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IDEA INICIAL 

 
L’objectiu d’aquest treball és l’estudi de les 

substàncies que aparentment no tenen 

propietats magnètiques, però que en realitat 

sí que en tenen, encara que de manera molt 

feble. Es tracta de les substàncies 

paramagnètiques i diamagnètiques.  

La primera part és un estudi qualitatiu per 

determinar quines de les mostres són 

paramagnètiques i quines diamagnètiques, i 

després hi ha un estudi quantitatiu, centrat 

en l’aigua, en el qual es mesuren les forces 

de repulsió que exerceix un imant sobre un 

gra de raïm i s’intenta establir una relació 

matemàtica entre força i distància. 

 
       

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 

 
Com que les forces a estudiar són molt 

febles (micronewton) s’ha utilitzat un pèndol 

de torsió. El materials analitzats han estat 

diversos metalls i altres substàncies 

disponibles al laboratori de física de l’institut. 

L’estudi del comportament magnètic 

d’aquests materials s’ha fet de la següent 

manera: es penja una vareta de fusta (pal 

per fer broquetes) d’un fil de pescar lligat a 

un suport. En un extrem hi situem la mostra 

a estudiar i a l’altre extrem un contrapès per 

equilibrar-ho. Es posa una referència sota de 

la mostra i s’aproxima un imant de neodimi. 

S'observa que algunes mostres s’apropen a 

l’imant, mentre que d’altres se’n allunyen. 

Això permet decidir si el material és 

paramagnètic o diamagnètic. 

 
 

 

Per fer la segona part del treball, el primer pas 

consistia en determinar la constant de torsió 

d’un fil de pescar. Això es va fer mesurant els 

períodes d’oscil·lació de diversos objectes 

penjats d’aquest fil i aplicant les relacions 

matemàtiques entre període, moment d’inèrcia i 

constat de torsió. Un cop fet això ja es podia 

passar a mesurar forces magnètiques sobre 

una mostra. La substància estudiada va ser 

l’aigua perquè és barata i diamagnètica. El 

mètode consistia en penjar una pilota de ping 

pong plena d'aigua en el pèndol de torsió. Es 

deixava reposar fins que arribava a una posició 

d'equilibri. Llavors s' hi aproximava un imant i la 

repulsió magnètica allunyava una mica la pilota, 

que feia oscil·lacions fins a una nova posició 

d'equilibri. Es mesurava la distància amb una 

cinta mètrica i la força de repulsió s'obtenia 

gràcies a la constant del fil. Aquest procés es 

repetia variant la distància entre l'imant i la bola 

plena d'aigua, per obtenir noves dades.  

L'anàlisi dels resultats va consistir en 

l'elaboració de taules i gràfiques força - 

distància. Tot l'estudi es va repetir amb un gra 

de raïm, que és aigua en un elevat percentatge, 

i es van analitzar les dades de la mateixa 

manera. Finalment es va poder establir una 

relació matemàtica entre la força de repulsió 

magnètica i la distància imant - mostra. També 

es va intentar un estudi similar amb alumini 

(paramagnètic) però no va ser possible perquè 

la mostra s'enganxava a l'imant. 

 

 

 

 

CONCLUSIONS 

 
Amb les proves realitzades a la primera part del 

treball s'ha pogut determinar que el coure, el 

magnesi i l’alumini són paramagnètics, mentre 

que el plom, el sofre, el grafit, l’estany, el zinc i 

l’aigua són diamagnètics. 

Quant a la segona part, l’anàlisi dels resultats 

de les mesures efectuades porta a la conclusió 

de que la relació entre la força magnètica i la 

distància és del tipus F = A/d2, tant en el cas de 

la bola plena d'aigua com en el gra de raïm.  

Caldria fer proves amb altres materials 

diamagnètics per tal de confirmar aquesta 

tendència, que per altra banda recorda la que 

segueixen les forces gravitatòries i les 

electrostàtiques 

 


