amperímetre per a detectar el pas del corrent. Els ions amb càrrega positiva (cations)
es mouen cap l’elèctrode negatiu (càtode), mentre que els ions amb càrrega negativa
(anions) es mouen cap l’elèctrode positiu (ànode).
També es poden realitzar electròlisis amb sals fosses. Així, per exemple, el potassi
s’obté amb l’electròlisi de l’hidròxid de potassi fos; el sodi i el clor, per l’electròlisi del clorur
de sodi fos; l’alumini per l’electròlisi de l’alúmina (Al2O3), etc.
Quan el corrent elèctric passa a través de solucions aquoses conductores es
produeix una reacció química de descomposició anomenada electròlisi. Els productes de la
reacció de descomposició es formen sobre els elèctrodes. En alguns casos els productes
que es formen queden enganxats a la superfície dels elèctrodes, formant una capa sòlida
que va creixent a mida que va passant el corrent elèctric. En altres casos, els productes que
es formen estan en estat gasos i es formen petites bombolles de gas sobre els elèctrodes
que van creixent i quan tenen suficient volum es desprenen i pugen cap a la superfície.
Segons la substància iònica que hi ha dissolta a la solució, els productes de
l’electròlisi són diferents. A la taula 1 trobem els productes resultants de diferents
electròlisis.
Taula 1: electròlisi d’algunes dissolucions
es produeix
es produeix
solució
al càtode (-)
a l’ànode (+)
clorur de coure (II) (aq)
coure (recobriment marró)
clor (gas verdós)
nitrat de plom (II) (aq)
plom (cristalls metàl·lics)
oxigen (gas)
bromur de magnesi (aq)
hidrogen (gas)
brom (gas)
sulfat de sodi (aq)
hidrogen (gas)
oxigen (gas)
àcid sulfúric diluït
hidrogen (gas)
oxigen (gas)
clorur de zenc (aq)
zenc (recobriment gris)
clor (gas verdós)
sulfat de coure (aq)
coure (recobriment marró)
oxigen (gas)

Els productes de l’electròlisi es formen quan els ions es descarreguen quan arriben
als elèctrodes, convertint-se en àtoms neutres. Alguns exemples d’aquestes descàrregues
de ions sobre els elèctrodes estan recollits a la taula 2.
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Taula 2: descàrrega dels ions sobre els elèctrodes
al càtode (-)
a l’ànode (+)
++
−
−
Cu + 2 e Æ Cu
2 Cl Æ Cl2 + 2 e−
++
−
Pb + 2 e Æ Pb
2 Br− Æ Br2 + 2 e−
+
−
2 H + 2 e Æ H2
2 H2O Æ O2 + 4 H+ + 4 e−
Mg++ + 2 e− Æ Mg
Na+ + 1 e− Æ Na
Zn++ + 2 e− Æ Zn
Els elèctrodes són barres o làmines metàl·liques (níquel, ferro, coure, zinc, platí, etc.)
o de grafit (carbó). Es selecciona el tipus d’elèctrode segons els productes que es volen
obtenir.
Una aplicació de l’electròlisi és la galvanoplàstia, que consisteix a recobrir
(galvanitzar) un objecte metàl·lic amb una capa metàl·lica (d’un altre metall), amb la finalitat
de millorar-ne l’aspecte extern o protegir-lo de la corrosió. L’objecte que es vol galvanitzar
(per exemple, una cullera) actua com a càtode en l’electròlisi. L’ànode és una peça del
metall que cobrirà l’objecte (argent) i la dissolució electrolítica és una dissolució d’un
compost del mateix metall (nitrat de plata). Durant el procés de galvanització, el metall de
l’ànode es dissol i cobreix l’objecte del càtode amb una capa fina. És a dir, el metall es
transfereix de l’ànode al càtode.
Aquesta tècnica també es pot utilitzar per purificar metalls com el coure. Per fer-ho,
es col·loca coure impur a l’ànode i coure pur al càtode. El coure passa de l’ànode al càtode i
les impureses cauen i resten al fons. A la taula 3 hi ha alguns exemples de galvanitzacions.
Taula 3: Algunes galvanitzacions i les seves aplicacions
Metall que recobreix
Metall de l’objecte
Aplicacions
argent
níquel
coberts
crom
acer
ornaments de vehicles
zinc
acer
protecció de la corrosió
estany
acer
llaunes d’aliments

2. Part experimental: En aquesta pràctica realitzaràs les electròlisis de diferents
dissolucions iòniques per observar com es formen els productes de la reacció.

Material:
Cel·la electrolítica amb elèctrodes de carbó
Font d’alimentació, pila
Dissolució de clorur de coure (II)
Dissolució de nitrat de plom (II)
Dissolució de bromur de magnesi
Dissolució de clorur de zinc
Dissolució de sulfat de coure (II)
Amperímetre o bombeta
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Preparació i muntatge:
Es connecten la pila,
els elèctrodes de la
cel·la
electrolítica
i
l’amperímetre
o
la
bombeta, tots en sèrie.
Cal comprovar que els
elèctrodes de la cel·la
estiguin ben nets. Els
dipòsits metàl·lics que
hi pugui haver es poden
treure fregant-los amb
un raspall o dissolentlos amb una mica
d’àcid.

Procediment i recollida de dades experimentals:
1. Electròlisi de la dissolució de clorur de coure (II)
Es posa la dissolució a electrolitzar dins de la cel·la fins que els elèctrodes quedin
totalment submergits. Es deixa passar el corrent elèctric, observant que la bombeta llueixi o
que l’amperímetre marqui. Observa el despreniment de gas clor en forma de petites
bombolles en el ànode (elèctrode +). El gas clor es pot identificar per el seu olor
característic a lleixiu. Després d’uns quants minuts (depèn de la intensitat del corrent elèctric
que hi hagi passat) pots desconnectar els elèctrodes, treure’ls de la dissolució de la cel·la i
en el càtode (elèctrode -) observar el color marró fosc del coure que s’hi ha dipositat a
sobre.
Per rentar el càtode pots fer servir una mica d’àcid nítric concentrat. Amb un
comptagotes deixes caure unes gotes d’aquest àcid sobre l’elèctrode i el coure es dissoldrà.
Després ho esbandeixes bé amb aigua. Fes-ho a la campana de gasos o en un lloc ben
ventilat perquè els òxids de nitrogen que es desprenen a la reacció són tòxics.

2. Electròlisi de la dissolució de sulfat de coure (II)
Segueix el mateix procediment que a l’electròlisi anterior. Observa que a l’ànode en
lloc de desprendre’s clor es desprèn oxigen. El càtode queda igualment que abans recobert
de coure. Neteja bé els elèctrodes.

3. Electròlisi de la dissolució de clorur de zinc
Fes-ho com a l’electròlisi del clorur de coure. Observa el despreniment de gas clor a
l’ànode i el recobriment de color gris de zinc del càtode. Per netejar el zinc dipositat pots fer
servir àcid clorhídric (1:1).
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4. Electròlisi de la dissolució de bromur de magnesi
L’electròlisi del bromur de magnesi es fa seguint el procediment normal. A l’ànode
observaràs el despreniment de gas brom de color vermell i que pot arribar a fer picar els
ulls. Al càtode observaràs que no hi ha un recobriment de magnesi, sinó que es desprenen
bombolles de gas hidrogen. Neteja bé els elèctrodes esbandint-los amb aigua.
5. Electròlisi de la dissolució de nitrat de plom (II)
Segueix el mateix procediment que a les altres electròlisis, però no posis la bombeta
o l’amperímetre. Observa que a l’ànode es desprenen bombolles d’oxigen i que el càtode
queda recobert per cristalls brillants de plom que van creixent i s’estenen cap a l’altre
elèctrode. Neteja bé els elèctrodes.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia la taula 4 a la llibreta de laboratori i anota-hi les observacions fetes en cada
una de les electròlisis: olor i color dels gasos que es desprenen; color i aspecte del dipòsit
metàl·lic (queda ben agafat a l’elèctrode, es desprèn i cau al fons, massa compacta o
esponjosa, es formen cristalls, etc.), temps que ha durat l’electròlisi, etc.
Taula 4: observacions
de lesdeelectròlisis
de les dissolucions
Taula 4: observacions
de les electròlisis
les dissolucions
es produeix
es produeix
solució
al càtode (-)
a l’ànode (+)
clorur de coure (II) (aq)

sulfat de coure (II) (aq)

clorur de zinc (aq)

bromur de magnesi (aq)

nitrat de plom (II) (aq)

3. Qüestions:
1. Quina aplicació industrial pot tenir el procés d’electròlisi?
2. Què passaria si volguéssim electrolitzar una dissolució de sucre en aigua? Per
què?
3. Quina diferència hi ha entre el funcionament d’una cel·la electrolítica i el d’una
pila?
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RECOBRIMENTS METÀL·LICS
Objectius: Aplicar l’electròlisi de dissolucions iòniques al recobriment de diversos
objectes amb una capa de metall.

1. Informació teòrica: El pas del corrent elèctric a través de dissolucions de
substàncies iòniques produeix reaccions químiques de descomposició. El procés es coneix
amb el nom d’electròlisi. Els productes de la reacció es formen als elèctrodes (el positiu és
anomenat ànode, i el negatiu, càtode). Es poden fer servir diferents tipus d’elèctrodes
(carbó, níquel, coure, zinc, etc.). En algunes electròlisis es desprenen gasos (oxigen,
hidrogen, clor, etc.) dels elèctrodes. En altres casos, es dipositen metalls sobre els
elèctrodes. En aquest cas, es pot fer servir l’electròlisi per a obtenir recobriments metàl·lics
de la superfície d’objectes. L’objecte que es vol recobrir electrolíticament s’ha de connectar
al pol negatiu de la pila o font d’alimentació, és a dir, ha d’actuar com càtode.
Per a recobrir electrolíticament un metall amb un altre, cal que el metall que ha de
recobrir sigui menys reactiu (més noble o més resistent a la corrosió) que el metall que ha
de ser recobert. Per exemple, es pot recobrir ferro o níquel amb coure, zinc o crom amb
níquel, etc.
Per a que la capa metàl·lica dipositada sobre el càtode sigui compacta i resistent cal
que l’electròlisi es realitzi molt lentament i per això, la intensitat del corrent elèctric que hi ha
de circular ha de ser molt petita.
Si l’objecte que volem recobrir no és metàl·lic, no es pot fer servir directament com a
elèctrode. Abans s’ha de recobrir amb una capa conductora de vernís al grafit, que el faci
conductor elèctric i permeti utilitzar-lo com a càtode.

2. Part experimental: En aquesta pràctica farem el recobriment d’una clau amb níquel i
d’un clip amb coure.

Material:
Vas de precipitats de 100 ml
Pila o font d’alimentació
Bombeta de 3’5 V
Dissolució de sulfat de coure (II)
Dissolució de sulfat amònic de níquel (50 g/ litre)
Elèctrode de níquel (tros de xapa)
Elèctrode de coure (tros de xapa)
Clau de ferro o d’alumini
Clip (de ferro recobert de níquel)
Cotó
Pols de marbre

Preparació i muntatge:
Es munta la pila, la bombeta i l’elèctrode corresponent (níquel o coure) tots en sèrie.
L’objecte a recobrir es connecta al pol negatiu de la pila i l’elèctrode de níquel o coure al pol
positiu de la pila. En la reacció, l’ànode s’anirà dissolent. L’objecte a recobrir ha de tenir la
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superfície ben neta, exempta de greix i d’òxid. La clau la pots netejar amb una mica de
detergent. Lliga-la amb un tros de fil de coure o subjecta-la amb unes pinces de cocodril, i
neteja-la, esbandint-la bé i
evitant tocar-la amb els dits
(sinó el greix dels dits
embruta l’objecte i no deixa
fer-ne bé el recobriment). El
clip, lligat amb un tros de fil
de coure o subjectat amb
unes pinces de cocodril, el
pots netejar submergint-lo
durant un minut en àcid
clorhídric
(1:1);
després
l’esbandeixes amb aigua,
però sense tocar-lo amb els
dits. La clau i el clip han de
quedar ben submergits a la
dissolució
del
vas
de
precipitats, i no han de tocar
ni el fons ni les parets del vas.

Procediment i recollida de dades experimentals:
1. Recobriment d’una clau amb una capa de níquel
Omple el vas de precipitats amb la dissolució de sulfat de níquel. Introdueix
l’elèctrode de níquel (connectat al pol positiu) i la clau (connectada al pol negatiu) dins del
vas de precipitats, ben separats de manera que no es toquin. Deixa que passi el corrent
elèctric durant uns quants minuts. Treu la clau de dins del vas i observa els seu aspecte. Si
la capa dipositada de níquel no es prou visible, torna a introduir la clau dins del vas i deixa
passar el corrents uns quants minuts més. En el cas que al treure la clau el dipòsit metàl·lic
tingui aspecte de pols, neteja la clau i torna a repetir l’experiment amb l’ànode parcialment a
fora de la dissolució; així el procés anirà més lentament i el recobriment serà més compacte.
Un cop hagi quedat bé, renta la clau i observa el recobriment.
2. Recobriment d’un clip amb una capa de
coure
Repeteix
el
procediment
de
l’experiència anterior, però fent servir ara la
dissolució de sulfat de coure i l’elèctrode de
coure. El clip és de ferro, però està recobert
d’una capa de níquel. Ara hi dipositarem una
segona capa de coure. El clip ha d’estar
connectat al pol negatiu i l’elèctrode de coure
al pol positiu de la pila. Quan els posis dins
del vas de precipitats, evita que hi hagi cap
contacte entre ells. Deixa passar el corrent
uns quants minuts. Canvia el punt en què el clip penja del fil de coure o de les pinces de
cocodril i deixar passar el corrent uns quants minuts més; així podràs obtenir un recobriment
més uniforme. Un cop hagis aconseguit un bon recobriment, pots fer que es torni lluent
fregant-lo amb una mica de cotó i pols de marbre.
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Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi les observacions fetes en cada
una de les electròlisis: color, brillantor i aspecte de la capa metàl·lica dipositada (queda ben
agafat a l’elèctrode, es desprèn i cau al fons, massa compacta o en pols, es formen cristalls,
etc.), temps que ha durat l’electròlisi, etc.
Taula 1: observacions dels recobriments electrolítics
Recobriment

Característiques del recobriment

amb níquel

amb coure

3. Qüestions:
1. Quines aplicacions industrials pot tenir el procés d’electròlisi?
2. Per què l’elèctrode que es fa servir és del mateix metall que el amb el que es vol
recobrir l’objecte? Què passaria si s’utilitzés un elèctrode d’un metall diferent?
3. Per què el greix a la superfície de l’objecte no deixa que es dipositi la capa
metàl·lica?
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CORBA DE SOLUBILITAT DEL NITRAT DE POTASSI EN AIGUA
Objectius: Determinar la solubilitat del nitrat de potassi en aigua a diferents temperatures
per dibuixar-ne la seva corba de solubilitat.
1. Informació teòrica: Una substància sòlida és soluble en un líquid fins a una
determinada quantitat màxima. La dissolució que no admet més quantitat de substància
dissolta (solut) s’anomena dissolució saturada. Anomenem solubilitat la quantitat
màxima d’una substància que es pot dissoldre en una quantitat determinada de dissolvent.
També podem dir que la solubilitat és la concentració de la dissolució saturada. La solubilitat
es pot donar en qualsevol de les formes d’expressar una concentració, però la forma més
habitual d’expressar-la és en grams de solut per cada 100 g de dissolvent ( g de solut/100 g
de dissolvent). Així, quan diem que la solubilitat de la sal de cuina en aigua és 38 g de
sal/100 g d’aigua, volem dir que com a màxim podem arribar a dissoldre 38 grams de sal en
cada 100 grams d’aigua (en aquest cas la dissolució estaria saturada)
Cada substància té una solubilitat diferent en un determinat dissolvent. Per aquesta
raó, la solubilitat és una propietat característica i, per tant, serveix per identificar les
substàncies.
En general, la solubilitat
d’una substància sòlida en un
dissolvent líquid augmenta amb la
temperatura (en canvi, la solubilitat
dels gasos disminueix). Per algunes
substàncies, aquest augment és
petit, com és el cas del clorur de
sodi, en què la solubilitat es manté
en el valor aproximat de 38 g
sal/100 g d’aigua, de manera
pràcticament independent de la
temperatura.
Per
altres
substàncies, l’augment és força
considerable, com és el cas del
nitrat de potassi, en què la
solubilitat a 20 ºC és de 30 g de
nitrat/100 g d’aigua, mentre que és
de 80 g de nitrat/100 g d’aigua a 50
ºC. La representació gràfica de la
solubilitat d’una substància en
funció de la temperatura s’anomena
corba de solubilitat, i té un
aspecte com el de la de la figura de
la dreta.
Si anem refredant una dissolució de nitrat de potassi, la solubilitat disminuirà i
arribarem a una temperatura per la què la dissolució serà saturada i el nitrat de potassi
començarà a precipitar en el fons del recipient, donant lloc a la formació de cristalls de nitrat
de potassi. La concentració de la dissolució en aquest instant ens donarà la solubilitat.
Utilitzarem justament aquest fenomen per determinar la solubilitat del nitrat de potassi a
diferents temperatures.
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2. Part experimental:
Material:
Tub d’assaig gros
Proveta 10 ml
Pinces de fusta
Placa calefactora elèctrica
Vareta de vidre
Termòmetre
Vas de precipitats de 200 ml
Nitrat de potassi

Preparació i muntatge:
Pesa 15 grams de nitrat de potassi a la balança electrònica, damunt d’un tros de
paper que prèviament hauràs tarat. Introdueix el nitrat al tub d’assaig.
Omple el vas de precipitats de 200 ml amb aigua fins les tres quartes parts i posa’l a
escalfar sobre la placa calefactora, mantenint la seva temperatura al voltant de 70 ºC.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Afegeix 15 ml d’aigua destil·lada al tub
d’assaig, agita amb la vareta de vidre i posa’l dins del vas de precipitats, deixant que la
dissolució s’escalfi. Ves remenant la dissolució contínuament amb la vareta fins que s’hagi
dissolt tot el nitrat de potassi. Treu el tub d’assaig del vas de precipitats i, substituint la
vareta per el termòmetre, continua remenant suaument mentre es refreda fins que vegis que
apareixen uns puntets brillants que es dipositen al fons del tub (són els primers cristalls del
nitrat que precipita). Anota la temperatura que marca el termòmetre a la taula 1, a sota la
casella corresponent a 15 grams d’aigua.
Afegeix 5 ml més d’aigua destil·lada al tub d’assaig, i repeteix el procediment
anterior, escalfant dins del vas de precipitats, refredant i anotant la temperatura quan
comencin a formar-se els primers cristalls de nitrat de potassi.
Repeteix el pas anterior fins que la quantitat total d’aigua destil·lada dintre del tub
sigui 45 ml.
Taula 1: solubilitat del nitrat de potassi
massa del solut
(g)
massa de l’aigua
(g)

15

15

15

15

15

15

15

15

20

25

30

35

40

45

temperatura (ºC)
solubilitat (g
solut/100 g
d’aigua)
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Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Omple la darrera fila de la taula 1. A cada una de les columnes, calcula la solubilitat
del nitrat de potassi d’acord amb els M grams d’aigua que hi ha dins del tub:
solubilitat = (15 grams de nitrat/ M grams d’aigua ) · 100 grams d’aigua
Representa gràficament les dades de la taula 1 en el gràfic “solubilitat”-“temperatura”
(corba de solubilitat). A l’eix d’ordenades (eix vertical) posa l’escala de solubilitat des de
zero fins a 110 g solut/100 g d’aigua. A l’eix d’abscisses (eix horitzontal) posa l’escala de
temperatura des de 0 ºC fins a 80 ºC. No t’oblidis d’indicar amb claredat tant les magnituds
com les unitats sobre els eixos. Procura que les dimensions del gràfic siguin
aproximadament la meitat de les d’un full de paper mil·limetrat.

3. Qüestions:
1. Es podria determinar la solubilitat escalfant la dissolució i observant l’instant en
què es dissol tot el nitrat de potassi? Quines avantatges i quins inconvenients tindria aquest
procediment? Obtindríem la mateixa corba de solubilitat?
2. Què és una dissolució sobresaturada? Per què es forma aquest tipus de
dissolució?
3. Calcula quants grams de nitrat de potassi s’han dipositat en el tub quan la
temperatura de la primera dissolució (15 g de solut i 15 g d’aigua) ha baixat a 30 ºC. Quants
grams de nitrat queden encara dissolts en l’aigua? La solubilitat del nitrat de potassi en
aigua a 30 ºC és de 45 g nitrat/100 g d’aigua.
4. La solubilitat dels gasos en aigua disminueix en augmentar la temperatura. Explica
algunes conseqüències o aplicacions d’aquest fenomen en la vida quotidiana.
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DETERMINACIÓ DE LA DURESA DE L’AIGUA
Objectius: Aplicar les reaccions de precipitació a la determinació del contingut de sals
càlciques en una mostra d’aigua.
1. Informació teòrica: L’aigua químicament pura és una substància que està formada
únicament per un sol tipus de molècules, de fórmula H2O. Ara bé, l’aigua de l’aixeta, les
aigües minerals, les aigües dels rius, dels llacs, del mar, de la pluja, de pous, residuals, etc.,
són dissolucions en aigua de substàncies més o menys solubles i moltes de les quals són
de naturalesa iònica. Les substàncies que normalment contenen dissoltes les aigües
minerals naturals són: bicarbonats, sulfats i clorurs de sodi, magnesi i calci. En alguns
casos, a les aigües potables per a ús públic se li afegeixen altres substàncies com pot ser
el fluor (en forma de fluorurs).
La presència de substàncies iòniques dissoltes en l’aigua fa que sigui conductora del
corrent elèctric. Segons la concentració i la naturalesa dels ions que estiguin presents a
l’aigua, aquesta capacitat per a conduir el corrent elèctric, anomenada conductivitat
específica és més o menys gran. Una manera senzilla de mesurar la conductivitat de
l’aigua és muntar una font d’alimentació, una cel·la electrolítica i un amperímetre i mesurar
la intensitat del corrent elèctric que passa a través de l’aigua continguda a la cel·la.
A les etiquetes de les ampolles d’algunes aigües minerals es pot trobar el resultat de
l’anàlisi química de l’aigua. Normalment es dóna la concentració de les sals dissoltes
expressada en mil·ligram per litre. Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Anota-hi per a
diferents classes d’aigua mineral les seves dades analítiques.
Taula 1 : Dades analítiques i de conductivitat per a diferents classes d’aigües minerals
Aigua
Conductivitat Bicarbonats Sulfats
Clorurs
Calci
Sodi
Magnesi
(Marca)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(mg/l)
(µS/cm)

La presència de calci o magnesi a l’aigua representa un inconvenient a l’hora
d’utilitzar-la com a medi de dissolució del sabó quan volem rentar. Els greixos i els olis són
èsters de la glicerina amb àcids grassos, freqüentment els àcids palmític, esteàric i oleic. La
mantega conté a més èsters dels àcids butíric, caproic, càpric, etc.
ÀCID GRAS + GLICERINA Æ GREIX O OLI + AIGUA
La conversió dels greixos i olis en sals (saponificació) forma els sabons:
GREIX O OLI + HIDRÒXID DE SODI O POTASSI Æ SABÓ +GLICERINA
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Si es fa la reacció amb hidròxid de sodi s’obtenen els sabons sòlids i si es fa la
saponificació amb hidròxid de potassi s’obtenen els sabons tous. Els sabons són solubles
en aigua i la seva acció detergent depèn del seu poder d’emulsionar olis i greixos que són
separats en forma de minúsculs glòbuls.
Quan els sabons es dissolen en aigua, si hi ha calci (o magnesi) present, es pot
produir una reacció amb formació de “sabons” càlcics que són insolubles:
SABÓ(aq) + SAL DE CALCI(aq) Æ SAL DE SODI(aq) + “SABÓ” CÀLCIC ↓
Per tant, la presència de calci o magnesi a
l’aigua redueix l’acció detergent del sabó i precipita
sals càlciques o magnèsiques insolubles que es
poden dipositar entre les fibres de la roba (que per
això no queda ben neta) i sobre els elements de
les rentadores, rentavaixelles, etc., produint-ne així
el seu deteriorament (obstrucció de conductes,
cobriment de resistències, etc).
Segons la
quantitat de calci o magnesi dissolt en l’aigua,
podem parlar d’aigües toves, dures o molt dures.
A més, les aigües molt dures també creen
problemes perquè al bullir deixen residus minerals
en les calderes, tubs de calefacció i escalfadors
dels aparells electrodomèstics.

2. Part experimental: En aquesta experiència determinaràs la duresa de l’aigua a partir
de la seva capacitat per formar escuma de sabó.

Material:
Vas de precipitats de 100 ml
Tub d’assaig
Sabó
Vareta de vidre
Placa calefactora elèctrica

Preparació i muntatge:
Posa 50 ml d’aigua destil·lada en el vas de precipitats. Posa el vas sobre la placa
amb el comandament de temperatura en la posició 7. Quan l’aigua sigui calenta, afegeix-hi
uns dos grams de sabó (una cullera petita) i remena amb la vareta de vidre fins que la
dissolució de sabó quedi completament transparent.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Primer provaràs la precipitació de sals càlciques. Agafa un tub d’assaig net i posa-hi
aigua destil·lada fins a la meitat. Afegeix-hi uns pocs (dos o tres) cristallets de nitrat de calci
i agita el tub fins que quedin dissolts. Afegeix unes quantes gotes de la dissolució de sabó
que has preparat abans. Observa què passa, copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i
anota-ho al requadre 1.
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Requadre 1: precipitació de sals càlciques
Al afegir unes gotes de dissolució de sabó al tub
d’assaig que conté aigua amb nitrat
de calci dissolt s’observa que:

Ara determinaràs la duresa de l’aigua, és a dir, la quantitat de calci i magnesi que hi
ha dissolt. Agafa un tub d’assaig net i posa-hi aigua destil·lada fins a la meitat. Afegeix-hi
tres gotes de la dissolució de sabó que has preparat anteriorment. Tapa el tub amb el polze
i agita’l fins que quedi una escuma persistent. Agafa ara un altre tub d’assaig net i posa-hi
aigua de l’aixeta fins a la meitat. Ves-hi afegint gotes de la dissolució de sabó, de tres en
tres gotes, tapant amb el polze i agitant, fins que vegis que es forma l’escuma d’una manera
persistent. Copia el requadre 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi el que has observat sobre
l’aspecte de la dissolució i el nombre de gotes de sabó que has tingut que afegir fins que ha
començat a aparèixer l’escuma de manera persistent.
Requadre 2: determinació de la duresa de l’aigua de l’aixeta
Ha calgut afegir ______ gotes de dissolució de sabó
al tub d’assaig que conté aigua de l’aixeta fins la permanència
de l’escuma. En afegir les gotes
de sabó s’observa que:

3. Qüestions:
1. Per què al afegir unes gotes de dissolució de sabó al tub d’assaig que conté aigua
amb nitrat de calci dissolt s’observa que s’enterboleix?
2. Perquè l’aigua de l’aixeta queda més blanquinosa que l’aigua destil·lada?
3. Què és un detergent? Quina diferència hi ha entre un detergent i un sabó?
4. Quines són les substàncies que no convé que hi hagi dissoltes en l’aigua per a
consum? Explica perquè.
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PREPARACIÓ DE DISSOLUCIONS I DE SUSPENSIONS
Objectius: Preparar dissolucions de sal en aigua i de sulfat de coure en aigua (afegint-hi
amoníac per acolorir-la de color blau fort) i una suspensió de farina en aigua. Preparar un
filtre de con i filtrar les dissolucions i la suspensió.

1. Informació teòrica: Una dissolució és una mescla homogènia de dues o més
substàncies. Quan una substància es dissol en una altra, com el sucre en l’aigua, diguem
que és soluble en l’altra substància (el sucre és soluble en aigua). La substància que es
dissol en l’altre i de la qual, per tant, n’hi ha en menys proporció, s’anomena solut. La
substància que dissol una altra substància i de la qual, per tant, n’hi ha en més proporció,
s’anomena dissolvent. Així, si dissolem sucre en aigua, el sucre dissolt és el solut i l’aigua
el dissolvent.
Una dispersió és una mescla heterogènia en la qual la diferenciació de les fases
(líquida, sòlida o gasosa) requereix normalment l’ús del microscopi. També es poden
anomenar col·loides. En una dispersió de dos components, el component minoritari
s’anomena substància dispersa (equivalent al solut de la dissolució) i el majoritari,
substància dispersant (equivalent al dissolvent en una dissolució). La substància
dispersant constitueix un medi continu que conté partícules o gotetes de la substància
dispersa. La dispersió de la farina en aigua és una suspensió col·loidal.

2. Part experimental: El material serveix per a preparar dissolucions i dispersions.
Material:
Sal de cuina
Sulfat de coure
Amoníac
Farina
Aigua
Vas de precipitats
Paper de filtre
Cullereta o espàtula

Procediment
i
experimentals:

recollida

de

dades

Experiència 1:
Pren un vas de precipitats de 250 ml i omple’l
aproximadament fins a la meitat. Afegeix-hi mitja cullereta
de sal de cuina i remena-ho fins a la completa dissolució
de la sal en l’aigua. Obtindràs una dissolució de sal en
aigua sense color. Observa la transparència de la
dissolució. Observa el pas d’un raig de llum a través de la
dissolució. A la llibreta de laboratori anota les
observacions i descriu el que passa. Fes un dibuix del
fenomen. Prepara un filtre de con i filtra la dissolució.
Anota les observacions i explica el que passa.
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Experiència 2:
Pren un vas de precipitats de
250 ml i omple’l aproximadament fins a
la meitat. Afegeix-hi mitja cullereta de
sulfat de coure i remena-ho fins a la
completa dissolució del sulfat de coure
en l’aigua. Després, ves-hi afegint gotes
d’amoníac i remena-ho bé amb la
cullereta. Obtindràs una dissolució de
sulfat de coure en aigua d’un intens
color blau. Observa la transparència de
la dissolució. Observa el pas d’un raig
de llum a través de la dissolució. A la
llibreta
de
laboratori
anota
les
observacions i descriu el què passa. Fes
un dibuix del fenomen. Prepara un filtre de con i filtra la dissolució. Anota les observacions i
explica el que passa.

Experiència 3:
Pren ara un altre vas de precipitats de 250 ml i
omple’l aproximadament fins a la meitat. Afegeix-hi mitja
cullereta de farina i remena-ho intentant la dissolució de
la farina en l’aigua. Observaràs que la farina no es dissol
en l’aigua. Obtindràs una dispersió de farina en aigua
d’un aspecte blanc i tèrbol. Observa que la suspensió no
és transparent. Observa el pas d’un raig de llum a través
de la dispersió. A la llibreta de laboratori anota les
observacions i descriu el què passa. Fes un dibuix del
fenomen (efecte Tyndall). Prepara un filtre de con i filtra la
dispersió. Anota les observacions i explica el que passa.

3. Qüestions:
1. Busca al diccionari el significat de les següents paraules: homogeni, heterogeni,
soluble, insoluble, miscible, immiscible.
2. Posa tres exemples de dissolucions i tres exemples de dispersions.
3. Digues quina diferència hi ha entre: suspensió, emulsió i escuma
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DESPLAÇAMENT ENTRE METALLS
Objectius: Comparar les reactivitats de diferents metalls observant reaccions de
desplaçament.

1. Informació teòrica: Els metalls constitueixen un conjunt d’elements amb unes
propietats físiques i químiques força semblants. Així, per exemple, solen tenir una
característica brillantor metàl·lica, acostumen a ser bons conductors de la calor i de
l’electricitat, solen ser densos, tenen tendència a oxidar-se, a reaccionar amb l’aigua i amb
els àcids desprenent hidrogen, etc. Tanmateix aquestes tendències en les seves propietats
no les presenten tots els metalls amb la mateixa intensitat. Hi ha, per exemple, una gradació
en la forma de reaccionar químicament (reactivitat): uns metalls reaccionen molt més
fàcilment que altres. Es pot construir una taula ordenant els metalls segons la seva
reactivitat química (sèrie de reactivitat). L’ordenació dels metalls més coneguts segons la
seva reactivitat és la següent (l’ordenació està feta en funció de l’escala
d’electronegativitat de Pauling, que és el número que hi ha entre parèntesi al costat del
nom del metall):
Sodi (0’9)
Magnesi (1’2)
Alumini (1’5)
Zinc (1’6)
Wolframi (1’7)
Ferro (1’8)
Níquel (1’8)
Plom (1’8)
Estany (1’8)
Coure (1’9)
Plata (1’9)
Or (2’4)
Com més reactiu és un metall, més fàcilment reacciona i forma compostos i més
difícilment se’l troba en estat d’element a la natura. Com menys reactiu és un metall, més
difícilment reacciona i és més fàcil trobar-lo en estat d’element a la natura, com passa, per
exemple, amb l’or i la plata. Dels metalls que hi ha en aquesta sèrie, el més reactiu és el
sodi (que reacciona enèrgicament amb l’oxigen de l’aire, l’aigua i l’àcid clorhídric) i el menys
reactiu és l’or (que no reacciona ni amb l’oxigen de l’aire, ni amb l’aigua, ni amb l’àcid
clorhídric). Un metall poc actiu om l’or també és anomenat metall noble.
A la taula 1 es mostra com reaccionen els diferents metalls amb l’oxigen de l’aire,
amb l’aigua i amb l’àcid clorhídric. Es pot observar que la capacitat per a reaccionar va
disminuint de dalt cap a baix de la taula.
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Taula
1: comportament
d’alguns
metalls
l’oxigen,
l’aigua
i l’àcid
clorhídric
Taula
1: comportament
d’alguns
metalls
ambamb
l’oxigen,
l’aigua
i l’àcid
clorhídric
METALLS
REACCIÓ AMB
REACCIÓ AMB
REACCIÓ AMB
L’OXIGEN DE
L’AIGUA
L’ÀCID CLORHÍDRIC
L’AIRE
sodi
reacciona molt
reacciona
reacciona
reacciona
ràpidament
violentament amb
violentament
aigua freda
magnesi
reacciona
amb vapor reacciona reacciona ràpidament
ràpidament si se li i dóna un residu
dóna calor
blanc
alumini
reacciona
amb vapor reacciona reacciona ràpidament
lentament encara
lentament
que s’escalfi
zinc
reacciona
amb vapor reacciona reacciona ràpidament
lentament encara
lentament
que s’escalfi
ferro
només reacciona
amb vapor reacciona reacciona lentament
en forma de pols o molt lentament
de llana
plom
reacciona
no reacciona
reacciona lentament
lentament
si s’escalfa
coure
reacciona molt
no reacciona
no reacciona
re
lentament quan
s’escalfa
argent
no reacciona
no reacciona
no reacciona
or

no reacciona

no reacciona

no reacciona

En aquesta experiència compararem la reactivitat d’alguns metalls. La reacció
general (anomenada reacció de desplaçament) que farem servir per a comparar la
reactivitat d’un metall amb la d’un altre serà la següent:
metall actiu + sal de metall noble Æ sal de metall actiu + metall noble
Així, per exemple, l’alumini (més reactiu) desplaça el coure (més noble) de les seves sals:
alumini + sulfat de coure (II) Æ sulfat d’alumini + coure

2. Part experimental: Les reaccions que has de fer et permetran ordenar els metalls
segons la seva reactivitat.

Material:
Gradeta per a tubs d’assaig
Tubs d’assaig (6)
Metalls (magnesi, alumini, zinc, ferro, plom, coure i plata)
Dissolucions de nitrat d’alumini, sulfat de zinc, nitrat de ferro (III), nitrat de plom (II),
sulfat de coure (II) i nitrat de plata.
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Preparació i muntatge:
PRECAUCIÓ: Els tubs d’assaig han d’estar normalment muntats a la gradeta en
posició vertical. Per observar la reacció, mira el tub pel costat, mai per dalt, perquè
podria sortir reactius del tub i cremar-te els ulls. Mai apuntis amb el tub a una altra
persona perquè podries produir-li lesions greus si sortís disparat el contingut de dins
del tub.
Numera de l’1 al 6 els tubs d’assaig amb un retolador de tinta no soluble. Has
d’observar i anotar a la llibreta de laboratori les característiques de la reacció que duràs a
terme en cada un dels tubs d’assaig (metall utilitzat, sal de metall utilitzada, reactivitat,
despreniment gasós, canvis de color, etc.).
Les mostres de metall han d’estar ben netes de pols i de greix. Si fa temps que les
tens i la seva superfície es presenta alterada, els trossets de mostra s’hauran d’escatar una
mica amb paper de vidre.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori. En alguns casos, aquestes reaccions són
lentes. Deixa reposar els tubs d’assaig almenys tres hores. Després observa’ls atentament i
anota a la llibreta de laboratori com es produeix cada reacció:
• si reacciona ràpidament, poc a poc o si no
reacciona
• aspecte i color del nou metall dipositat
• canvis de color en la dissolució de la sal de
metall
• si es desprèn calor i si el tub s’escalfa
Has de provar la reactivitat del set metalls amb
cada una de les sals de metall. Fes-ho en l’ordre indicat a
continuació:
1. REACTIVITAT DEL MAGNESI
Primer omple fins a la quarta part els set tubs d’assaig amb les dissolucions de sals
metàl·liques en l’ordre següent:
Tub 1: dissolució de nitrat d’alumini
Tub 2: dissolució de sulfat de zinc
Tub 3: dissolució de nitrat de ferro (III)
Tub 4: dissolució de nitrat de plom (II)
Tub 5: dissolució de sulfat de coure(II)
Tub 6: dissolució de nitrat de plata
A continuació posa als tubs un trosset de cinta de magnesi. Deixa que es produeixin
les reaccions. Si cal, espera unes hores per a fer les observacions. Després de fixar-te en
l’aspecte de cada dissolució, pots abocar-la dins del recipient indicat per a això, intentant no
arrossegar la matèria sòlida. Neteja aquest residu sòlid posant una mica d’aigua destil·lada
dins del tub, agitant-lo suaument i llançant l’aigua amb cura de no arrossegar el residu. Pots
treure el residu sòlid de dins del tub i posar-lo sobre un tros de paper absorbent blanc,
provant de compactar-lo amb una espàtula. Així podràs observar millor el seu aspecte.
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Quan hagis acabat amb les reaccions del magnesi amb les sals, aboca tots els
residus sòlid i líquids de les reaccions en el recipient indicat per a això. No els aboquis a la
pica. Un cop buits, neteja bé els tubs i deixa assecar-los.

2. REACTIVITAT DE L’ALUMINI
Segueix el mateix procediment, però posant un trosset de magnesi dins dels tubs
que contenen les dissolucions de sals metàl·liques.

3. REACTIVITAT DEL ZINC
Segueix el mateix procediment, però posant un trosset de zinc dins dels tubs que
contenen les dissolucions de sals metàl·liques.

4. REACTIVITAT DEL FERRO
Segueix el mateix procediment, però posant un trosset de ferro dins dels tubs que
contenen les dissolucions de sals metàl·liques.

5. REACTIVITAT DEL PLOM
Segueix el mateix procediment, però posant un trosset de plom dins dels tubs que
contenen les dissolucions de sals metàl·liques.

6. REACTIVITAT DEL COURE
Segueix el mateix procediment, però posant un trosset de coure dins dels tubs que
contenen les dissolucions de sals metàl·liques.

7. REACTIVITAT DE LA PLATA
Segueix el mateix procediment, però posant un trosset de plata dins dels tubs que
contenen les dissolucions de sals metàl·liques.
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SAL
SAL
METALL
METALL

Taula 2:
1: reaccions de desplaçament entre metalls
NITRAT
SULFAT
NITRAT
NITRAT
NITRAT
SULFAT
DE
DE
NITRAT
SULFAT
DE PLOM
D’ALUMINI
DE ZINC
FERRO
COURE
D’ALUMINI
(II)
(III)
(II)

NITRAT
DE
PLATA

MAGNESI

ALUMINI

ZINC

FERRO

PLOM

COURE

PLATA

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Pots treure algunes conclusions a partir dels resultats experimentals? Has observat
alguna reacció no esperada o que sembli contradir l’ordre dels metalls a la sèrie de
reactivitat? Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi les possibles conclusions.
Requadre 1: conclusions sobre les reaccions de desplaçament entre els metalls
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3. Qüestions:
1. Podrem fer un recobriment de plata a una moneda d’1 cèntim d’€ introduint-la en
una dissolució de nitrat de plata? (les monedes d’1 cèntim d’€ tenen una capa superficial de
coure)
2. El mercuri és encara menys reactiu que la plata. Podríem fer un recobriment de
mercuri a una moneda d’1 cèntim d’€?
3. El ferro es pot galvanitzar, és a dir, recobrir electrolíticament amb una capa de
zinc. Això es fa per a protegir el ferro de la corrosió, és a dir, la conversió del ferro en rovell
(òxid de ferro porós, que pot produir la destrucció de tota una peça de ferro). La capa de
zinc recobreix la peça de ferro. Si la capa de zinc es forada i el ferro entra en contacte amb
un ambient corrosiu, el zinc, com que és menys noble, és el que reacciona preferentment i
inhibeix la corrosió del ferro. Busca algunes aplicacions pràctiques de la galvanització del
ferro.
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ELS METALLS I ELS ÀCIDS
Objectius: Provar la diferent reactivitat dels metalls en les seves reaccions amb els àcids.
1. Informació teòrica: Els metalls constitueixen un conjunt d’elements amb unes
propietats físiques i químiques força semblants. Així, per exemple, solen tenir una
característica brillantor metàl·lica, acostumen a ser bons conductors de la calor i de
l’electricitat, solen ser densos, tenen tendència a oxidar-se, a reaccionar amb l’aigua i amb
els àcids desprenent hidrogen, etc. Tanmateix aquestes tendències en les seves propietats
no les presenten tots els metalls amb la mateixa intensitat. Hi ha, per exemple, una gradació
en la forma de reaccionar químicament (reactivitat): uns metalls reaccionen molt més
fàcilment que altres. Es pot construir una taula ordenant els metalls segons la seva
reactivitat química (sèrie de reactivitat). L’ordenació dels metalls més coneguts segons la
seva reactivitat és la següent (l’ordenació està feta en funció de l’escala
d’electronegativitat de Pauling, que és el número que hi ha entre parèntesi al costat del
nom del metall):
Sodi (0’9)
Magnesi (1’2)
Alumini (1’5)
Zinc (1’6)
Crom (1’6)
Wolframi (1’7)
Ferro (1’8)
Níquel (1’8)
Plom (1’8)
Estany (1’8)
Coure (1’9)
Mercuri (1’9)
Plata (1’9)
Or (2’4)

Com més reactiu és un metall, més fàcilment reacciona i forma compostos i més
difícilment se’l troba en estat d’element a la natura. Com menys reactiu és un metall, més
difícilment reacciona i és més fàcil trobar-lo en estat d’element a la natura, com passa, per
exemple, amb l’or i la plata. Dels metalls que hi ha en aquesta sèrie, el més reactiu és el
sodi (que reacciona enèrgicament amb l’oxigen de l’aire, l’aigua i l’àcid clorhídric) i el menys
reactiu és l’or (que no reacciona ni amb l’oxigen de l’aire, ni amb l’aigua, ni amb l’àcid
clorhídric).
A la taula 1 es mostra com reaccionen els diferents metalls amb l’oxigen de l’aire,
amb l’aigua i amb l’àcid clorhídric. Es pot observar que la capacitat per a reaccionar va
disminuint de dalt cap a baix de la taula.
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Taula
1: comportament
d’alguns
metalls
l’oxigen,
l’aigua
i l’àcid
clorhídric
Taula
1: comportament
d’alguns
metalls
ambamb
l’oxigen,
l’aigua
i l’àcid
clorhídric
METALLS
REACCIÓ AMB
REACCIÓ A
AMB
REACCIÓ AMB
MB
L’OXIGEN DE
L’AIGUA
L’ÀCID CLORHÍDRIC
L’AIRE
sodi
reacciona molt
reacciona
reacciona
sodi
ràpidament
violentament amb
violentament
aigua freda
magnesi
reacciona
amb vapor reacciona reacciona ràpidament
ràpidament si se li i dóna un residu
dóna calor
blanc
alumini
reacciona
amb vapor reacciona reacciona ràpidament
alumini
reacciona
lentament encara
lentament
que s’escalfi
zinc
reacciona
amb vapor reacciona reacciona ràpidament
reacciona
lentament
encara
lentament
lentament en
cara
que s’escalfi
ferro
només reacciona
amb vapor reacciona reacciona lentament
en
pols
en forma de po
ls o molt
molt lentament
de llana
plom
reacciona
no reacciona
reacciona lentament
lentament
si s’escalfa
lentament
coure
reacciona
molt
no reacciona
no reacciona
coure
re
lentament quan
s’escalfa
argent
no reacciona
no reacciona
no reacciona
or

no reacciona

no reacciona

no reacciona

En aquesta pràctica provarem la reactivitat d’alguns metalls amb els àcids. Una
manera corrent de reaccionar (no sempre els metalls reaccionen d’aquesta forma) dels
metalls amb els àcids és la següent:
metall + àcid Æ sal de metall + hidrogen
La forma de reaccionar d’un metall amb un àcid depèn de molts factors: la naturalesa
de l’àcid, la concentració de l’àcid, la temperatura, etc. Provarem les reaccions de metalls
amb alguns àcids en diferents concentracions i en fred i en calent.

2. Part experimental: Comprovarem com reaccionen els metalls amb els àcids segons
les condicions en què es fa la reacció.

Material:
Gradeta per a tubs d’assaig
Tubs d’assaig (6)
Metalls (magnesi, alumini, zinc, ferro, plom i coure)
Dissolucions concentrades d’àcids (clorhídric, sulfúric i nítric)
Cremador d’alcohol
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Preparació i muntatge:
PRECAUCIÓ: Els tubs d’assaig han d’estar normalment muntats a la gradeta
en posició vertical. Per observar la reacció, mira el tub pel costat, mai per dalt, perquè
podria sortir expulsat àcid del tub i cremar-te els ulls. Si has d’escalfar el tub
d’assaig, agafa’l amb una pinça de fusta, escalfa’l poc a poc, apropant i retirant
alternativament la part inferior del tub de la flama, sense que arribi a bullir i mai
apuntant amb el tub a una altra persona perquè podries produir-li cremades greus si
sortís disparat àcid de dins del tub.
Si la reacció del metall amb l’àcid ja es produeix en fred no cal que ho provis
en calent, perquè la reacció podria anar massa de pressa i provocar que els reactius
sortissin expulsats del tub. Si no reacciona en fred, escalfa poc a poc el tub d’assaig,
seguint les recomanacions donades abans. Si veus que en escalfar la reacció
comença a produir-se massa ràpidament, refreda el tub posant-lo sota el raig d’aigua
freda de l’aixeta (això normalment alentirà la reacció).
Numera de l’1 al 6 els tubs d’assaig amb un retolador de tinta no soluble. Has
d’observar i anotar a la llibreta de laboratori les característiques de la reacció que duràs a
terme en cada un dels tubs d’assaig (metall utilitzat, tipus d’àcid i concentració, temperatura,
reactivitat, despreniment gasós, canvis de color, etc.).
Les mostres de metall han d’estar ben netes de pols i de greix. Si fa temps que les
tens i la seva superfície es presenta alterada, els trossets de mostra s’hauran d’escatar una
mica amb paper de vidre.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia les taules 2,
3 i 4 a la llibreta de
laboratori. Observa i anota
en aquestes taules com es
produeix cada reacció:
•
si
reacciona
ràpidament, poc a poc o si
no reacciona
•
si
hi
ha
efervescència
per
despreniment de gas i si el
gas té o no color
• si es desprèn
calor i si el tub s’escalfa
• si el metall dissolt
produeix una dissolució
acolorida
Recorda que només has d’escalfar el tub d’assaig amb la flama del cremador si no
es produeix la reacció en fred. Has de provar la reactivitat del sis metalls amb cada un dels
àcid sindicats a continuació:
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1. REACTIVITAT AMB L’ÀCID CLORHÍDRIC DILUÏT
Primer omple fins a la quarta part els sis tubs d’assaig amb àcid clorhídric diluït. A
continuació fica als tubs una mostra dels metalls:
Tub 1: trosset de cinta de magnesi
Tub 2: trosset d’alumini
Tub 3: trosset de granalla de zinc
Tub 4: trosset de ferro
Tub 5: trosset de plom
Tub 6: trosset de coure
Quan hagis acabat amb les reaccions del grup de metalls amb l’àcid, aboca el
contingut dels tubs en el recipient indicat per a això. No posis aigua dins del tub ni aboquis
el contingut a la pica. Un cop buits, neteja bé els tubs i deixa assecar-los.
2. REACTIVITAT AMB L’ÀCID CLORHÍDRIC CONCENTRAT
Segueix el mateix procediment, però posant àcid clorhídric concentrat als tubs.
3. REACTIVITAT AMB L’ÀCID NÍTRIC DILUÏT
Segueix el mateix procediment, però posant àcid nítric diluït als tubs.
4. REACTIVITAT AMB L’ÀCID NÍTRIC CONCENTRAT
Segueix el mateix procediment, però posant àcid nítric concentrat als tubs.
5. REACTIVITAT AMB L’ÀCID SULFÚRIC DILUÏT
Segueix el mateix procediment, però posant àcid sulfúric diluït als tubs.
6. REACTIVITAT AMB L’ÀCID SULFÚRIC CONCENTRAT
Segueix el mateix procediment, però posant àcid sulfúric concentrat als tubs.

Taula 2:
2: reaccions dels metalls amb l’àcid clorhídric
Taula
REACTIVITAT AMB L’ÀCID CLORHÍDRIC
DILUÏT
CONCENTRAT
METALL

EN FRED

EN CALENT

EN FRED

EN CALENT

MAGNESI
ALUMINI
ZINC
FERRO
PLOM
COURE
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Taula 3: reaccions dels metalls amb l’àcid nítric
REACTIVITAT
L’ÀCID
NÍTRIC
REACTIVITAT AMB L’À
CID N
ÍTRIC
DILUÏT
CONCENTRAT
DILUÏT
CONCENTRAT
METALL

EN FRED

EN CALENT

EN FRED
FRED

EN CALENT

MAGNESI
ALUMINI
ZINC
FERRO
PLOM
COURE

Taula
Taula 4: reaccions
reaccions dels metalls amb l’àcid sulfúric
sulfúric
REACTIVITAT AMB L’ÀCID SULFÚRIC
DILUÏT
CONCENTRAT
DILUÏT
CONCENTRAT
METALL

EN FRED

EN CALENT

EN FRED

EN CALENT

MAGNESI
ALUMINI
ZINC
FERRO
PLOM
COURE

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Pots treure algunes conclusions a partir dels resultats experimentals? Influeix la
temperatura en la reacció entre els metalls i els àcids? Influeix la concentració del àcids en
les seves reaccions amb els metalls? Reaccionen sempre els àcids amb els metalls? Copia
el requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi les possibles conclusions.

185

Requadre 1: conclusions sobre les reaccions entre els àcids i els metalls
Influència de la temperatura:
Influència de la concentració de l’àcid:
La reacció entre un àcid i un metall es produeix (quan?):
Altres:

3. Qüestions:
1. Mirant la posició que ocupa el crom a la sèrie de reactivitat, com penses que
reaccionarà aquest metall amb els àcids?
2. Mirant la posició que ocupa el mercuri a la sèrie de reactivitat, com penses que
reaccionarà aquest metall amb els àcids?
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RECONEIXEMENT DELS METALLS PELS COLORS DELS SEUS
SULFURS
Objectius: Aplicar les reaccions de precipitació al reconeixement d’alguns metalls pel
color dels seus sulfurs.
1. Informació teòrica: Els sulfurs són compostos binaris de sofre i metall, de fórmula
general: Me2Sm, on Me és el símbol químic del metall i m és la valència del metall. Són sals
de l’àcid sulfhídric (H2S). El sulfur de sodi és soluble en aigua, però lla major part dels
sulfurs metàl·lics són insolubles en aigua, de manera que quan es formen en el sí d’una
solució, se separen d’aquesta en forma de precipitat (sòlid insoluble que se separa degut a
la gravetat). A més, els sulfurs insolubles tenen diferents colors i d’aquesta manera es pot
saber de quin metall és una sal segons el color del sulfur que es forma al fer-la reaccionar
amb el sulfur de sodi.

2. Part experimental: A partir de diferents dissolucions de sals de metalls i de sulfur de
sodi, obtindràs els seus sulfurs per a observar-ne
els colors respectius.

Material:
Dissolució de sulfur de sodi
Dissolució de sulfat de coure
Dissolució de sulfat de zinc
Dissolució de sulfat de cadmi
Dissolució de sulfat de manganès
Dissolució de nitrat de cobalt
Dissolució de nitrat de plom (II)
Dissolució de clorur d’estany (II)
Dissolució de clorur de mercuri (II)
Dissolució de nitrat de bari
Dissolució de clorur de ferro (III)
Gradeta
Tubs d’assaig (10)

Preparació i muntatge:
Numera els tubs d’assaig de l’1 al 10 i col·loca’ls a la gradeta. Omple els tubs fins a
la quarta part amb les dissolucions de sals de metalls. No toquis amb els dits les
dissolucions perquè solen ser tòxiques. Renta’t les mans en acabar la pràctica.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Afegeix unes quantes gotes de dissolució
de sulfur de sodi a cada un dels tubs de la gradeta i observa la reacció que es produeix.
Anota a la taula 1 l’aspecte de cada dissolució abans i després d’afegir-hi el sulfur de sodi.
Anota-hi també si es forma o no precipitat i, si es forma, el seu aspecte.
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Taula 1: formació dels sulfurs dels metalls
metall
coure zinc cadmi manganés
manganés cobalt plom estany mercuri
mercuri bari ferro
dissolució
color
inicial
inicial
dissolució
dissolució
color final
color
precipitat
precipitat

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Pots treure algunes conclusions a partir dels resultats experimentals? Has observat
algun fenomen especial en aquestes reaccions? Copia el requadre 1 a la llibreta de
laboratori i anota-hi les possibles conclusions.
Requadre 1: conclusions sobre les reaccions de formació de sulfurs de metalls

3. Qüestions:
1. Es poden distingir sempre dos metalls pel color dels seus sulfurs?
2. Hi ha algun altre sulfur que, com el sulfur de sodi, també sigui soluble?
3. Com es podrien distingir dos metalls que tinguessin els seus sulfurs del mateix
color?
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EMBUT DE DECANTACIÓ
Objectius: Aprendre a utilitzar l’embut de decantació per a separar líquids immiscibles.
1. Informació teòrica: S’anomenen líquids immiscibles els que no es poden barrejar
formant una mescla homogènia. Per exemple, són immiscibles l’aigua i l’oli, perquè no es
dissolen entre sí. Per separar una mescla de dos líquids immiscibles es fa servir l’embut de
decantació, que és un instrument de vidre amb forma de pera que té un tub llarg a la part
inferior i una clau per regular els desguàs del líquid que contingui. A la part superior té la
boca de càrrega, que està esmerilada per poder tapar-lo hermèticament. Els líquids es
separen per decantació, introduint per la boca la mescla a l’interior de l’embut, obrint la
clau, deixant passar el líquid del fons i tancant la clau a continuació. Després es torna a
obrir la clau per deixar passar l’altre líquid. L’embut de decantació no s’ha d’omplir, en cap
cas, més de les tres quartes parts, ja que cal deixar espai suficient per poder sacsejar amb
fermesa el seu contingut.
Una aplicació freqüent de l’embut de decantació és l’extracció d’una substància
dissolta en un líquid, aprofitant que és molt més soluble en un altre líquid immiscible amb el
primer.

2. Part experimental: En aquesta pràctica realitzaràs l’extracció del iode dissolt en
aigua fent servir tetraclorur de carboni (CCl4).

Material:
Gradeta
Tubs d’assaig (3)
Iode
Iodur de potassi
Tetraclorur de carboni
Embut de decantació
Suport vertical
Nou doble

Preparació i muntatge:
Agafa tres tubs d’assaig nets i secs, numeral’s de l’1 al 3 i col·loca’ls a la gradeta.
Prepara un suport al qual muntaràs una anella mitjançant una nou.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Omple els tubs d’assaig 1 i 2 amb tres quartes parts d’aigua. El tub d’assaig 3
l’omples de la mateixa manera amb tetraclorur de carboni. Posa a cada un dels tubs una
petita quantitat de iode amb l’espàtula. Al tub 2 afegeix-hi una quantitat doble de iodur de
potassi. Tapa la boca dels tubs amb el dit polze i agita’ls bé. Observa la solubilitat del iode
en l’aigua (tub 1), en la dissolució aquosa de iodur de potassi (tub 2) i en el tetraclorur de
carboni (tub 3). Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi les observacions.
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Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori. Mesura 50 cm3 d’aigua i posa-la en un vas
de precipitats. Afegeix-hi una punta d’espàtula de iodur de potassi i mitja de iode. Remenaho amb una vareta de vidre, fins a la dissolució total dels sòlids. Aboca la dissolució, sense
cap residu, a un embut de decantació. Afegeix-hi 10 cm3 de tetraclorur de carboni, tapa
l’embut amb un tap i
sacseja’l amb fermesa,
agafant-lo pel tap i per la
clau. Deixa’l reposar uns
minuts a l’anella del
suport. Observa el què
passa. Anota a la taula 2
les observacions de
l’aspecte de la fase
aquosa i del de la fase
de tetraclorur de carboni.
Decanta
el
tetraclorur de carboni
posant sota l’aparell un
vas de precipitats i obrint
la clau. Quan l’hagis
extret, tanca la clau i posa-hi 10 cm3 més de tetraclorur de carboni fent servir una proveta.
Torna’l a tapar i a sacsejar. Després de deixar-lo reposar uns minuts, torna a decantar el
tetraclorur de carboni en un vas de precipitats. Repeteix l’operació dues vegades més, fins a
un total de quatre extraccions. Anota cada cop a la taula 2 les observacions dels aspectes
de la fase aquosa i de la fase de tetraclorur de carboni.
Quan hagis acabat de fer l’extracció neteja bé tot el material que has fet servir i
deixa’l eixugar.

SOLUBILITAT MÀXIMA
Tub número: _____

Taula 1: solubilitat del iode
SOLUBILITAT INTERMITJA
Tub número: _____

SOLUBILITAT MÍNIMA
Tub número: _____

Taula 2: extracció del iode amb tetraclorur de carboni
EXTRACCIÓ
AIGUA
TETRACLORUR DE CARBONI
PRIMERA
SEGONA
TERCERA
QUARTA
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3. Qüestions:
1. Què passa amb la fase aquosa a mida que anem fent les extraccions? Per què?
2. Què passa amb la fase del tetraclorur de carboni a mida que anem fent les
extraccions? Per què?
3. Quines són les condicions per realitzar una extracció?
4. Podries utilitzar alcohol etílic per fer l’extracció del iode? Per què?
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FILTRACIÓ AL BUIT
Objectius: Aprendre a realitzar el muntatge d’una filtració al buit.
1. Informació teòrica: Un dels mètodes habituals per a la separació dels components
d’una suspensió (com la de terra en aigua) és la filtració. El procés de filtració amb un
embut normal i paper de filtre pot resultar lent si el residu sòlid és abundant i molt fi ja que,
en acumular-se sobre el paper de filtre, el va tapant i impedeix continuar el filtrat. En aquest
cas es pot utilitzar el procediment de filtració al buit, que és molt més ràpid però que
requereix un muntatge una mica més complex. Per a fer-ho, es necessiten tres elements:
l’embut de Buchner, el matràs de Kitasato i la trompa d’aigua.
L’embut de Buchner és una sola peça de porcellana amb una placa central amb
forats petits. Es fa servir quan la filtració per gravetat és difícil i lenta, com ara el cas de
l’obtenció d’un precipitat molt abundant i compacte, o quan el líquid és molt espès. Damunt
de la placa central es col·loca un disc de paper de filtre que tapi tots els foradets. S’encaixa
en el matràs de Kitasato mitjançant un tap de goma foradat que rodeja el seu bec. El filtrat
és xuclat des del kitasato a través del disc de paper i dels foradets de la placa.
El matràs de Kitasato és semblant a un matràs d’Erlenmeyer, però més gruixut i
amb un tub lateral de vidre soldat a la part superior. Aquest tub comunica amb el recipient i
es connecta mitjançant un tub de goma a la trompa de buit. Aquest tub de goma ha de ser
gruixut perquè no s’aixafi en produir-se la baixada de pressió a l’interior del matràs.
La trompa de buit
és un aparell de vidre,
plàstic o metall que es
connecta per una banda a
l’aixeta, i per l’altra al
kitasato. Té una sortida
per al desguàs de l’aire i
l’aigua. L’aigua que entra
de l’aixeta surt dins del
tub de la trompa per un
forat petit a gran velocitat,
produint una succió de
l’aire
que
l’envolta.
L’aigua, mesclada amb
l’aire xuclat, va a parar a
un altre tub interior més
ample i surt expulsada a
l’exterior. Com que el tub de la trompa està connectat al kitasato, va extraient l’aire que
conté aquest, la qual cosa provoca una depressió dins del kitasato que xucla el líquid de
l’embut de Buchner.

2. Part experimental: En aquesta pràctica obtindràs un precipitat abundant i molt fi de
carbonat de calci que filtraràs al buit fent el muntatge corresponent.
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Material:
Suport vertical
Nou doble
Pinça
Embut de Buchner
Matràs de Kitasato
Trompa de buit
Tub de goma gruixut
Vas de precipitats de 100 ml (2)
Vareta de vidre
Paper de filtre
Carbonat de sodi (Na2CO3)
Clorur de calci dihidratat (CaCl2·2H2O)

Preparació
muntatge:

i

Munta l’embut de
Buchner, el matràs de
Kitasato i la trompa de buit
de la manera indicada al
dibuix. Subjecta el matràs
amb la pinça fixa al suport.
Retalla un disc de
paper de filtre que encaixi
perfectament sobre la placa
central
foradada
del
buchner. El disc ha de
cobrir tots els forats de la
placa. No ha de ser més
gran que la placa central,
perquè aleshores la vora del disc queda enfilada per la paret lateral de l’embut i pot deixar
petites arrugues que fan de canals per on la suspensió a filtrar aniria a parar directament
dintre del matràs de Kitasato. Col·loca el disc dins de l’embut i aboca-hi una mica d’aigua,
mullant tot el disc; així, el paper quedarà ben subjectat a la superfície foradada del buchner.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Pesa 5 grams de carbonat de sodi (Na2CO3) dins d’un vas de precipitats de 100 ml.
Afegeix-hi 50 ml d’aigua destil·lada i agita-ho amb una vareta de vidre fins que tot el
carbonat de sodi s’hagi dissolt.
Pesa 7 grams de clorur de calci dihidratat (CaCl2·2H2O) dins d’un altre vas de
precipitats de 100 ml. Afegeix-hi 50 ml d’aigua destil·lada i agita-ho amb una vareta de vidre
fins que tot el clorur de sodi s’hagi dissolt.
Aboca la dissolució de carbonat de sodi dins del vas de precipitats que conté la
dissolució de clorur de sodi. Apareixerà un abundant precipitat de carbonat de calci
(CaCO3).
Per a començar la filtració, obre l’aixeta de l’aigua perquè la trompa de buit comenci
a xuclar i posa el contingut a filtrar (la suspensió de carbonat de calci) dins de l’embut.
Renta el vas de precipitats amb una mica d’aigua i aboca-la dins de l’embut fins que no
quedi cap resta de carbonat en el vas. Deixa que es filtri tota l’aigua. Quan hagis acabat de
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filtrar, desencaixa primer l’embut de Buchner del matràs de Kitasato (hauràs d’estirar amb
una mica de força degut a la depressió a l’interior del matràs) i després tanca l’aixeta de
l’aigua. Si ho fas al revés, anirà a parar aigua de l’aixeta a l’interior del matràs. Deixa
assecar totalment el precipitat i guarda’l al recipient indicat.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori. Quan el precipitat de carbonat de calci
estigui ben sec, pesa’l. Anota la seva massa al requadre 1. Sabent que amb les quantitats
de reactius agafades (5 grams de carbonat de sodi i 7 grams de clorur de calci dihidratat) es
poden obtenir fins a 4’72 grams de carbonat de calci pur, calcula quin ha estat el rendiment
de la reacció i anota’l al requadre 1. El rendiment de la reacció es calcula com:
rendiment = (grams obtinguts de carbonat de calci/ 4’72 grams de carbonat de
calci)*100
Requadre 1: massa obtinguda i rendiment de la reacció

massa de carbonat de calci = ______________________ grams

rendiment de la reacció = _____________________ %

3. Qüestions:
1. Què pots dir del rendiment de la reacció? Justifica el resultat.
2. Completa la reacció que has realitzat:
carbonat de sodi + clorur de calci Æ carbonat de calci + __________de___________
3. Quin avantatge té l’embut de Buchner per filtrar al buit?
4. Per què el matràs de Kitasato es fabrica de vidre gruixut? Per què la goma que
uneix el kitasato amb la trompa de buit ha de ser gruixuda?
5. En quines condicions convé filtrar al buit?
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MUNTATGE D’UNA DEPURADORA D’AIGUA
Objectius: Observar la capacitat de filtració de diferents materials.
1. Informació teòrica: La filtració és una tècnica de separació de substàncies. En una
suspensió de terra en aigua, la filtració permet separar la terra de l’aigua. La terra queda
retinguda en el filtre (residu) i l’aigua passa a través del filtre (filtrat). El paper de filtre actua
com un sedàs amb orificis molt fins que permeten passar els líquids i retenen els sòlids. Si
volem filtrar aigües molt brutes i amb moltes partícules en suspensió podem preparar un
sistema de filtrat a base de sobreposar capes de filtres. Això és el que farem al construir una
petita depuradora d’aigua.

2. Part experimental: La depuradora d’aigua que muntaràs et servirà per a filtrar una
quantitat d’aigua bruta.

Material:
Suport vertical
Nou
Anella tancada
Cotó
Sorra fina
Carbó actiu
Alum de potassi (sulfat d’alumini i potassi)

Preparació i muntatge:
Fixa una anella tancada a la
nou d’un suport vertical. Posa l’embut
dins de l’anella. Tapa el desguàs
superior de l’embut amb un tros de
cotó fluix, sense prémer-lo, per fer la
filtració més ràpidament. Afegeix-hi
una capa d’1 cm de sorra ben neta.
Després, una capa d’1 cm de carbó
actiu en pols i, tot seguit, una altra
capa de sorra d’1 cm. Afegeix-hi una
culleradeta d’alum de potassi formant
una fina capa i a sobre una capa fina
de sorra. Tot seguit, hi diposites una
altra capa de carbó actiu i una altra de
sorra. Acaba d’omplir l’embut amb
graveta ben neta.
Agafa un vas de precipitats de
250 ml i posa-hi tota la brutícia que
vulguis: terra, tinta, guix, etc. Afegeix-hi 200 ml d’aigua i guarda-ho.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Aboca l’aigua bruta que has preparat a l’embut fent servir una vareta de vidre. La
graveta i la sorra retenen les partícules sòlides en suspensió més grans. El carbó actiu és
una substància adsorbent i adhereix molècules de líquid o de gas a la seva superfície.
Serveix per eliminar colors, olors, sabors, etc. degudes a molècules dissoltes en l’aigua.
L’alum de potassi elimina molts microorganismes que es troben en l’aigua per coagulació de
les proteïnes d’aquests.
No és convenient beure l’aigua obtinguda després de la filtració, perquè cal
desinfectar-la abans de consumir-la.

3. Qüestions:
1. Quin aspecte té l’aigua després de la filtració?
2. Explica quina funció té en la depuradora cada una de les capes de sorra, de carbó
actiu i d’alum de potassi.
3. Per què els filtres de les màscares antigàs contenen carbó actiu?
4. Explica quina diferència hi ha entre els conceptes absorció i adsorció, i posa un
exemple de cada.
5. Busca en una enciclopèdia com funciona una depuradora industrial.
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OBTENCIÓ D’UN GEL
Objectius: Preparar un gel insoluble blanc.
1. Informació teòrica: Un gel és una dispersió col·loidal floculada o coagulada. El
gel forma una massa semisòlida d’aspecte homogeni i gelatinós, producte de la
transformació d’un sol, o dispersió col·loidal, quan augmenta la seva viscositat per
refredament. S’utilitza com a suport de catalitzadors i per a separar mescles per absorció.

2. Part experimental: El material de l’experiment et servirà per a preparar un gel
insoluble.

Material:
Alum (sulfat d’alumini i potassi)
Amoníac d’ús domèstic
Vas de precipitats
Cullera petita

Preparació i muntatge:
Busca tot el material necessari. Ves en compte amb els
productes químics, perquè poden ser tòxics. Abans d’obrir qualsevol
recipient que contingui un producte químic, fixa’t en l’etiqueta del pot:
moltes vegades hi ha informació referent a la seva toxicitat per
ingestió o inhalació. Tingues molt de compte en obrir una botella
d’amoníac perquè quasi sempre sol sortir el gas que és molt irritant.
No oloris mai cap substància posant el nas directament sobre el
recipient. Si has d’olorar alguna substància fes-ho agafant una mica
del vapor portant-lo cap al nas amb el palmell de la mà.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Omple el vas de precipitats fins a la meitat de la seva capacitat amb aigua. Afegeixhi 1/2 cullereta d’alum i mescla-ho bé. Afegeix-hi dues culleretes d’amoníac i barreja-les.
Deixa reposar la solució cinc minuts.
La dissolució pren primer un aspecte semblant a com si li haguéssim afegit una mica
de llet a l’aigua. Després d’una estona de repòs es forma una gelatina blanca que comença
a dipositar-se en el fons del vas de precipitats.
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3. Qüestions:
1. Quin és l’estat físic d’un gel?
2. Sabries preparar algun altre gel?
3. Un gel, és una substància pura?
4. Quin nom rep el procés de formació del gel?
5. Què és un sol o dissolució col·loidal?
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SEPARACIÓ DE MESCLES DE SÒLIDS PER CRISTAL·LITZACIÓ
Objectius: Aplicar la tècnica de cristal·lització a la separació dels components d’una
mescla.

1. Informació teòrica: Per separar una mescla heterogènia de dos sòlids cal buscar i
trobar una propietat que els distingeixi, com ara pot ser una solubilitat diferent amb un líquid
determinat o una solubilitat diferent a una certa temperatura.
El procés de cristal·lització consisteix a fer que el sòlid dissolt es vagi dipositant
lentament, bé sigui per l’evaporació del dissolvent, o bé per la disminució de la seva
solubilitat amb el refredament de la dissolució.
Quan es té una mescla de dues substàncies sòlides, una de les quals és molt
soluble en un determinat dissolvent, mentre que l’altra només s’hi dissol quan aquest està
calent, es pot aprofitar aquesta diferència per separar-les.
En aquesta pràctica separarem una mescla d’àcid bòric (H3BO3) i de clorur d’amoni
(NH4Cl). L’àcid bòric només és soluble en aigua calenta, mentre que el clorur d’amoni ho és
també en aigua freda. Si dissolem la mescla en aigua calenta i es deixa refredar la
dissolució formada, l’àcid bòric precipita en forma de cristalls, mentre que el clorur d’amoni
roman dissolt en l’aigua. D’aquesta manera, per simple filtració, es poden separar les dues
substàncies sense cap dificultat.
Aquesta operació química permet obtenir àcid bòric pur si la quantitat de clorur
d’amoni a la mescla és petita, perquè aleshores, al refredar-se la dissolució, tot el clorur
queda dissolt. Però en el cas que en la mescla el clorur d’amoni sigui molt abundant,
precipitaran ambdues substàncies simultàniament. En aquest cas, cal operar de la mateixa
manera, però dissolent de nou els cristalls obtinguts. El nou precipitat serà molt més pobre
en clorur d’amoni, perquè bona part d’aquesta queda en dissolució. Reiterant el procés es
pot aconseguir efectuar la separació total. Es pot detectar la presència de clorur d’amoni en
el precipitat escalfant-ne una mica en un tub d’assaig i olorant. L’olor d’amoníac indica la
presència d’aquesta substància. Si no es percep cap olor, la separació s’ha realitzat amb
èxit.

2. Part experimental: En aquest experiment separaràs una mescla d’àcid bòric i clorur
d’amoni provocant la cristal·lització de l’àcid bòric.
Material:
Proveta de 100 ml
Vas de precipitats de 200 ml
Vareta de vidre
Placa calefactora elèctrica
Termòmetre
Paper de filtre
Àcid bòric
Clorur d’amoni
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Preparació i muntatge:
Endolla la placa calefactora a la xarxa i posa el comandament de temperatura en la
posició 6.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Pesa sobre un tros de paper 9 g d’àcid bòric. Pesa sobre un altre tros de paper 9 g
de clorur d’amoni. Mescla bé aquestes
dues substàncies sobre un dels trossos
de paper. Mesura amb la proveta 100
ml d’aigua destil·lada i aboca’ls en un
vas de precipitats de 200 ml.
Introdueix-hi la mescla sòlida i remenala amb la vareta de vidre. Posa el vas
sobre la placa calefactora i quan la
temperatura arribi als 50 ºC, posa el
comandament de la placa a zero.
Deixa’l refredar una estona, continua
remenant i enretira el vas de precipitats
de la placa quan ja no cremi. Guarda el
recipient en el lloc indicat pel professor
fins el proper dia de treball de
laboratori. Decanta i diposita el precipitat cristal·lí (àcid bòric) sobre un paper de filtre per
assecar-lo.
Esbrina si hi ha clorur d’amoni en el precipitat. Posa’n una mica en un tub d’assaig i
escalfa’l una mica. Olora si es desprèn amoníac. Tingues en compte que no convé escalfar
gaire l’àcid bòric perquè es transforma, per deshidratació, en òxid de bor (B2O3), que
embruta el tub d’assaig.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Fes un esquema del procediment emprat en aquesta experiència per a separar l’àcid
bòric i el clorur d’amoni, en què es vegin clarament cada un dels passos seguits.

3. Qüestions:
1. Quin tipus de matèria has preparat en mesclar els dos sòlids?
2. Quina propietat has fet servir per a separar la mescla dels dos sòlids?
3. Explica breument en què consisteix la tècnica de separació de substàncies per
cristal·lització.
4. Escriu ajustada i fent servir les fórmules dels compostos, la reacció de la
deshidratació de l’àcid bòric.
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SEPARACIÓ DE MESCLES DE SÒLIDS PER PRECIPITACIÓ
Objectius: Aplicar les reaccions de precipitació a la separació dels components d’una
mescla.

1. Informació teòrica: Una mescla heterogènia és aquella en la què es poden distingir
els components a simple vista o amb l’ajuda d’una lupa o microscopi. La composició i les
propietats d’una mescla heterogènia no són uniformes, sinó que varien d’una zona a l’altra
de la mescla. Això és el que passa en una mescla de sorra i aigua, d’aigua i d’oli o de sal i
sucre.
Per separar una mescla heterogènia de dos sòlids cal buscar i trobar una propietat
que els distingeixi, com ara pot ser una solubilitat diferent en un líquid determinat. Així, una
mescla de sal i sucre se separa fàcilment tenint en compte que l’alcohol dissol el sucre però
no la sal. S’afegeix alcohol a la mescla perquè dissolgui el sucre, i a continuació es filtra la
mescla. El residu és la sal, i el filtrat és el sucre dissolt en alcohol. El sucre del filtrat s’obté
evaporant l’alcohol. L’esquema del procediment de separació seria el següent:
Esquema del procediment
SAL + SUCRE
addició d'alcohol i
dissolució del sucre
separació
per filtració
Residu:
SAL

Filtrat:
dissolució de sucre en alcohol
evaporació de l'alcohol
i cristal·lització del sucre
sòlid cristal·lizat:
SUCRE

Els sòlids que sublimen (que passen directament de l’estat sòlid a l’estat gasós) es
poden separar dels que no ho fan si escalfem la mescla i refredem el gas que se n’ha
obtingut. Els sòlids que es poden transformar en una altra substància insoluble es poden
separar per precipitació.
La precipitació és l’operació química que consisteix en la separació d’un solut del
dissolvent, després de transformar el solut, mitjançant un reactiu, en una altra substància
insoluble en el líquid. S’obté generalment un sòlid amorf al fons del recipient, que
s’anomena precipitat. Per dur a terme aquesta operació tan freqüent en el laboratori, cal
que tinguis en compte les consideracions següents:
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1. Cal abocar el reactiu poc a poc i agitant-lo per addicionar la quantitat de
precipitant necessària. Hi ha residus que, amb excés de reactiu, es dissolen en formar-se
ions complexos. Això és el que passa, per exemple, precipitant les sals de plata (Ag+) amb
solució d’amoníac (NH4OH).
2. La precipitació ha de ser total, la qual cosa s’aconsegueix deixant reposar la
solució entre cada addició de reactiu. El més segur, però, és filtrar-la després de posar-hi
una petita quantitat de reactiu, addicionar una mica més de precipitant al filtrat, i filtrar de
nou damunt el residu anterior. S’opera així fins que no es produeix cap residu en afegir
reactiu al líquid.
3. En algunes ocasions cal tenir en compte la temperatura. El sulfat de bari (BaSO4),
per exemple, se separa per filtració precipitant-lo amb aigua bullent. Altres vegades cal tenir
en compte la formació de precipitats gelatinosos. L’hidròxid d’alumini, per exemple, precipita
de forma força compacta de les dissolucions concentrades, fet que impedeix eliminar les
impureses que pugui contenir. En aquests casos, cal diluir prèviament la dissolució per
obtenir un precipitat que es pugui rentar.

2. Part experimental: En aquesta experiència separaràs dos sòlids, aprofitant la
insolubilitat d’un d’ells en aigua i provocant la precipitació del que és soluble.

Material:
Tub d’assaig (2)
Paper de filtre
Embut de vidre
Vareta de vidre
Espàtula
Aparell de recollida de gasos
Vas de precipitats de 100 ml
Carbonat de calci
Iodur de potassi
Dissolució de nitrat de plom (II)
Dissolució d’hidròxid de bari
Àcid clorhídric diluït

Preparació i muntatge:
Prepara un paper de filtre i fixa’l a l’embut de vidre
mullant-lo amb aigua mitjançant un flascó rentador. Munta l’aparell de recollida de gasos
amb un tub d’assaig Buscarons (200/25) i un tap de goma travessat per un tros de tub de
vidre en forma de colze. Posa aigua destil·lada en un vas de precipitats de 100 ml.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Posa en un paper tres puntes d’espàtula de carbonat de calci (CaCO3) i dues de
iodur de potassi (KI), i mescla-ho bé. Observa la mescla a ull nu, i després amb una lupa.
Digues si es tracta d’una mescla homogènia o heterogènia. Pren tres puntes d’espàtula de
la mescla i introdueix-les en un tub d’assaig. Afegeix-hi aigua fins a les tres quartes parts i
agita-ho bé. El iodur de potassi es dissol molt bé en l’aigua, però el carbonat de calci no
(aquesta diferència de solubilitats et permetrà separar els compostos per filtració). Filtra la
mescla amb l’embut de vidre. Recull el filtrat (dissolució de iodur de potassi en aigua) en un
altre tub d’assaig. Guarda el residu (carbonat de calci insoluble en aigua) en el mateix paper
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de filtre, com si l’empaquetessis, per a utilitzar-lo després. Afegeix unes gotes de nitrat de
plom (II) (Pb(NO3)2) al filtrat: apareixerà un precipitat groc de iodur de plom (II) (PbI2) i es
forma nitrat de potassi (KNO3) que queda en dissolució:
iodur de potassi(aq) + nitrat de plom (II)(aq) Æ nitrat de potassi(aq) + iodur de plom (II)(s) ↓
Filtra-ho i renta-ho amb aigua freda. Llença el filtrat (dissolució de nitrat de potassi).
Afegeix aigua bullent per dissoldre el residu, ja que el iodur de plom (II) és prou soluble en
aigua calenta (però no en aigua freda). Recull el filtrat en un tub d’assaig i deixa que es
refredi. Observaràs la formació de cristalls de iodur de plom (II) en forma de petites làmines
brillants de color daurat (pluja d’or). D’aquesta manera hem aconseguit separar el iodur de
potassi, transformant-lo en iodur de plom (II).
Per a comprovar que el residu que has guardat en el paper de filtre és carbonat de
calci, agafa l’aparell de recollida de gasos i introdueix-hi el paper de filtre que conté el
carbonat de calci. Ajuda’t amb una vareta de vidre per introduir-lo fins al fons del tub de
l’aparell. Afegeix àcid clorhídric diluït (HCl) fins a cobrir el paper i tapa-ho ràpidament. Es
desprèn diòxid de carboni (CO2), que es fa reaccionar amb la dissolució d’hidròxid de bari
(Ba(OH)2) que hauràs introduït en un tub d’assaig, segons les reaccions:
carbonat de calci(s) + àcid clorhídric(aq) Æ clorur de calci(aq) + diòxid de carboni(g) ↑
diòxid de carboni(g) + hidròxid de bari(aq) Æ carbonat de bari(s) ↓ + aigua(aq)
Al tub de l’aparell de recollida de gasos es forma una solució transparent de clorur de
calci (CaCl2) i en el tub d’assaig apareix un precipitat de carbonat de bari insoluble
(BaCO3).

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Fes un esquema del procediment emprat en aquesta experiència per a separar el
iodur de potassi i el carbonat de calci, en què es vegin clarament cada un dels passos
seguits.

3. Qüestions:
1. Quina propietat s’ha fet servir per a separar la mescla dels dos sòlid?
2. Per què en dissoldre el iodur de plom (II) en aigua calenta i deixar-la refredar
s’obtenen les làmines que formen la pluja d’or?
3. Per què cal rentar amb aigua freda el iodur de plom? Per què s’hi afegeix aigua
bullent al iodur de plom?
4. Escriu, fent servir les fórmules dels compostos, totes les reaccions (sense ajustar)
que s’han produït en aquesta experiència.
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SEPARACIÓ DE MESCLES DE SÒLIDS PER SUBLIMACIÓ
Objectius: Utilitzar la sublimació d’una substància per a separar-la d’altres substàncies en
una mescla.

1. Informació teòrica: La sublimació és la propietat que té una substància que
consisteix en passar de l’estat sòlid a l’estat gasós sense passar per l’estat líquid, i
viceversa. Hi ha algunes substàncies que tenen aquesta propietat: el iode, la naftalina, la
càmfora, el sofre, el clorur de mercuri (II), el diòxid de carboni sòlid posat a temperatura
ambient, etc.
Quan en una mescla heterogènia de substàncies sòlides, una de les substàncies pot
sublimar, es pot aprofitar aquesta propietat per a separar-la de les altres. La sublimació ja
es produeix a la temperatura ambient, però si s’augmenta la temperatura, el procés de
sublimació es fa més ràpid.
En aquesta pràctica separarem una mescla de iode (I2) i clorur de sodi (NaCl)
escalfant la mescla. El iode sublima i es pot separar fàcilment del clorur de sodi. Per
recuperar el iode sublimat en estat sòlid, el farem cristal·litzar sobre una superfície freda.
Com que el clorur de sodi té color blanc i el iode té color violeta fosc, es fàcil comprovar
quan la separació s’ha realitzat amb èxit: si el color final de la mescla és blanc, vol dir que
tot el iode s’ha separat i ha quedat el clorur de sodi pur.

2. Part experimental: En aquest experiment separaràs per sublimació el iode d’una
mescla amb clorur de sodi.

Material:
Vas de precipitats de 50 ml
Càpsula de Petri
Placa calefactora elèctrica
Vareta de vidre
Espàtula
Clorur de sodi
Iode
Clorur d’amoni
Nitrit de sodi

Preparació i muntatge:
Endolla la placa calefactora a la xarxa i
posa el comandament de temperatura en la
posició d’apagat. En una càpsula de Petri,
posa-hi 2 g de clorur d’amoni (NH4Cl) i la
mateixa quantitat de nitrit de sodi (NaNO2).
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Sobre un paper mescla una punta d’espàtula de clorur de sodi (NaCl) amb 0’05 g de
iode (I2). Introdueix la mescla en un vas de precipitats de 50 ml. Col·loca el vas de
precipitats sobre la placa calefactora i tapa’l amb la càpsula de Petri.
Aboca 15 ml d’aigua de l’aixeta a la càpsula i posa el comandament de la placa en la
posició 6 per escalfar la mescla. Quan vegis que comença a aparèixer el vapor de iode, vés
remenant poc a poc amb la vareta de vidre el contingut de la càpsula de Petri, la qual
subjectaràs amb l’altra mà. A la càpsula s’hi produeix una reacció termoquímica que
absorbeix calor (endotèrmica) i refreda l’aigua. La càpsula fa de refrigerant i els vapors de
iode es cristal·litzaran a la seva base.
L’experiència s’ha de fer en una vitrina o en un lloc ben ventilat. Tingues precaució
amb el iode; llegeix l’etiqueta de l’envàs on està contingut.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Fes un esquema del procediment emprat en aquesta experiència per a separar el
iode del clorur de sodi, en què es vegin clarament cada un dels passos seguits.

3. Qüestions:
1. Quin tipus de mescla és la de iode amb clorur de sodi? Per què?
2. Quina propietat has fet servir per a separar la mescla dels dos sòlids?
3. Explica en què consisteix el fenomen de la sublimació. Digues-ne
aplicació.

alguna

4. De quin color és el vapor de iode?

205

ÀCIDS I BASES
Objectius: Conèixer les propietats característiques dels àcids i de les bases.
1. Informació teòrica: Des d’antic, els químics van observar que les dissolucions en
aigua d’algunes substàncies tenien gust agre (com el del suc de llimona), mentre que les
dissolucions d’altres substàncies tenien gust amargant. Al primer grup de substàncies el van
anomenar àcids, mentre que al segon grup el van anomenar àlcalis o bases. També van
observar que els àcids i les bases tenen la capacitat d’acolorir determinades substàncies,
anomenades indicadors àcid-base. Així, per exemple, el tornassol és vermell en les
solucions d’àcids i blau en les d’àlcalis. Les substàncies que no pertanyen a cap d’aquestes
dues categories, com el sucre o la sal comuna, les anomenem neutres. A la taula 1 es
resumeixen algunes de les propietats més característiques dels àcids i les bases.
Taula 1: propietats característiques dels àcids i dels àlcalis
àcids
àlcalis
• Es dissolen en aigua
• Es dissolen en aigua
• Gust agre
• Gust amarg
•F
an tornar vermell l’indicador tornassol
• Fan tornar blau l’indicador tornassol
Fan
• Dissolen metalls com el zinc amb • Presenten un tacte relliscós
despre
niment de bombolles
bombolles de gas (hidrogen)
despreniment
• Dissolen els carbonats amb despreniment
• Són càustics (produeixen cremades a la
de gas (diòxid de carboni)
• Són càustics (produeixen cremades a la pell)
pell)
• Són electròlits (en dissolució, condueixen
• Són electròlits (en dissolució, condueixen el el corrent elèctric)
corrent elèctric)
Dintre dels àcids hi ha diferents graus d’acidesa (àcids forts, àcids febles, etc.) i dins
de les bases hi ha diferents graus de basicitat (bases fortes, bases febles, etc.). Per
mesurar el grau d’acidesa o basicitat d’una dissolució es fa servir una escala numèrica que
normalment va del 0 al 14 anomenada escala de pH. Les dissolucions àcides tenen un pH
inferior a 7; com més a prop de zero està el pH més àcida és la solució. Les dissolucions
neutres tenen un pH igual a 7. Les dissolucions alcalines tenen un pH superior a 7; com
més a prop de 14 està el pH, més alcalina és la solució. A la taula 2 es donen els valors de
pH d’algunes dissolucions corrents.

13

fort Æ
14
hidròxid de de
hidròxid
sodi
sodi

àlcali
11
12

hidròxid
hidròxid de de
calci
calci(calç(calç
morta)
morta)

amoníac
amoníac

aigua
aiguapura,
pura,
sang,
sang,saliva
saliva

aigua
aigua
carbònica
carbònica

àcid
3
4

vinagre
vinagre

2
suc
sucde
dellimona

suc gàstric
de
suc
gàstric
l’estómac
de

Å fort
0
1

Taula 2: escala de pH
feble Æ neutre
Å feble
6
7
8
10
5
9
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Per a mesurar el grau d’acidesa o d’alcalinitat es pot aprofitar la capacitat que tenen
els àcids i les bases de canviar el color dels indicadors. El color d’aquestes substàncies
depèn del pH de la solució. Així, per exemple, el blau
de timol canvia de color vermell a groc en l’interval de
pH 0,5-1,7 i de groc a blau en l’interval de pH 7,5-9,5;
el tornassol canvia de vermell a blau en l’interval de pH
5,2-8; la fenolftaleïna canvia d’incolora a vermell en
l’interval de pH 8,2-10. En lloc d’utilitzar un sol
indicador, es fa servir una mescla d’indicadors,
anomenada indicador universal, que normalment es
ven en forma de cinta o de petites tires de paper
impregnades amb aquest indicador. Quan es posa una
gota de la dissolució de la què volem saber el pH sobre
la tira de paper indicador, aquesta s’acoloreix depenent
del valor del pH. D’aquesta manera podem tenir un
valor aproximat de l’acidesa o alcalinitat de la
dissolució.

2. Part experimental: En aquesta pràctica farem servir l’indicador universal per a
determinar el pH d’alguns productes d’ús corrent.
Material:
Paper indicador
Tubs d’assaig (2)
Vareta de vidre
Salfumant
Aspirina
Aigua de l’aixeta
Aigua carbònica
Coca-Cola
Vitamina “C”
Vinagre
Bicarbonat de sodi
Sal comuna
Rentavaixelles
Lleixiu
Amoníac
Sabó de mans
Hidròxid de sodi (sosa)

Preparació i muntatge:
El tub d’assaig on has de posar els productes ha d’estar ben net. Cada cop que
hagis acabat de determinar el pH d’un producte, aboca’l a la pica i renta bé el tub amb aigua
de l’aixeta. Si el tub no queda ben net, pot falsificar el pH del producte que hi posis a
continuació. També ha d’estar ben neta la vareta de vidre que fas servir per posar una gota
del producte sobre el paper indicador. Cada cop que ho hagis fet, abans de tornar a utilitzarla amb el següent producte, neteja-la ben bé amb aigua de l’aixeta i asseca-la amb un tros
de paper.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 3 a la llibreta de
laboratori. Posa cada cop 1 ml de un dels
productes dels què es vol determinar el pH.
Mulla la vareta de vidre amb el producte del
tub i posa una gota sobre el tros de paper
indicador. Observa el color que pren el
paper i comparant-lo amb l’escala de colors
del paper indicador, determina el valor
aproximat del pH. Anota el resultat a la taula
3, indicant si la dissolució és àcida, bàsica o
neutre.

Taula 3:
valors de pH d’algunes dissolucions d’ús corrent
Producte
pH
Caràcter: àcid, bàsic o
neutre
Salfumant
Aspirina
Aigua de l’aixeta
Aigua carbònica
Coca-Cola
Vitamina “C”
Vinagre
Bicarbonat de sodi
Sal comuna (aq)
Sosa (aq)
Rentavaixelles
Lleixiu
Amoníac
Sabó de mans

3. Qüestions:
1. Per què prenem bicarbonat quan tenim cremor d’estómac? Per què no prenem
una dissolució de sosa?
2. Quins productes dels anteriors poden cremar la pell? Per què?
3. Què és la pluja àcida? Com es forma? Quins efectes té?
4. Com podries obtenir un indicador natural?
5. Per què s’afegeix una mica de bicarbonat al coure mongetes verdes? Per què
s’afegeix vinagre a una amanida que contingui col llombarda?
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ELS POLÍMERS
Objectius: Observar el procés de formació de polímers i analitzar les seves
característiques.
1. Informació teòrica: Els polímers són molècules gegants formades per la unió de
molècules petites anomenades monòmers. El procés en què els monòmers s’ajunten per
formar el polímers s’anomena polimerització. Els plàstics i les fibres són polímers.
Hi ha polímers naturals: uns són fibres d’origen vegetal com el cotó (format per
cel·lulosa, polímer de la glucosa), i altres són fibres d’origen animal com la llana i la seda
(format per proteïnes, polímers dels aminoàcids). Hi ha modificacions artificials d’aquests
polímers naturals: un exemple n’és el cel·luloide, derivat de la cel·lulosa.
També hi ha polímers
sintètics: els plàstics i les fibres
sintètiques.
Els
plàstics
són
materials emmotllables, és a dir,
que se’ls pot donar formes
diferents. Les fibres són fils llargs i
prims. El petroli és, juntament amb
el gas natural, la matèria primera
dels polímers artificials. A la taula 1
hi ha les característiques d’alguns
polímers sintètics d’ús corrent.
Taula 1: Característiques d’alguns polímers sintètics
plàstic o fibra
monòmer
usos
plàstic
etè (etilè)
bosses,
ampolles
d’aigua,
joguines, etc.
polipropilè (PP) plàstic, fibra
propè (propilè)
caixes per a ampolles, carcasses
de les bateries per a automòbils,
catifes, cordes, etc.
poliestirè (PS)
plàstic
estirè
aïllant tèrmic i elèctric, en escuma
és molt lleuger, ús en construcció,
joguines, estris de cuina, etc.
policlorur
de plàstic
cloroetè o clorur canonades d’aigua, mànegues,
vinil (PVC)
de vinil
terres, ampolles, discos, perfils de
finestres, aïllament elèctric, etc.
fibra acrílica
fibra
propenonitril
o fibres tèxtils per fer vestits
acrilonitril
tefló (PTFE)
plàstic
tetrafluoroetè
recobriment antiadherent (paelles,
olles, etc.)
niló
plàstic, fibra
1, 6-diaminohexà fibres per a confecció, catifes;
i àcid hexandioic com a plàstic, peces de màquines
polièster
plàstic, fibra
etanodiol i àcid fibres per a confecció, veles de
bezenodioic
vaixells; plàstic per a cintes de
vídeo, rodets de fotografia, etc.
polímer
poletilè (PE)

La polimerització pot tenir lloc de dues maneres: per addició (els monòmers
s’uneixen gràcies a la presència d’un tipus especial d’enllaç anomenat “enllaç doble” ) i per
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condensació (els monòmers s’uneixen pels seus extrems i es desprèn aigua com a
producte de la reacció). Es formen per addició els polímers polipropilè, poliestirè, PVC i
tefló. La cel·lulosa, el niló i el poliester són polímers de condensació.

Els plàstics, segons el seu comportament en ser escalfats, es poden classificar en
dos grups: termoplàstics i termoenduribles (també anomenats termoestables)
Els termoplàstics són els plàstics que s’ablaneixen en ser escalfats, poden ser
emmotllats i s’endureixen quan es refreden. En són exemples el polietilè, el polipropilè, el
PVC, el poliestirè i el niló. Els termoenduribles només poden ser ablanits per la calor una
vegada. Un cop han estat escalfats, emmotllats i endurits, ja no es poden tornar a fondre.
En són exemples els aminoplastos (melamina) i els fenoplastos (baquelita).

2. Part experimental: En aquesta pràctica durem a terme diferents reaccions de
polimerització.

Material:
Vas de precipitats de 250 ml
Vaset de plàstic
Vareta de vidre
Pinces de fusta
Termòmetre
Placa calefactora elèctrica
Dissolució de formol al 40%
Metacrilat de metil
Peròxid de benzoil
Urea
Clorhidrat d’anilina
Resorcina
Àcid sulfúric concentrat
Àcid clorhídric concentrat

Preparació i muntatge:
Prepara un bany Maria amb un vas de precipitats de 250 ml; posa 200 ml d’aigua al
vas i escalfa-la sobre la placa calefactora fins a una temperatura de 60 ºC. Els tubs d’assaig
i els vasets de plàstic en què faràs les reaccions han d’estar ben nets.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
1. Obtenció del plexiglàs (polimerització per addició)
Posa en un tub d’assaig uns 5 cm3 de metacrilat de metil i una punta d’espàtula de
peròxid de benzoil (iniciador). Escalfa suaument el tub al bany Maria tenint cura de que no
arribi a bullir el seu contingut per tal d’evitar la formació de bombolles en la massa de la
reacció. Quan hagin passat uns quaranta cinc minuts retira el tub del bany i observa les
característiques del producte format.
2. Obtenció de la resina urea-formol (polimerització per condensació)
Tara un vaset de plàstic i posa-hi a dins 10 grams d’urea. Treu el vaset del plat de la
balança, afegeix-li 30 ml de dissolució de formol i remena amb la vareta de vidre fins que
tota la urea s’hagi dissolt. A continuació afegeix-hi unes 10 gotes (1/2 ml) d’àcid clorhídric
concentrat i continua remenant fins que notis que s’escalfa, s’enterboleix i s’espesseix. Treu
la vareta de vidre i deixa reposar el plàstic format dins del vaset fins el proper dia.
Forma alternativa d’obtenir el polímer: Col·loca en un tub d’assaig uns 5 cm3 de
dissolució saturada d’urea i afegeix a continuació 5 cm3 de formol al 40%. Si no observes
cap reacció en el sistema, afegeix unes gotes d’àcid sulfúric concentrat. Observa l’evolució
del sistema i les característiques del producte format.
3. Obtenció de la resina anilina-formol (polimerització per condensació)
Col·loca en un tub d’assaig uns 5 cm3 de dissolució saturada de clorhidrat d’anilina i
afegeix sobre ella 5 cm3 de formol al 40%, observant l’evolució del sistema i les
característiques del producte format. Si no observes reacció, afegeix unes gotes d’àcid
sulfúric i escalfa el tub al bany Maria.
4. Obtenció a partir de resorcina i formol
En un vas de precipitats de 250 ml posa 200 ml d’aigua a escalfar fins que arribi a 70
ºC. Controla la temperatura amb el termòmetre. Tara un vaset de plàstic a la balança i posahi a dins 5 grams de resorcina. Fora de la balança, afegeix-li 6 ml de dissolució de formol.
Agafa el vaset de plàstic amb unes pinces de fusta, submergeix el seu fons en l’aigua
calenta del vas de precipitats i remena el contingut del vaset fins que la resorcina es
dissolgui completament. Treu el vaset de l’aigua i afegeix-hi a continuació cinc gotes de
dissolució d’hidròxid de sodi, que actuarà com a catalitzador. Torna a posar el vaset dins de
l’aigua calenta, subjectant-lo amb les pinces i mantén-li així fins que el líquid s’espesseixi i
endureixi. Controla durant el procés la temperatura de l’aigua. Si es refreda, escalfa-la una
mica sense passar mai dels 70 ºC. Deixa endurir el plàstic durant unes hores i després treulo del vaset.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori i omple-la amb les observacions fetes
durant l’experimentació. En la columna “polimerització” anota les observacions fetes sobre
el procés: si ha calgut escalfar, si el polímer s’ha format poc a poc o ràpidament, si en algun
moment s’ha arribat a l’ebullició, etc. En la columna “característiques del polímer” anota les
característiques del producte obtingut en la polimerització: aspecte, color, olor, duresa,
consistència, transparència, etc.
Taula 2: Observacions de la polimerització i del producte obtingut
polímer
polimerització
característiques del polímer
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3. Qüestions:
1. El poliestirè (PS) és el polímer d’addició de l’estirè. El poliestirè en forma
d’escuma sòlida s’utilitza per protegir objectes que s’han de transportar. La molècula d’estirè
és aquesta:
Observa que entre els dos àtoms de carboni hi ha un “enllaç
doble, C = C”, és a dir, dos enllaços senzills C – C. Un dels
enllaços d’aquest enllaç doble es pot fer servir per a unir-se
amb un àtom de carboni d’una altra molècula d’estirè.
Dibuixa un tros de la molècula de poliestirè (PS).
2. El polièster és un polímer de condensació que s’obté a partir d’un àcid orgànic i
un alcohol. A la figura hi ha representats els dos monòmers. Fes un diagrama en què es
representi la formació del polímer a partir dels monòmers. L’aigua H2O que se separa en la
formació del polímer es forma a partir dels H d’un monòmer i dels OH de l’altre monòmer.
H  E  H monòmer de l’àcid orgànic
HO  B  OH monòmer de l’alcohol
3. Aparella el nom de cada un dels plàstics de la primera columna de la taula 3 amb
el de la possible aplicació més corrent, que apareix a la segona columna de la mateixa
taula.
Taula 3: els plàstics i les seves aplicacions
plàstic
aplicació
1 • PVC
1 • mitges
2 • PE
2 • envasos de llet
3 • fenoplast (baquelita)
3 •recobriments de paelles
4 • poliestirè
4 • canonades d’aigua
5 • niló
5 • mànecs de paelles
6 • aminoplast (melamina)
6 • rodets de fotografia
7 • polièster
7 • aïllants tèrmics per a la conducció
8 • tefló
8 • superfícies de taules, mobles
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IDENTIFICACIÓ DE PLÀSTICS
Objectius: Aprendre a identificar els diferents tipus de plàstics.
1. Informació teòrica: Els polímers són molècules gegants formades per la unió de
molècules petites anomenades monòmers. El procés en què els monòmers s’ajunten per
formar el polímers s’anomena polimerització. Els plàstics i les fibres són polímers.
Hi ha polímers naturals: uns són fibres d’origen vegetal com el cotó (format per
cel·lulosa, polímer de la glucosa), i altres són fibres d’origen animal com la llana i la seda
(format per proteïnes, polímers dels aminoàcids). Hi ha modificacions artificials d’aquests
polímers naturals: un exemple n’és el cel·luloide, derivat de la cel·lulosa.
També
hi
ha
polímers
sintètics: els plàstics i les fibres
sintètiques. Els plàstics són materials
emmotllables, és a dir, que se’ls pot
donar formes diferents. Les fibres són
fils llargs i prims. El petroli és,
juntament amb el gas natural, la
matèria
primera
dels
polímers
artificials. A la taula 1 hi ha les
característiques d’alguns polímers
sintètics d’ús corrent.

Taula 1: Característiques d’alguns polímers sintètics
plàstic o fibra
monòmer
usos
plàstic
etè (etilè)
bosses, ampolles d’aigua, joguines,
etc.
polipropilè (PP) plàstic, fibra
propè (propilè)
caixes per a ampolles, carcasses
de les bateries per a automòbils,
catifes, cordes, etc.
poliestirè (PS)
plàstic
estirè
aïllant tèrmic i elèctric, en escuma
és molt lleuger, ús en construcció,
joguines, estris de cuina, etc.
policlorur
de plàstic
cloroetè o clorur canonades d’aigua, mànegues,
vinil (PVC)
de vinil
terres, ampolles, discos, perfils de
finestres, aïllament elèctric, etc.
fibra acrílica
fibra
propenonitril
o fibres tèxtils per fer vestits
acrilonitril
tefló (PTFE)
plàstic
tetrafluoroetè
recobriment antiadherent (paelles,
olles, etc.)
niló
plàstic, fibra
1, 6-diaminohexà i fibres per a confecció, catifes; com
àcid hexandioic
a plàstic, peces de màquines
polièster
plàstic, fibra
etanodiol i àcid fibres per a confecció, veles de
bezenodioic
vaixells; plàstic per a cintes de
vídeo, rodets de fotografia, etc.
polímer
poletilè (PE)
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Els plàstics, segons el seu comportament en ser escalfats, es poden classificar en
dos grups: termoplàstics i termoenduribles (també anomenats termoestables)
Els termoplàstics són els plàstics que s’ablaneixen en ser escalfats, poden ser
emmotllats i s’endureixen quan es refreden. En són exemples el polietilè, el polipropilè, el
PVC, el poliestirè i el niló. Els termoenduribles només poden ser ablanits per la calor una
vegada. Un cop han estat escalfats, emmotllats i endurits, ja no es poden tornar a fondre.
En són exemples els aminoplastos (melamina) i els fenoplastos (baquelita).

2. Part experimental: En aquesta pràctica provaràs diferents propietats dels plàstics
per poder-los identificar.

Material:
Trossos de plàstic de diferents tipus: envasos de plàstic, canonades d’aigua,
superfícies de mobles, bosses de plàstic, carcasses de bolígrafs, etc... Fixa’t en els objectes
de la columna “usos” de la taula 1.

Preparació i muntatge:
Quan posis el plàstic a la flama, vés en compte, perquè n’hi ha alguns que es desfan
i degoten. També n’hi ha que desprenen gasos tòxics. Informa-te’n prèviament,
consultant’ho al professor o la professora.

Procediment i recollida de dades experimentals:

Taula 2: propietats dels plàstics
POLIETILÈ
PVC
POLIESTIRÈ rígid flexible ACRÍLIC
alta
baixa
densitat densitat

FENOPLAST
AMINOPLAST

sura a
l’aigua?

sí

no

no

no

no

s’ablaneix
amb la
calor

sí

sí

sí

sí

no

no

no

és
flexible?

poc

sí

poc

no

sí

és fàcil de
tallar?

sí

sí

sí

no

no

és fràgil?

no

sí

no

sí

sí
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assaig a
la flama

altres

s’encén
fàcilment i
continua
cremant amb
flama groga; olor
de cera cremada;
degota quan
crema

igual que el
polietilè,
però es
desprèn un
sutge negre

costa
d’encendre;
fàcil
s’apaga
d’encendre;
quan es treu
escumós
la font de
una vegada
foc; els seus
apagada la
fums viren a
flama; olor
vermell el
de fruites
paper de
tornassol

costa que
cremi;
olor de peix:
aminoplast

es ratlla amb
l’ungla?
no

color fosc:
fenoplast

sí

Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori (si cal, pots afegir-hi més files) i omple-la
amb les propietats observades i la identificació del tipus de plàstic.

objecte
objecte

sura a
l’aigua?

Taula 3: identificació dels plàstics
és fàcil
assaig
s’ablaneix
és
és
amb la
de
a la
flexible?
fràgil?
calor?
tallar?
flama

altres

tipus
de
plàstic

3. Qüestions:
1. El poliestirè (PS) és el polímer d’addició de l’estirè. El poliestirè en forma
d’escuma sòlida s’utilitza per protegir objectes que s’han de transportar. La molècula d’estirè
és aquesta:
Observa que entre els dos àtoms de carboni hi ha un “enllaç
doble, C = C”, és a dir, dos enllaços senzills C – C. Un dels
enllaços d’aquest enllaç doble es pot fer servir per a unir-se
amb un àtom de carboni d’una altra molècula d’estirè.
Dibuixa un tros de la molècula de poliestirè (PS).
2. Aparella el nom de cada un dels plàstics de la primera columna de la taula 4 amb
el de la possible aplicació més corrent, que apareix a la segona columna de la mateixa
taula.
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Taula 4: els plàstics i les seves aplicacions
plàstic
aplicació
1 • PVC
1 • mitges
2 • PE
2 • envasos de llet
3 • fenoplast (baquelita)
3 •recobriments de paelles
4 • poliestirè
4 • canonades d’aigua
5 • niló
5 • mànecs de paelles
6 • aminoplast (melamina)
6 • rodets de fotografia
7 • polièster
7 • aïllants tèrmics per a la conducció
8 • tefló
8 • superfícies de taules, mobles
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LA LLEI DE HOOKE
Objectius: Observar el comportament elàstic d’una molla i determinar la seva constant
d’elasticitat.

1. Informació teòrica: Els objectes elàstics són aquells que en ser estirats es
deformen i quan deixa d’actuar la causa de la deformació recuperen la seva forma original.
Hi ha objectes elàstics que en ser estirats experimenten un allargament que és directament
proporcional a la força aplicada. Això vol dir que si es duplica la força amb què estirem la
molla, el seu allargament (diferència entre les longituds de la molla estirada i sense estirar)
també es duplica. Dels materials que es comporten d’aquesta manera es diu que segueixen
la llei de Hooke.
Així, per exemple, per una molla que seguís la llei de Hooke, la relació entre els
valors de la força aplicada i l’allargament de la molla hauria de ser com la que es mostra a la
taula 1 (copia-la a la llibreta de laboratori i completa-la):
Taula 1: relació força – allargament per una molla que segueix la llei de Hooke
Si la força aplicada és...
L’allargament de la molla és...
2 Newton
3 centímetres
4 Newton
centímetres
10 Newton
centímetres
Si es continués augmentant el valor de la força aplicada, l’allargament continuaria
augmentant de manera directament proporcional, però arribaria un moment en què la molla
deixaria de seguir aquest comportament i, encara que cada cop s’allargaria més, ja no ho
faria seguint la llei de Hooke i, fins i tot, ja no recuperaria més la seva forma encara que
desaparegués la força deformadora, quedant deformada de manera permanent. Quan
comença a passar això diem que s’arriba al límit d’elasticitat de la molla.
Per fer el càlcul de la constant d’elasticitat de la molla has de fer servir l’expressió
matemàtica de la llei de Hooke:
F = k · ∆x
expressió en la que F és la força, k la constant d’elasticitat i ∆x és l’allargament de la molla.
Fixa’t en la taula 1 i a partir d’un parell de valors de F i de ∆x, calcula la k. Copia el requadre
1 a la llibreta de laboratori i anota-hi elresultat:
Requadre 1: límit d’elasticitat i constant
d’elasticitat de la molla
El valor de la constant d’elasticitat
de la molla és:
______________ N/cm
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2. Part experimental: El muntatge que has de fer al laboratori et permetrà mesurar els
allargaments d’una molla segons la força amb què l’estiris. Has de recollir les dades que et
permetran caracteritzar el comportament elàstic de la molla i dibuixar el gràfic “força” –
“allargament”.
Material:
Suport vertical (Base i vareta
roscada)
Nou doble (2)
Vareta de suport de 25 cm
Pinces de bureta
Molla amb índex
Portapeses i peses de diferents
valors
Regle de plàstic

Preparació i muntatge:
Munta el suport vertical, les
nous, les pinces, la vareta, la molla, el
portapeses i el regle de la manera
indicada al dibuix. Posa unes quantes
peses al portapeses que facin de llast
fins que vegis que la molla s’ha allargat
uns quants centímetres (2 ó 3 cm). Fixa
el regle (amb el zero a dalt) a les pinces
de manera que l’índex de la part inferior
de la molla indiqui el zero sobre l’escala
del regle. Ara ja podràs començar a
afegir peses i mesurar els allargaments de la molla.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori (si cal pots afegir-hi més columnes). Ves
carregant peses al portapeses, i anota a la taula 2:
• el valor de tota la massa (en grams) que hi ha carregada al portapeses (sense
comptar-hi el llast inicial)
• el valor de l’allargament corresponent (en centímetres), indicat sobre l’escala del
regle per l’índex de la molla
Ves en compte de no sobrecarregar la molla perquè podries fer-la malbé. Has de
repetir el procés de recollida de dades dues vegades: després de fer-ho un cop, descarrega
el portapeses, deixant-hi el llast inicial, ajusta l’índex de la molla al zero de l’escala del regle
i repeteix el procediment.
Taula 2: dades experimentals (masses carregades i allargaments de la molla)
massa (g)
0
∆x (cm)
primer
experiment
segon experiment
mitjana de ∆x

0
0
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Tractament i interpretació de les dades experimentals:
a) Determinació numèrica de la contant d’elasticitat de la molla
Omple la darrera fila de la taula 2 (“mitjana de ∆x”) de la manera següent: per a cada
un dels valors de la massa, has de sumar els dos valors d’allargament corresponent que
has mesurat (que són molt semblants però no exactament iguals) i dividir el resultat per dos.
Aquest valor mitjà és el que representa més bé les teves mesures.
A partir dels valors de la darrera fila de la taula 2 pots calcular el valor de la constant
d’elasticitat. Copia a la llibreta de laboratori la taula 3 i omple-la amb els valors calculats per
a k amb la fórmula següent:

k

=

m a s s a ( k g ) × 9 '8 m s 2
a l l a r g a m e nt (m)

En aplicar la fórmula anterior, ves en compte amb les unitats. Observa que la massa
s’expressa en kilograms i que l’allargament s’expressa en metres. El resultat d’aquest càlcul
té per unitat el N/m.
Taula 3: càlcul de la constant d’elasticitat
massa (g)
mitjana de ∆x (cm)
k ( N/m)

0
0

Els valors de la constant d’elasticitat que obtens a la última fila de la taula 3 són força
semblants, però no exactament iguals. Prendràs com a valor més representatiu de tots ells
la mitjana dels valors que has obtingut. Per fer això has de sumar tots els valors de k de la
última fila de la taula 3 i dividir el resultat per el nombre de mesures de k. Copia el requadre
2 a la llibreta de laboratori i anota-hi el valor numèric de la constant d’elasticitat:
Requadre 2: determinació numèrica de la
constant d’elasticitat
La mitjana de les constants
d’elasticitat és:

______________ N/m

b) Determinació gràfica de la contant d’elasticitat de la molla
Amb els valors de la taula 3, dibuixa sobre paper mil·limetrat el gràfic “massa”
(ordenades) – “mitjana de ∆x” (abscisses). No t’oblidis d’indicar amb claredat tant les
magnituds com les unitats sobre els eixos. Pren les escales adients per representar tots els
valors de la taula 3 i procura que les dimensions del gràfic siguin aproximadament la meitat
de les d’un full de paper mil·limetrat.
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Un cop marcats els punts, dibuixa una recta que passi per l’origen de coordenades i
que passi el més bé possible per entre tots els punts del gràfic (mira que quedi
aproximadament el mateix nombre de punts a cada costat de la recta). Agafa un punt
qualsevol sobre aquesta recta (millor un punt allunyat de l’origen de coordenades) i
determina el valor de la constant d’elasticitat aplicant la fórmula anterior amb els valors de
“massa” i “mitjana de ∆x” corresponents a aquest punt. Copia el requadre 3 a la llibreta de
laboratori i anota-hi el valor resultant de la constant d’elasticitat:
Requadre 3: determinació gràfica de la
constant d’elasticitat
El valor de la constant
d’elasticitat de la molla
determinat a partir d’un
punt del gràfic és:
__________ N/m

3. Qüestions:
1. Explica quin aspecte tindria el gràfic “força” – “allargament” d’una molla elàstica
que obeeix la llei de Hooke a la que primer augmentem la força amb què l’estirem i desprès
la disminuïm, sense superar el límit d’elasticitat.
2. Explica quin aspecte tindria el gràfic “força” – “allargament” d’una molla elàstica
que obeeix la llei de Hooke a la que primer augmentem la força amb què l’estirem i desprès
la disminuïm, arribant a superar el límit d’elasticitat.
3. Explica quin aspecte tindria el gràfic “força” – “allargament” d’una molla elàstica
que no obeís la llei de Hooke a la que primer augmentem la força amb què l’estirem i
desprès la disminuïm, sense superar el límit d’elasticitat.
4. Explica quin aspecte tindria el gràfic “força” – “allargament” d’una molla no elàstica
a la que primer augmentem la força amb què estirem i desprès la disminuïm.
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EL PRINCIPI D’ARQUÍMEDES (I)
Objectius: Comprovar que un líquid fa una força vertical cap amunt sobre els cossos que
hi estan parcialment o totalment submergits.
1. Informació teòrica: Arquímedes va descobrir que els líquids exerceixen una força
vertical cap amunt sobre els cossos que hi estan parcialment o totalment submergits.
Aquesta força ascensional o empenyiment és igual al pes del volum del líquid desplaçat
pel cos, és a dir, igual al pes del líquid que ocuparia el volum que està ocupant la part
submergida del cos.

2. Part experimental:
Material:
Base suport
Vareta de suport
Nou doble
Dinamòmetre d’1 N
Proveta graduada de 100 ml
Bola de llautó amb cargol
Vareta eix
Fil de cosir
Aigua
Alcohol

Preparació i muntatge:
Passa un tros de fil de cosir pel forat
del cargol, fes-li un nus al fil perquè no
s’escoli i torna a roscar el cargol. Munta el
dinamòmetre com indica l’esquema i penja-li
el fil amb la bola de llautó. Omple la proveta
amb aigua fins al senyal de 75 ml i col·loca la
seva boca sota la bola.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori. Mesura i anota-hi la indicació del
dinamòmetre, que és el pes de la bola. Fixa’t bé en les unitats de l’escala del dinamòmetre.
Anota la lectura del nivell de l’aigua a la proveta (volum inicial). Submergeix la bola dins de
l’aigua de la proveta i anota a la taula 1 la nova indicació del dinamòmetre (pes aparent de
la bola) i la nova lectura del nivell de l’aigua a la proveta (volum final).
Repeteix el procediment i la recollida de dades experimentals fent servir alcohol en
lloc d’aigua. Anota els resultats de les mesures a la taula 1.
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Líquid

Volum
inicial
(ml)

Líquid

Vi

Taula 1: Empenyiment i pes del líquid desplaçat
Pes de Volum
Pes
Volum
Empenyiment
Empenyiment
la bola final (ml) aparent
de la
(N)
(N)
de la bola bola (ml)
(N)
Pb
Vf
Pa
Vb =
Pb - Pa
Vf - Vi

Pes del
volum
de líquid
(N)
Vb·d·g

Aigua
Alcohol
Alcohol

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Acaba d’omplir les tres darreres columnes de la taula 1. Pots afirmar que
l’empenyiment (columna 7 de la taula) i el pes del volum del líquid desplaçat pel cos
(columna 8 de la taula) són iguals? Copia el requadre 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi la
teva conclusió.
Requadre 1: igualtat de l’empenyiment i el pes del líquid
L’empenyiment de l’aigua i el pes del
volum d’aigua desplaçada són
(casi iguals/força diferents):

L’empenyiment de l’alcohol i el pes del
volum d’alcohol desplaçat són
(casi iguals/força diferents):

________________

________________

3. Qüestions:
1. Per què si la densitat del cos és més gran que la del líquid el cos no flota?
2. Busca les densitats del ferro i del mercuri i confirma si una bola de ferro pot flotar
en un vas ple de mercuri.
3. Per què un vaixell d’acer sura en l’aigua? (l’acer és més dens que l’aigua).
4. Una bola de suro (densitat del suro = 0’8 g/cm3) té un volum de 250 cm3. Si la
deixem caure sobre aigua (densitat de l’aigua = 1’0 g/cm3),calcula quin serà el volum de la
bola que quedarà submergit. Per què flota la bola de suro? Quines forces la mantenen en
equilibri?
5. Explica per què puja un globus aerostàtic.
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LA PRESSIÓ EN ELS LÍQUIDS
Objectius: Comprovar que la pressió hidrostàtica depèn de l’altura de la columna de
líquid

1. Informació teòrica: Els líquids exerceixen forces que són perpendiculars a las parets
dels recipients que els contenen. També exerceixen forces sobre la superfície de qualsevol
objecte submergit en ells. L’existència d’aquestes forces indica que es produeix una pressió
exercida pels líquids, anomenada pressió hidrostàtica. La pressió hidrostàtica actua en
totes les direccions i augmenta amb la profunditat. Com que aquesta pressió és deguda
al pes del líquid, la pressió serà més gran com més gran sigui la densitat del líquid.
Observa el dibuix següent i raona perquè el vi de la
tina surt a raig perpendicularment a la superfície.

Observa els dos dibuixos
següents i indica amb fletxes la
direcció i sentit de la força que fa
l’aigua sobre les superfícies de les
copes i del peix. Dibuixa les fletxes
menys o més llargues segons que la
pressió hidrostàtica sigui menys o més
gran.

2. Part experimental: El muntatge que has de fer
et permetrà esbrinar com depèn la pressió
hidrostàtica de l’altura de la columna de líquid.

Material:
Tub de vidre de 25 x 250 mm
Obturador
Vas de precipitats de 250 ml
Proveta graduada de 100 ml
Flascó rentador

Preparació i muntatge:
Afegeix aigua dins del vas de precipitats fins
que el nivell arribi a 3 ó 4 cm de la boca del vas.
L’obturador és un disc metàl·lic de poc pes que
serveix per tapar la boca del tub i porta un fil enganxat
que serveix per poder mantenir-lo fix. Prepara
l’obturador passant un fil pel seu centre i fent-hi un nus en un costat.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
Posa l’obturador a la part inferior del tub i submergeix-lo dins del vas de precipitats
fins que l’obturador estigui aproximadament a uns cinc centímetres del fons (posició A).
Marca aquesta posició fent un traç amb retolador a la paret del vas. Mentre baixes el tub
aguanta l’obturador amb el fil. Quan hagis arribat a la posició A pots deixar anar el fil perquè
l’obturador ja no caurà. A continuació has d’anar omplint el tub amb aigua: fes-ho molt poc a
poc, fent servir un flascó rentador, i deixant que l’aigua llisqui per la paret del tub fins el fons.
No llencis l’aigua directament sobre l’obturador. Observaràs que quan el nivell d’aigua a
l’interior del tub assoleix el nivell de l’aigua en el vas, l’obturador es desprèn i cau degut al
seu propi pes.
Repeteix l’experiència submergint el tub amb l’obturador fins que aquest quedi
aproximadament a uns cinc centímetres per sota del nivell de l’aigua en el vas (punt B).
Marca aquesta posició fent un traç amb retolador a la paret del vas. Has d’observar el
mateix que abans: l’obturador es desprèn quan els nivells interior i exterior de l’aigua són
iguals.

3. Qüestions:
1. Per què quan es deixa d’aguantar el fil l’obturador no cau pel seu pes?
2. Per què no podem deixar caure l’aigua directament sobre l’obturador?
3. Què és el que fa caure l’obturador?
4. En l’experiència, què passaria si en lloc d’omplir el tub amb aigua l’omplíssim d’oli,
(de densitat inferior a l’aigua)?
5. Quina experiència es podria realitzar per demostrar que l’atmosfera també
exerceix una pressió sobre els cossos submergits en ella?
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EL MOVIMENT RECTILINI I UNIFORME
Objectius: Reconèixer el moviment rectilini i uniforme d’un objecte i fer la mesura de la
seva velocitat.
1. Informació teòrica: Un moviment és rectilini quan l’objecte es mou en línia recta.
Un moviment és uniforme quan sempre recorre la mateixa distància per unitat de temps.
Aquesta distància recorreguda per unitat de temps és el que anomenem velocitat. La unitat
de velocitat del Sistema Internacional (S.I.) és el metre per segon (m/s), encara que en la
vida quotidiana s’utilitza com a unitat el quilòmetre per hora (km/h).
Si diem que, per exemple, la velocitat del moviment uniforme d’un objecte és V = 12
m/s, vol dir que la relació entre el temps i la distància recorreguda per aquest objecte és
com la que s’expressa a la taula 1 (copia-la a la llibreta de laboratori i completa-la):
Taula 1: relació distància – temps en un moviment uniforme
Si el temps transcorregut és...
La distància recorreguda és...
1 segon
12 metres
2 segons
metres
3 segons
metres
La taula 2 recull les dades “temps transcorregut” i “distància recorreguda” d’un altre
moviment uniforme. Copia la taula a la llibreta de laboratori i completa-la a partir de les
dades conegudes.
Taula 2: relació distància – temps en un moviment uniforme
Si el temps transcorregut és...
La distància recorreguda és...
1 segon
metres
2 segons
metres
4 segons
60 metres
10 segons
metres
15 segons
metres
20 segons
metres
Calcula, a partir de les dades de la taula 2, quina és la velocitat d’aquest moviment
uniforme. Expressa-la en metres/segon i en quilòmetres/hora, anotant el resultat en el
requadre 1 copiat a la llibreta de laboratori.
Requadre 1: velocitat del moviment de la taula 2
La velocitat del moviment uniforme de la taula 2
és:
___________m/s ó _________km/h
A partir de les dades de la taula 2, dibuixa sobre paper mil·limetrat el gràfic “temps
transcorregut” – “distància recorreguda”. A l’eix vertical (eix d’ordenades) posa-hi l’escala
que mesura la distància recorreguda en metres. A l’eix horitzontal (eix d’abscisses) posa-hi
l’escala que mesura el temps transcorregut en segons. No t’oblidis d’indicar amb claredat
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tant les magnituds com les unitats sobre els eixos. Pren les escales adients per representar
tots els valors de la taula 2 i procura que les dimensions del gràfic siguin aproximadament la
meitat de les d’un full de paper mil·limetrat.

2. Part experimental: El muntatge que faràs al laboratori et permetrà d’aconseguir el
moviment rectilini i uniforme d’un objecte. Has de recollir les dades que et permetran
caracteritzar el moviment uniforme i calcular la seva velocitat i dibuixar el gràfic “temps” –
“distància”.

Material:
Tub de plàstic transparent ( 2 m de llargada i 3’5 cm
de diàmetre interior).
Un tap de goma de diàmetre 4 cm i un altre de 3 cm.
Cinta adhesiva de pintor.
Fil de pescar i xinxeta.
Metre i cronòmetre.

Preparació i muntatge:
Tapa el tub per un extrem amb el tap de 4 cm i
enganxa-li la cinta de pintor tot el llarg del tub.
Fes amb un retolador uns senyals fàcilment visibles
a la cinta: el primer a 15 cm per sota de l’extrem obert del
tub i els altres cada 20 cm per sota de l’anterior. Escriu en
aquests senyals els valors de distància recorreguda a partir
del primer senyal: 0 cm, 20 cm, 40 cm, etc.
A la base ampla del tap petit clava-hi una xinxeta de
la que hi fixaràs un extrem del fil de pescar que servirà per
recuperar el tap un cop hagi arribat al fons i que ha de tenir
una longitud una mica més gran que la del tub.
Busca un vas de precipitats adient per omplir el tub
en dos o tres vegades. Omple el tub i fixa’l amb una pinça
de laboratori de manera que quedi perfectament vertical
(sinó el tap xocarà amb la paret del tub a mida que caigui i
el moviment no serà uniforme).
Fes un esquema del muntatge experimental a la
llibreta de laboratori.

Procediment i recollida de dades experimentals:
Copia la taula 3 a la llibreta de laboratori. Deixa caure el tap petit des de la part
superior del tub i dispara el cronòmetre quan passi per el primer senyal de la cinta (distància
= 0 cm). Ves donant el fil al tap amb la mà a mida que el tap baixa. El fil sempre ha d’estar
fluix, mai no ha de tirar del tap i no ha de fregar la boca del tub a la part superior. Has de
llegir el temps de pas del tap per cada senyal de la cinta i apuntar-lo seguidament a la taula
3 de la llibreta, a la casella a sota del corresponent valor de la “distància”, fins que el tap
hagi passat pel senyal més baix. Un cop acabades les mesures, has de recuperar el tap
estirant-lo amb el fil. Has de repetir l’experiment tres vegades, anotant les lectures de temps
a la fila corresponent en cada cas.
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Taula 3: temps transcorregut en la caiguda uniforme del tap
distància
(cm)
0
20
40
60
80
100
120
140
160

temps
(segons)
primer experiment
segon experiment
tercer experiment
mitjana de temps
(s)
velocitat (cm/s)

180

0
0
0
0

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
a) Determinació numèrica del valor de la velocitat
La fila de la taula 3 “mitjana de temps” l’has d’omplir de la següent manera: per a
cada valor de la distància, has de sumar els tres valors de temps que has mesurat i dividir el
resultat per tres. Aquest és el valor més representatiu de les teves tres mesures que són
molt semblants però no exactament iguals.
Ara pots calcular a partir de la mitjana de temps per a cada distància el valor de la
velocitat, dividint cada “distància” per la “mitjana de temps” corresponent. Omple la última
fila de la taula 3 amb els valors de la velocitat:
velocitat = distància (cm) / mitjana de velocitat (s)
Els valors de velocitat que obtens a la darrera fila de la taula 3 són molt semblants,
però no exactament iguals. Prendràs com a valor més representatiu de tots ells la mitjana
dels valors que has obtingut. Per fer això has de sumar els nou valors de velocitat de la
última fila de la taula 3 i dividir el resultat per nou. Copia el requadre 3 a la llibreta de
laboratori i anota-hi el valor numèric de la velocitat:
Requadre 3: determinació numèrica de la
velocitat de caiguda del tap
La mitjana de les velocitats és:
______________ cm/s

b) Determinació gràfica de la velocitat de caiguda del tap
Amb els valors de la taula 3 dibuixa sobre paper mil·limetrat el gràfic “distància”
(ordenades) – “mitjana de temps” (abscisses). No t’oblidis d’indicar amb claredat tant les
magnituds com les unitats sobre els eixos. Pren les escales adients per representar tots els
valors de la taula 3 i procura que les dimensions del gràfic siguin aproximadament la meitat
de les d’un full de paper mil·limetrat.
Un cop marcats els punts, dibuixa una recta que passi per l’origen de coordenades i
que passi el més bé possible per entre tots els punts del gràfic (mira que quedi
aproximadament el mateix nombre de punts a cada costat de la recta). Agafa un punt
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qualsevol sobre aquesta recta (millor un punt força allunyat de l’origen de coordenades) i
determina el valor de la velocitat aplicant la fórmula anterior amb els valors de “distància” i
“mitjana de temps” corresponents a aquest punt. Copia el requadre 4 a la llibreta de
laboratori i anota-hi el valor resultant de la velocitat:
Requadre 4: determinació gràfica de la
velocitat de caiguda del tap
El valor de la velocitat determinat a partir
d’un punt del gràfic és:
______________ cm/s

3. Qüestions:
1. Si deixes caure el tap dins del tub buit, el moviment és encara uniforme? Què
passa amb la velocitat de caiguda d’en aquest cas?
2. Per què el moviment és uniforme quan el tap cau dins del tub ple d’aigua? Quines
forces actuen sobre el tap quan baixa pel tub? Quina és la resultant d’aquestes forces?
3. Si deixessis caure una bola de ferro dins del tub en lloc del tap, el moviment seria
uniforme? Per què?
4. Per què fas l’experiment tres vegades? Per què no fas l’experiment un sol cop?
5. Per què fas la mitjana de la velocitat? Per què no prens un valor qualsevol com a
valor de la velocitat?
6. Pots proposar algun altre muntatge experimental que et permetés aconseguir un
moviment rectilini i uniforme?
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ACUMULADOR DE PLOM
Objectius: Construir un acumulador de plom i provar el seu funcionament.
1. Informació teòrica: Quan utilitzem una pila no recarregable, per exemple, per fer
llum amb una llanterna, els reactius químics que hi ha al seu interior es van gastant. La pila
deixa de ser útil quan ja no queden més reactius per gastar, perquè s’han convertit en unes
altres substàncies noves (“productes”). La pila ja no serveix més i la llancem. El procés que
ha tingut lloc és el següent:
reactius Æ productes + corrent elèctric subministrat a la bombeta
Ara bé, hi ha piles recarregables (reversibles), que es poden tornar a fer servir. Si un
cop gastada una pila d’aquest tipus, connectem els seus borns a un carregador, aquest
subministra un corrent elèctric a la pila que circula en el sentit contrari al d’abans i que
transforma els productes de la reacció en els reactius originals; d’aquesta manera
aconseguim tornar a portar la pila a les seves condicions inicials i recarregar-la:
productes + corrent elèctric subministrat pel carregador Æ reactius
Un exemple d’aquest tipus de pila és l’acumulador de plom.

2. Part experimental: En aquesta pràctica construiràs un acumulador de plom; es pot
muntar d’una manera molt senzilla fent servir àcid sulfúric i elèctrodes de plom.

Material:
Àcid sulfúric diluït (1:4)
Elèctrodes de plom
Font d’alimentació o pila de 4’5 V
Bombeta de 1’2 V
Vas de precipitats de 100 ml

Preparació i muntatge:
Omple el vas de precipitats fins les tres quartes parts de la seva capacitat amb la
dissolució d’àcid sulfúric. Submergeix els dos elèctrodes de plom dins de l’àcid, de manera
que quedin parcialment descoberts.
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Procediment i recollida de dades experimentals:
1. Per carregar l’acumulador (electròlisi) cal connectar els elèctrodes de plom a la
font d’alimentació o a la pila de 4’5 V durant uns quants minuts. Observa que passa a cada
un dels elèctrodes. Copia la taula 1 a la llibreta de laboratori i anota-hi les observacions
fetes: temps que durat la càrrega, canvis de color o brillantor o formació de cristalls als
elèctrodes, etc.

Taula 1: observacions de la càrrega de l’acumulador
elèctrode

observacions

connectat al pol positiu de la pila

connectat al pol negatiu de la pila

temps que s’ha estat carregant l’acumulador:
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2. Per descarregar l’acumulador (pila), desconnecta els elèctrodes de plom de la
pila i connecta’ls entre ells mitjançant una bombeta de 1’2 V. Copia la taula 2 a la llibreta de
laboratori, observa que passa i anota-hi: temps que llueix la bombeta, canvis de color o
brillantor o formació de cristalls als elèctrodes, etc.

Taula 2: observacions de la descàrrega de l’acumulador
elèctrode

observacions

abans connectat al pol positiu de la pila

abans connectat al pol negatiu de la pila

temps que ha durat la bombeta encesa:

3. Qüestions:
1. A què és degut que moltes piles no siguin reversibles? Per què l’acumulador de
plom és reversible?
2. Per què es pot saber si un acumulador de plom està descarregat mesurant la
densitat de l’àcid sulfúric que conté?
3. Quins altres tipus de piles recarregables coneixes?
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ELECTRÒLISI DE DISSOLUCIONS
Objectius: Observar que el pas de corrent elèctric a través de dissolucions conductores
de l’electricitat produeix reaccions químiques.
1. Informació teòrica: L’aigua pura no és conductora de l’electricitat perquè està
formada per molècules elèctricament neutres. Quan a l’aigua s’hi dissolen substàncies de
naturalesa iònica, per exemple, àcids, bases o sals, els ions dispersos en la dissolució
poden transportar càrregues elèctriques. Així doncs, les dissolucions aquoses d’aquestes
substàncies sí que són conductores de l’electricitat. Els ions (àtoms, molècules o fragments
moleculars carregats elèctricament) són les partícules encarregades de deixar passar el
corrent a través de les dissolucions.
Per a fer circular corrent elèctric a través d’una dissolució fan falta una pila, dos
elèctrodes i fils de connexió. Els elèctrodes són barres o làmines metàl·liques (níquel, ferro,
coure, zinc, platí, etc.) o de grafit (carbó). Es selecciona el tipus d’elèctrode segons els
productes que es volen obtenir.
Quan el corrent elèctric passa a través de solucions aquoses conductores es
produeix una reacció química de descomposició anomenada electròlisi. Els productes de la
reacció de descomposició es formen sobre els elèctrodes quan els ions es descarreguen
quan arriben als elèctrodes, convertint-se en àtoms neutres. En alguns casos els productes
que es formen queden enganxats a la superfície dels elèctrodes, formant una capa sòlida
que va creixent a mida que va passant el corrent elèctric. En altres casos, els productes que
es formen estan en estat gasos i es formen petites bombolles de gas sobre els elèctrodes
que van creixent i quan tenen suficient volum es desprenen i pugen cap a la superfície.
Una aplicació de l’electròlisi és la galvanoplàstia, que consisteix a recobrir
(galvanitzar) un objecte metàl·lic amb una capa metàl·lica (d’un altre metall), amb la finalitat
de millorar-ne l’aspecte extern o protegir-lo de la corrosió. L’objecte que es vol galvanitzar
(per exemple, una cullera) actua com a pol negatiu en l’electròlisi. El pol positiu és una peça
del metall que cobrirà l’objecte (argent) i la dissolució electrolítica és una dissolució d’un
compost del mateix metall (nitrat de plata). Durant el procés de galvanització, el metall del
pol positiu es dissol i cobreix l’objecte del pol negatiu amb una capa fina. És a dir, el metall
es transfereix del pol positiu al pol negatiu.
També es pot utilitzar per purificar metalls com el coure. Per fer-ho, es col·loca coure
impur al pol positiu i coure pur al pol negatiu. El coure passa del primer pol al segon i les
impureses cauen i resten al fons. A la taula 1 hi ha alguns exemples de galvanitzacions.
Taula 1: Algunes galvanitzacions i les seves aplicacions
Metall que recobreix
Metall de l’objecte
Aplicacions
argent
níquel
coberts
crom
acer
ornaments de vehicles
zinc
acer
protecció de la corrosió
estany
acer
llaunes d’aliments
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2. Part experimental: En aquesta pràctica realitzaràs les electròlisis de diferents
dissolucions iòniques per observar com es formen els productes de la reacció.

Material:
Cel·la electrolítica amb elèctrodes de carbó
Font d’alimentació, pila
Dissolució de clorur de coure (II)
Dissolució de nitrat de plom (II)
Amperímetre o bombeta

Preparació i muntatge:
Es connecten la pila,
els elèctrodes de la
cel·la
electrolítica
i
l’amperímetre
o
la
bombeta, tots en sèrie.
Cal comprovar que els
elèctrodes de la cel·la
estiguin ben nets. Els
dipòsits metàl·lics que
hi pugui haver es poden
treure fregant-los amb
un raspall o dissolentlos amb una mica
d’àcid.

Procediment i recollida de dades experimentals:
1. Electròlisi de la dissolució de clorur de coure (II)
Es posa la dissolució a electrolitzar dins de la cel·la fins que els elèctrodes quedin
totalment submergits. Es deixa passar el corrent elèctric, observant que la bombeta llueixi o
que l’amperímetre marqui. Observa el despreniment de gas clor en forma de petites
bombolles en el pol positiu. El gas clor es pot identificar per el seu olor característic a lleixiu.
Després d’uns quants minuts (depèn de la intensitat del corrent elèctric que hi hagi passat)
pots desconnectar els elèctrodes, treure’ls de la dissolució de la cel·la i en el pol negatiu
observar el color marró fosc del coure que s’hi ha dipositat a sobre.
Per rentar l’elèctrode negatiu pots fer servir una mica d’àcid nítric concentrat. Amb un
comptagotes deixes caure unes gotes d’aquest àcid sobre l’elèctrode i el coure es dissoldrà.
Després ho esbandeixes bé amb aigua. Fes-ho a la campana de gasos o en un lloc ben
ventilat perquè els òxids de nitrogen que es desprenen a la reacció són tòxics.
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2. Electròlisi de la dissolució de nitrat de plom (II)
Segueix el mateix procediment que a les altres electròlisis, però no posis la bombeta
o l’amperímetre. Observa que al pol positiu es desprenen bombolles d’oxigen i que el pol
negatiu queda recobert per cristalls brillants de plom que van creixent i s’estenen cap a
l’altre elèctrode. Neteja bé els elèctrodes.

Tractament i interpretació de les dades experimentals:
Copia la taula 2 a la llibreta de laboratori i anota-hi les observacions fetes en cada
una de les electròlisis: olor i color dels gasos que es desprenen; color i aspecte del dipòsit
metàl·lic (queda ben agafat a l’elèctrode, es desprèn i cau al fons, massa compacta o
esponjosa, es formen cristalls, etc.), temps que ha durat l’electròlisi, etc.
Taula 2: observacions de les electròlisis de les dissolucions
es produeix
solució
al pol negatiu
al pol positiu
clorur de coure (II) (aq)

nitrat de plom (II) (aq)

3. Qüestions:
1. Quina aplicació industrial pot tenir el procés d’electròlisi?
2. Què passaria si volguéssim electrolitzar una dissolució de sucre en aigua? Per
què?
3. Quina diferència hi ha entre el funcionament d’una cel·la electrolítica i el d’una
pila?
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4. CONCLUSIONS
El treball realitzat durant el període de la llicència m’ha permès trobar la manera de
preparar guions de pràctiques que ajuda a assolir els objectius descrits a l’apartat 1.3.
Aquests guions, amb els seus elements (informació teòrica, descripcions de material,
preparació i muntatge, procediment i recollida de dades experimentals i tractament de les
dades experimentals, qüestions), són el punt de partida per a la preparació de nous guions
adaptats a la diversitat d’alumnes d’un grup. Es poden utilitzar tal com aquí es presenten, o
bé, simplificar el seu contingut atenent a les indicacions fetes a l’apartat 1.3 (en el primer
objectiu).
Només he preparat guions adaptats a la diversitat per unes poques de les pràctiques
més complexes. Tanmateix, aquestes adaptacions dels guions originals només estan
proposades com a model de la seva elaboració. No m’ha semblat oportú, per evitar
repeticions excessives, afegir-ne més, donat que és clara la manera de preparar-les.
La utilització d’aquests guions durant el proper curs em permetrà comprovar la seva
operativitat. No es tracta d’un treball definitivament tancat, sinó un punt de partida,
susceptible de ser modificat i perfeccionat a través de la pràctica docent. Tanmateix, no és
un punt de partida qualsevol, sinó amb unes característiques molt ben definides d’acord
amb els objectius que es volen aconseguir amb la seva utilització.
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