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CÀUSTIC

Com podem saber que ja no hi ha canvi químic? 

Objectius 

• Comprovar com es pot fer el seguiment d’un canvi químic tot observant els reactius i 
mesurant la temperatura. 

• Trobar resposta a la pregunta: “Com podem saber que ja no hi ha canvi químic?” 

Pla de treball 

Primer, abans de fer cap experiment, hauràs d’informar-te de com es pot saber si 

s’està produint una reacció o canvi químic. 

Després hauràs de fer un muntatge, que et permeti mesurar la temperatura a mida 

que vas afegint trossos de metall magnesi a una dissolució d’àcid clorhídric 
continguda en un recipient 

Abans de continuar, és important que facis una predicció del què suposes que 

passarà, i del que marcarà el sensor de temperatura.  

Finalment, després de fer l’experiment, caldrà que analitzis i interpretis la gràfica 

obtinguda de manera que puguis trobar resposta a la pregunta formulada a 
l’objectiu 

 

Material i Equipament 

Equipament 
 Vas de plàstic i recipient aïllant de porexpan 

 Proveta de 100 mL 

 Tisores i regla 
 
Elements de l'equip Multilog 

 Interfície 

 Sensor de temperatura de -25-110ºC   

Ordinador 

Reactius 
 Àcid clorhídric 1 mol.dm-3 

 Cinta de magnesi, 1 m  

 

 

 
 

 Ulleres de seguretat 

 

Esquema del muntatge 

 

aïllament de porexpan

vas de plàstic

sensor de temperatura
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Recorda el que saps 

 A partir de les paraules clau següents has de redactar unes frases que expliquin què 
és el que caracteritza un canvi químic: 
massa       transformació       reactius      energia       productes     canvi en les 
propietats     substàncies 
 

  La reacció química que investigaràs és produeix entre el metall magnesi, Mg i àcid 
clorhídric HCl.  La reacció forma clorur de magnesi, MgCl2 i gas dihidrogen, H2 
Escriu aquesta reacció en paraules i després amb les fórmules de les substàncies.   
Quins són els reactius i quins són els productes? 
 

 Aquesta reacció desprèn energia en forma de calor, a més de convertir el magnesi i 
l’àcid clorhídric en un altre compost, soluble en aigua, és a dir que, el magnesi 
“desapareix” i és com si es “dissolgués” en l’àcid. Descriu altres canvis químics que 

també hagis observat que desprenen calor. 
 

 La paraula “desapareix” aplicada al magnesi és correcta i el fenomen en un principi 
semblaria idèntic al sucre que també “desapareix” quan es mescla amb aigua. Si 
s’evapora l’aigua on s’ha dissolt el sucre, aquest torna a “aparèixer”. ¿També ens 
“apareixeria” el metall magnesi després de la reacció amb la dissolució àcida, si 

evaporem l’aigua de la dissolució? 
 

Predicció del què passarà 

En el vas de plàstic posaràs 50 mL de la dissolució d’àcid clorhídric de concentració 1 
mol/L. Disposaràs a més de 10 trossos de cinta de magnesi d’igual longitud. 
 

 Suposa que tens activada la captació de temperatura de la dissolució d’àcid. La 
temperatura mesurada serà diferent de la temperatura ambient? Canviarà, o es 
mantindrà constant? 

  
 Ara suposa que vas dipositant dins la dissolució àcida els trossos de cinta de 

magnesi, deixant un interval de temps entre un i un altre per veure si va 
“desapareixent”. Dibuixa la forma aproximada que creus que tindrà la gràfica de 
la temperatura a mida que es van afegint els trossos de Mg. Recorda que la 
reacció és exotèrmica, és a dir hi ha despreniment de calor. Explica en què 
bases les teves suposicions 
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temps a mida que hi ha addició de trossos de cinta de Mg
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Configuració del sistema 

Ara cal configurar el programa per enregistrar les dades de temperatura en funció del 
temps 

 Clica el botó Configurar ajudant. Veuràs que s'obre la finestra que detecta que 

està connectat el sensor de temperatura. 

 Clica Proper per obrir la següent finestra. Selecciona:  
Freqüència: 10 mostres per segon 

 Clica Proper per passar a la següent finestra. Selecciona:   
Per temps: 16:40 minuts  i Acabar 

 

Captació de dades  

 Col·loca el sensor de temperatura dins del vas que conté la dissolució d’àcid 
clorhídric. Comença  la captació clicant el botó Executar 

 Talla, amb les tisores, la cinta de magnesi en 10 trossos d’igual longitud. Cada 
tros, de 10 cm, té una massa de 0,108 g. Diposita un dels trossos de cinta de 
magnesi dins la dissolució àcida. 

 Observa la reacció entre el magnesi i la dissolució àcida. Quan s’ha acabat, 
espera uns 30 segons. Diposita el segon tros de cinta de magnesi dins el vas. 
Observa si ara també hi ha reacció. Repeteix aquesta operació fins que vegis que 
encara que hi hagi magnesi dins el vas de  plàstic, ja no s’observa cap reacció. 
Finalitza les captacions amb el botó Stop. 

 Anomena i guarda l'arxiu amb l'opció Guardar com... del menú Arxiu 

 
Anàlisi de les dades  
 

1. Observa la gràfica obtinguda tot comparant-la amb la teva predicció: 
- Quins sectors de la gràfica obtinguda coincideixen amb la teva predicció? 
- On veus diferències més notables? 
- Pots trobar una explicació a les diferències entre la teva predicció i el que ha 

passat?  
 
2. Observant la gràfica obtinguda, a partir de quin punt, aproximadament, diries que 

ja no s’està produint una reacció química? 
 
3. A què atribueixes que els increments de temperatura siguin cada vegada menors? 
 

Conclusions 

 
Llegeix atentament quins són els dos objectius d’aquest experiment i també el següent 
enunciat:  

 
Ara completa el text següent: 
Un canvi químic es produeix quan hi ha dues o més substàncies anomenades 
................. que entren en contacte. Sempre que hi ha una ................... es produeix 
un intercanvi ....................... amb l’entorn, de vegades és en forma de calor, altres 
d’electricitat o i també pot ser de llum. Els reactius reaccionen i es van 
transformant en ...................... Això continua fins que un d’ells o tots dos alhora 
s’acaben, a partir de llavors ja no hi ha reacció química, això ho podem seguir 
per la mesura de la ......................... o de la pressió o de l’electricitat generada. 

Una reacció química es va produint mentre hi ha les substàncies que reaccionen. 
Quan una de les dues s’acaba, per més que n’afegim de l’altra ja no hi ha reacció. 
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Com podem saber que ja no hi ha canvi químic?     

Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 

 1 h. Cal tenir preparades amb antelació les dissolucions d’àcid clorhídric 1 mol.dm-3 
i cinta de magnesi en trossos d’1 m. 

 

Alumnes als quals s'adreça l’experiment 

Alumnes de 4 ESO que ja coneixen el concepte de reacció química 
 

Orientacions metodològiques 

El millor és que aquest treball pràctic sigui com a conclusió de diverses observacions 
de reaccions químiques, i que pugui servir per dirigir als alumnes cap al concepte de 
què les substàncies reaccionen en unes determinades proporcions en massa. 
 
Com que possiblement els alumnes no sàpiguen el que vol dir mol/dm3, es diu que la 
concentració indica que hi ha 36,5 g d’HCl per cada litre, és a dir que en el vas de 
plàstic hi ha 1,83 g d’HCl.  
 
Com que podran saber la massa de Mg que reacciona, la discussió final pot portar a la 
proporció en massa entre els les substàncies reaccionants. 
 

Orientacions tècniques 

1 m de longitud de cinta de magnesi de la casa PANREAC codi de producte 

211841.1106 té una massa de 1,08 g. Els alumnes, en tallar-ne trossos de 10 cm 
s’asseguren que cada tros té 0,108 g. Com que la dissolució del vas de plàstic conté 
0,05 mol HCl, es necessitaran 0,025 mol de Mg d’acord amb l’equació de la reacció: 

Mg(s)  + 2 HCl(aq)    MgCl2(aq)  + H2(g) 
Per tant haurien de gastar 5 dels trossos de cinta de magnesi. Exactament 5,63 
trossos (0,608g).  
 

Resultats esperats 

A continuació es mostra la gràfica obtinguda: 



Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia  

 

Seguiment d’un canvi químic  5 de 5                     Josep Coromines (2006) 

 

En la gràfica de la dreta, s’han marcat els sectors més significatius i la interpretació 
que caldria que els alumnes li donessin: 
 
Inicial la temperatura es manté constant per què 

encara no s’ha afegit un dels reactius 
NO HI HA 
REACCIÓ 

la temperatura augmenta 
immediatament després d’haver 
afegit el primer tros de Mg 

els reactius estan reaccionant i la reacció 
desprèn calor 

 
HI HA 

REACCIÓ 

la temperatura ha augmentat i 
ara es manté constant 

degut a l’aïllament tèrmic del recipient on 
es fa la reacció 

NO HI HA 
REACCIÓ 

la temperatura augmenta 
immediatament després d’haver 
afegit el segon tros de Mg 

els reactius estan reaccionant i la reacció 
desprèn calor 

 
HI HA 

REACCIÓ 

 
i així successivament...fins que s’han afegit un total de 5 trossos de Mg 

 

el següent tros  de reactiu Mg ja 
no provoca augment de 
temperatura  

en no haver reacció, el líquid de vas,  es 
va refredant lentament. 

 
NO HI HA 
REACCIÓ 

 

Comentari de les gràfiques:  La temperatura va augmentant mentre hi ha reacció entre 
HCl i Mg.  
Els tres primers “esglaons” de la gràfica són augments de temperatura força semblants 
(8,90ºC, 9,1ºC; 7,71ºC) Després l’augment és menor particularment per què l’aïllament 
del sistema no és prou eficaç, a més la reacció transcorre molt més a poc a poc degut 
a que la concentració de l’àcid ha disminuït molt respecte a la que havia a l’inici 
 
És important que facin un quadre comparatiu entre la seva predicció i la gràfica 
obtinguda, en especial que comprovin si havien previst  que hi hauria un moment en 
que la temperatura deixaria d’augmentar, així com si la previsió havia considerat que la 
temperatura  es mantindria constant entre cada un dels volums afegits. 
 
El text completat és: 
Un canvi químic és produeix quan hi ha dues o més substàncies anomenades 
reactius que entre en contacte. Sempre que hi ha una reacció química es produeix 
un intercanvi d’energia amb l’entorn, de vegades és en forma de calor, altres 
d’electricitat o llum. Els reactius  reaccionen i es van transformant en productes, això 
continua fins que un d’ells o tots dos alhora s’acaben,  a partir de llavors ja no hi ha 
reacció química, això ho podem seguir per la mesura de la temperatura o de la 
pressió o de l’electricitat generada. 
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Quan l’aigua es congela, varia la seva temperatura? 

 

Introducció 

El coneixement dels punts de fusió, solidificació, ebullició de les substàncies és important per 
tal de caracteritzar-les i per tant poder distingir unes de les altres. La temperatura de 
solidificació i la temperatura de fusió són propietats característiques de les substàncies.  
D’una altra banda conèixer com varia la temperatura d’una substància mentre s’està escalfant o 
refredant, incloent-hi els canvis d’estat és una dada important per tal de conèixer el 
comportament de la matèria.  

Objectius 

Durant aquesta sessió : 
 

 Analitzaràs i explicaràs les diferents parts de les gràfiques obtingudes 

 Determinaràs les temperatures de solidificació i de fusió de l’aigua 

 Compararàs aquestes temperatures 
 
 

Material i equipament 

 

Material de laboratori 

1 tub d’assaig 
Un got de precipitats de 400 mL 
Suport amb pinces per aguantar el tub 
d’assaig.  
Espàtula 
Reactius 

Aigua destil·lada 
Glaçons   
Sal comuna 

 
Elements de l’equip Multilog 

Sensor de temperatura –25 -110ºC 
Consola Multilog i cables 
 
Ordinador 
 

 

 

 
 
 

I /O 
1 
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Què em sabem 

 Què és la temperatura de solidificació d’una substància? 
.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 Què és la temperatura de fusió d’una substància?  
.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 

 Com són entre elles?  
......................................................................................................................................................... 

 

Predicció 

 
Imagina que tens aigua a 18 ºC dins un tub d’assaig i un termòmetre dins d’aquest tub. 
Introdueixes el tub en una mescla frigorífica de manera que es refredarà per sota de 0ºC, per 
exemple fins a -4ºC. Dibuixa el gràfic que penses que sortirà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Posteriorment, en una altra experiència tens aigua gelada  a -4 ºC i l’escalfes fins a 10 ºC, 
dibuixa en la quadrícula de sota el  gràfic que penses que sortirà.  

 

 
 
 
 

t(s) 

Temperatura (ºC) 

t(s) 

Temperatura (ºC) 

t(s) 
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Configuració del sistema (Paràmetres de la captació) 

 
Configura el sistema de mesura, d’acord amb les instruccions de l’Annex 2, amb els paràmetres 
següents:  
 

freqüència cada  1  segon 

mode d'escalat escala completa 

mode de gravació substituir. 

temps 33:20 min 

 

Procediment: muntatge i captació de dades 

 
Solidificació de l’aigua  

Es tracta de congelar 5 mL d’aigua destil·lada que es troben en un tub d’assaig per observar el 
gràfic de la variació de temperatura amb el temps: 
  
Col·loca la sonda de temperatura en el tub d’assaig on hi ha l’aigua destil·lada. Per congelar-la 
has de situar-lo dins un vas de precipitats de 400 mL on hi hauràs posar una tercera part de gel 
i uns 100 mL d’aigua. 

Quan tot estigui situat de manera correcta, posa en marxa el sistema de mesura  i vas 
afegint  cullerades de sal comuna al vas de precipitats, alhora que vas agitant amb una vareta. 
La sal comuna i l’aigua amb gel és una mescla frigorífica, la temperatura baixa bastant per sota 
dels 0ºC. Quan la temperatura estigui bastant per sota dels 0ºC para el sistema de mesura..  
 
Fusió de l’aigua gelada  

Ara es tracta de deixar que el gel es vagi escalfant fins que fongui i recuperi la temperatura 
ambient, per tant tal fer el procediment a l’inrevés. 
Sense tocar la sonda de temperatura, treu el tub d’assaig amb l’aigua congelada del vas de 
precipitats i subjecta’l amb una pinça i un suport i posa de nou en marxa el sistema de mesura 
fins arribar a temperatura ambient.    
 

Anàlisi i tractament de les dades 

Observa les gràfiques que s’han generat i compareu-les amb les que heu predit. Escriu les 
similituds i diferències que observes. 
 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Determina les temperatures de fusió i solidificació. 
 
Fes ara, una descripció de la gràfica obtinguda amb dades numèriques de temperatura i temps,  
i dóna explicacions del que representa cada tros de la gràfica en relació als fenòmens que 
s’han produït.  
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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Conclusió 

 Què li passa a la temperatura d’una substància pura mentre solidifica? I mentre es fon? 
 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Qüestions 

 
1. Explica el comportament de l’experiment anterior d’acord amb la teoria cinètica de la 

matèria? 
 
2. Com és la temperatura de fusió en comparació amb la de solidificació per qualsevol 

substància pura? 
 
3. El paradiclorbenzè té una temperatura de solidificació de 53ºC. En el gràfic, dibuixa la corba 

de solidificació d’aquesta substància, indicant clarament la temperatura de solidificació. 
Fent servir un altra color dibuixa el gràfic de fusió, indicant la temperatura de fusió en la 
corba. 

 
4. Si féssim l’experiment per una 

substància que no fos pura (mescla), 
dibuixa aproximadament el gràfic 
temperatura-temps per a la fusió i la 
solidificació.  

 
 
5. S’anomena calor latent de fusió  a la 

quantitat d’energia (en joules) que s’ha 
de comunicar a 1 kg de sòlid per 
passar-lo a líquid sense canviar la seva 
temperatura. La seva unitat és J/kg.  
El calor latent de fusió del gel és 340000J/kg, això vol dir que per fondre 1kg de gel cal 
donar-li una energia de 340000J. Altres substàncies tenen altres valors.  
Calcula la quantitat de calor que s’ha de donar per fondre 200 g de gel a 0ºC i formar aigua 
líquida a 0ºC. 
 

6. Explica perquè es refreda una beguda quan s’hi afegeixen glaçons i aquests es van fonent. 
  

T/ºC 

t/min 

T/ºC 

t/min 



Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia  

Solidificació i fusió de l’aigua  5 de 10  

 
 

 

Solidificació - fusió de l’aigua  

Material per al professorat 

 

Orientacions didàctiques 

Temporització 

 1 hora per a l’experimentació i les conclusions. 

 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 

Alumnes de 2n o 4t d’ESO. Aquesta experiència no es basa en cap fórmula i no necessita cap 
tipus de càlcul.  
 

Metodologia 

 En cas de realitzar-la a 2n d’ESO pot ser interessant fer que els alumnes construeixin les 
gràfiques sobre paper mil·limetrat. Si es considera aquesta opció el professor pot exportar 
les taules de dades a Excel i reduir-les de manera que representin temperatures cada mig 
minut. Un cop facilitades aquestes dades als alumnes ells poden fer els gràfics. És possible 
que no hagin fet gràfics lineals mai i tendeixin a fer-los amb barres (la única experiència que 
tenen és el treball de gràfics a Socials) per tant cal explicar-los amb detall el que han de fer 
i insistir molt en el graduat dels eixos. Es pot recórrer a una solució intermitja com és donar-
los la gràfica generada per Multilog de la solidificació i les dades simplificades de la fusió. 

 La corba de refredament també es pot obtenir posant el tub d’assaig amb el sensor de 
temperatura a l’interior del congelador d’un frigorífic convencional. La junta de goma de la 
porta permet el correcte tancament. El temps d’enregistrament ha de ser molt llarg, ja que 
les mesures poden durar més de cinc hores.   

 

Orientacions tècniques  

 El sensor de temperatura ve calibrat de fàbrica, no cal tornar-lo a calibrar per a aquesta 
experiència. En cas necessari, en el manual de l'equip trobareu la forma de calibrar-lo.  

 Qualsevol mida de tub d’assaig és correcta per l’experiment. El resultat que es mostra està 
fet amb un tub  de 18X150 mm. 

 La quantitat de 5 mL d’aigua va bé, si s’augmenta la quantitat és necessita més temps per 
fer l’experiment. 

 En les gràfiques de refredament es pot observar el fenomen de la sobrefusió (fenomen pel 
qual una substància roman líquida a una temperatura inferior a la seva temperatura de 
fusió). En els resultats que es mostren es detecta perfectament, sobretot en les dades 
obtingudes en congelar l’aigua dins del congelador. 

 Es convenient fixar la sonda en el tub per tal que quedi col·locada a la meitat del volum 
d’aigua sense tocar les parets. Si no es subjecta toca el fons i en la fusió el termistor queda 
ràpidament amb contacte amb l’aigua que comença a fondre i es detecta una temperatura 
de canvi de estat una mica per damunt del 0ºC. 

 El temps de fusió es molt més llarga que el de solidificació.  
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Conclusions  

Resultats esperats 
Les dues gràfiques següents corresponen a la solidificació dels 5 mL d’aigua destil·lada amb la 
mescla frigorífica i fusió del gel obtingut.  

 
 
Quina és la temperatura de solidificació de l’aigua? 

La temperatura ha de ser 0ºC i fent l’anàlisi estadístic surt 0,20ºC. 
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Quina és la temperatura de fusió del gel? 

Ha de ser 0ºC i fent l’anàlisi surt 0,36ºC 

 
 
Com són entre elles?  

Han de coincidir. 
 
Què li passa a la temperatura d’una substància pura mentre solidifica? I mentre es fon? 

Que es manté constant. 
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El fet de que la temperatura en el canvi d’estat es mantingui constant és un fet nou pels 
alumnes, en les seves previsions és bastant improbable que ho hagin previst a no ser que 
hagin vist la teoria abans de fer l’experiment. 
 
 
Les següents pantalles corresponen a les dades obtingudes solidificant l’aigua en l’interior d’un  
congelador (captació de 20800 s, quasi 6 hores) i deixant-la refredar a l’aire (menys d’una 
hora). La quantitat d’aigua que es va congelar era de l’ordre de 10 mL. En la gràfica del 
refredament es veu clarament que es produeix un fenomen de sobrefusió.  
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Respostes al qüestionari 

 
1. Explica el comportament de l’experiment anterior d’acord amb la teoria cinètica de la 

matèria? 

Refredament:   
Al treure energia d’una substància pura en estat líquid les seves partícules es mouen cada 
cop menys, cosa que fa que la temperatura disminueixi, en assolir la temperatura de 
solidificació, llavors no es pot extraure energia ja que la necessita la mateixa substància per 
organitzar les seves partícules i passar a l’estructura de sòlid, per tant mentre això passa la 
temperatura es manté fixa. Quan ja té l’estructura de sòlid l’extracció d’energia per part de 
l’exterior provoca un nou descens de la temperatura ja que les partícules cada cop vibren 
menys. 
Escalfament: 
El procés és el contrari, a mesura que s’agafa calor les partícules vibren més de pressa i la 
temperatura augmenta, en arribar a la temperatura de fusió l’energia s’empra per 
desmuntar la xarxa sòlida i passar-la a líquida. 
 



Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia  

Solidificació i fusió de l’aigua  10 de 10  

 
 

2. Com és la temperatura de fusió en comparació amb la de solidificació per qualsevol 
substància pura? 

Sempre coincideixen 
 

3. El paradiclorbenzè té una temperatura de solidificació de 53ºC. En el gràfic, dibuixa la 
corba de solidificació d’aquesta substància, indicant clarament la temperatura de 
solidificació. Fent servir un altra color dibuixa el gràfic de fusió, indicant la 
temperatura de fusió en la corba. 

4. Si féssim l’experiment per una substància que no fos pura (mescla), dibuixa 
aproximadament el gràfic temperatura-temps per la fusió i la solidificació.  

 
 
7. S’anomena calor latent de fusió  a la quantitat d’energia (en joules) que s’ha de comunicar 

a 1 kg de sòlid per passar-lo a líquid sense canviar la seva temperatura. La seva unitat és 
J/kg.  
El calor latent de fusió del gel és 340000J/kg, això vol dir que per fondre 1kg de gel cal 
donar-li una energia de 340000J. Altres substàncies tenen altres valors.  
Calcula la quantitat de calor que s’ha de donar per fondre 200 g de gel a 0ºC i formar aigua 
líquida a 0ºC. 
 
0,2 kgX340000J/kg=68000 J 
  

8. Explica perquè es refreda una beguda quan s’hi afegeixen glaçons. 
Els glaçons necessiten agafar calor per fondre’s per això refreden ràpidament la beguda. 

  
 

L 

S 

S 
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53 
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Anticongelant a l’estiu? 

 
 

Introducció 

L’aigua té una calor específica més gran que tots els altres materials, la qual cosa fa que sigui 
un bon refrigerant i per això es fa servir en els cotxes per evitar que el motor se sobreescalfi. 
No obstant, té un greu inconvenient, és congela a 0ºC i el que és pitjor s’expandeix al 
congelar-se. Aquesta expansió pot provocar el trencament del bloc del motor. Per evitar aquest 
problema s’afegeix a l’aigua una substància com l’etilenglicol la qual fa que la mescla 
refrigerant tingui una temperatura de congelació molt per sota de la del aigua i per això se la 
coneix amb el nom d’anticongelant. 
 
Però, quin efecte té l’etilenglicol sobre la calor específica de la mescla?  
En aquesta experiència determinaràs la capacitat calorífica de l’anticongelant. 
  
El refrigerant extreu calor del bloc del motor i el fa circular cap al radiador, on es dissipa cap a 
l’atmosfera, tornant el refrigerant de nou al motor. La seva temperatura va pujant a mesura que 
absorbeix calor, però si arriba a la temperatura d’ebullició el líquid vessa, per això el refrigerant 
només és efectiu a temperatures per sota de la temperatura d’ebullició. Si el refrigerant és 
aigua pura a la pressió atmosfèrica, aquesta temperatura és de 100ºC (en circuit tancat 
aquesta temperatura és més alta) Quina és la temperatura d’ebullició del refrigerant 
anticongelant? És més alta que la de l’aigua?  
En aquesta experiència també esbrinaràs aquesta qüestió.  

 
 

Objectius 

 Determinar la temperatura d’ebullició de l’anticongelant i comparar-la amb la de l’aigua.  

 A partir de les gràfiques obtingudes, determinar la capacitat calorífica de l’anticongelant. 
 

Material i equipament 

 
 
Material de laboratori 

Dos vasos de precipitats de 250 mL 
Tapa de cartró pels vasos 
Proveta 
Balança 
Escalfador d’immersió o placa calefactora 
Suport i pinces  
 
Elements de l’equip Multilog 

2 sensors de temperatura –25 -110ºC 
Consola Multilog i cables 
 
Ordinador 

 

Reactius 

Aigua destil·lada 
Anticongelant comercial (30% en 

etilenglicol) Xn 
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Què em sabem 

 Volem escalfar de 20ºC a 100ºC masses iguals de dues substàncies diferents (A i B). Quina 
necessitarà més energia? Respon en funció del valor de la seva capacitat calorífica 

 
 Escalfem dues substàncies diferents  (A i B) durant el mateix temps i amb la mateixa intensitat, 

de manera que l’absorció d’energia per part de cadascuna de les substàncies sigui la mateixa . 
Quina assolirà una temperatura més alta? Respon en funció del valor de la seva capacitat 
calorífica. 

 Quin triga més en escalfar-se, una substància amb la capacitat calorífica baixa o alta?. Quin 
triga més en refredar-se?.  
 

 Quina és la substància que té una capacitat calorífica més alta? 
 

Predicció 

 
Imagina que tens en dos vasos de precipitats dues quantitats iguals, a temperatura ambient, 
una d’aigua i l’altra d’anticongelant i les escalfes simultàniament durant un cert temps. Quina 
creus que assolirà més temperatura?. Dibuixa en la quadrícula de sota els gràfics de la 
temperatura respecte el temps que penses que obtindràs per cadascuna de les substàncies. 
Si segueixes escalfant i comencen a bullir, com serà la variació de temperatura mentre canvien 
d’estat.  

 
 
 

 

anticongelant 
aigua 

Temperatura 
(ºC) 

t(s) 
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Abans de passar a fer les mesures cal que les prediccions estiguin ben 
discutides entre els membres del grup 

 

 

Configuració del sistema (Paràmetres de la captació) 

 
Configura el sistema de mesura d’acord amb les instruccions de l’Annex 2 amb els paràmetres 
següents:  
 

freqüència cada  1  segon 

mode d'escalat escala completa 

mode de gravació substituir 

temps 33:20 min 

 
 

Procediment: muntatge i captació de dades 

 

Amb la balança tara el vas de precipitats i després omple’l amb aigua destil·lada fins 
aconseguir una massa de 100g. Fes el mateix amb l’ anticongelant. 
 
Posa els dos vasos damunt la placa calefactora, tapa cadascun d’ells amb una tapa de cartró 
que hauràs retallat a la qual li faràs un petit forat per on faràs passar el sensor de temperatura 
(un a cada vas). 
Connecta els sensors de temperatura a l’entrada 1 i 2 de la consola.  

A la vegada que engegues la placa calefactora, posa en marxa el sistema de mesura  A la 
pantalla de l’ordinador enregistraràs l’augment de temperatura de cada substància al llarg del 
temps. Quan faci una estona que els dos líquids bullen desconnecta la placa i el sistema de 
mesura..  
 

Anàlisi i tractament de les dades 

 
Observeu la gràfiques que s’han generat i compareu-les amb les que heu predit. Escriu les 
similituds i diferències que hi observeu. 
 
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

Descriviu cadascuna de les parts de les gràfiques, tot relacionat les gràfiques amb 
l’escalfament. Indiqueu quina serà la temperatura d’ebullició de cadascú dels líqu ids i 
justifiqueu-la a partir de la gràfica.  
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 
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Capacitat calorífica de l’anticongelant 

Durant l’escalfament hi ha una vaporització considerable i tant més gran quan més calents 
estan els líquids per tant per garantir que l'energia subministrada s'utilitza només en augmentar 
la temperatura, i obtenir millors resultats, s'ha de fer els càlculs en una zona del gràfic on 
l'evaporació no sigui significativa, aquesta zona coincideix amb l'inici de l'escalfament i és la 
part més lineal de les corbes. 
Fent servir els dos cursors, assenyala un interval de temps d’uns 125 s i anota l’augment de 
temperatura que ha tingut lloc a cadascuna de les substàncies. 

Taigua  = .................. 

Tanticong= .................. 
 
Les masses dels dos líquids són de 100g 
Durant aquest temps podem suposar que s’ha subministrat la mateixa energia a cadascun del 
líquids  

 

 

2 2
. .

. .

H O eH O

anticon e anticon anticon

E m c T

E m c T
 

A partir de la suposició anterior calcula la calor específica de l’anticongelant. 
 

 

Conclusió 

1. Quin líquid té menor calor específica, l’aigua o l’anticongelant? 
 
2. Amb el mateix aportament d’energia, què s’escalfaria més de pressa de 25ºC a 40ºC, 

l’aigua pura o l’anticongelant?  Quin es refredaria més ràpidament? 
 
3. Quin és l’efecte de l’anticongelant en el refredament d’un radiador d’automòbil a l’estiu. 
 
4. Explica quines han de ser les característiques d’un bon anticongelant  
 
 

Qüestions 

 
1. Per què el pendent de la corba d'escalfament es va fent cada vegada menor quan 

s'aproxima a la temperatura d'ebullició? Hi ha alguna relació entre la vaporització abans de 
l'ebullició i la suavitat de la corba? 

 
2. A partir de quina temperatura l'evaporació dels líquids és apreciable? 
 
3. Dibuixa en paper mil·limetrat la corba de l'escalfament de 200 mL d'aigua en les mateixes 

condicions de l'experiència.  
 
4. Dibuixeu en paper mil·limetrat i en un mateix gràfic la corba d'escalfament de l'aigua i la 

d'un altre líquid de calor específica meitat i temperatura d'ebullició doble i compareu-les. 
Suposeu que la massa d'ambdós líquids és la mateixa.  

 
5. Com es justifica que la temperatura de l'aigua es mantingui constant durant l'ebullició? 
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Anticongelant a l’estiu? 

Material per al professorat 

 

Orientacions didàctiques 

Temporització 

 1 hora per a l’experimentació i les conclusions. 

 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 

Alumnes de 2n o 4t d’ESO.  
 

Metodologia 

 És convenient comentar amb els alumnes que l'augment de temperatura dels dos líquids 
és proporcional al temps d'escalfament, és a dir, a la quantitat d'energia elèctrica 
subministrada, però inversament proporcional a la massa d'aigua que s'escalfa. Si 
s'escalfés una massa d'aigua doble amb les mateixes condicions de l'experiència, el temps 
necessari per arribar a bullir l'aigua seria el doble. Si es disposa de temps es pot 
comprovar amb masses diferents.  

 Quan els líquid arriben a bullir la seva temperatura ja no augmenta més. És convenient 
relacionar aquest fet amb els estats d'agregació i les forces d'atracció entre les molècules, i 
destacar els aspectes energètics, especialment en què s'inverteix l'energia que s'està 
subministrant. 

 Per garantir que l'energia absorbida pels líquids s'utilitza només en augmentar la 
temperatura, i obtenir millors resultats, s'ha de calcular la calor específica en una zona del 
gràfic on l'evaporació no sigui significativa i és la zona que coincideix amb l'inici de 
l'escalfament, de fet és el tram en que la corba és lineal.  

 És important destacar que a partir de 80ºC l'evaporació de l'aigua és considerable, per tant, 
l'energia subministrada provoca un menor escalfament quan la temperatura és alta, ja que 
una part s'inverteix a vaporitzar l'aigua. Al gràfic això significa un pendent molt més suau 
quan la temperatura s'acosta al punt d'ebullició. 

 
 

Orientacions tècniques  

 El sensor de temperatura ve calibrat de fàbrica, no cal tornar-lo a calibrar per a aquesta 
experiència. En cas necessari, en el manual de l'equip trobareu la forma de calibrar-lo.  

 L’anticongelant es pot comprar a qualsevol establiment d’accessoris de cotxes i en 
particular a les gasolineres.  

 Per tal de minimitzar l’evaporació és convenient posar als vasos de precipitats una 
tapadora de cartró amb un foradet per fer-hi passar-hi el sensor. 
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Conclusions  

Resultats esperats 
La gràfica següent mostra l’augment de temperatura dels dos líquids. En vermell l’aigua i en 
blau l’anticongelant. 
Per poder comparar millor les gràfiques es convenient desactivar l’autoescalat de les dues 
temperatures en la icona de “propietats” dels gràfics i posar la mateixa escala (per ex. 0 a 
110ºC) 
 

 
 
En la propera gràfica es pot veure la posició dels cursors a la part lineal de les corbes 
d’aquesta manera es minimitza el fenomen de la vaporització i es pot considerar que l'energia 
absorbida pels líquids s'utilitza només en augmentar la temperatura. 
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Considerant que l’energia absorbida ha estat el mateix pels dos líquids i prenent un interval 
d’igual temps 125 s, l’augment de temperatura per l’aigua és 30,863ºC i pel refrigerant 
34,154ºC 
 

100 .4180 30,863º 100 . .34,154º
º

4180 30,863
3777

34,154 º

aigua anticon e

e

J
E g C E g c C

kg C

x J
c

kg C

  

   

Si la capacitat calorífica de l’aigua s’expressa com 1 cal/gºC, el resultat és  ce=0,90 cal/gºC 
 
Les temperatures d’ebullició són: 

Tebull(aigua)   =  97,060 ºC 

Tebull(anticongelant) =  101,97ºC 
 
S’han obtingut fent l’anàlisi estadístic en els trams horitzontals. En el gràfic següent es veu la 
posició dels cursor i la finestra d’anàlisi estadística pel cas de l’anticongelant. 
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1. Quin líquid té menor calor específica, l’aigua o l’anticongelant? 

La capacitat calorífica de l’anticongelant és menor que la de l’aigua 
 
2. Amb el mateix aportament d’energia, què s’escalfaria més de pressa de 25ºC a 40ºC, 

l’aigua pura o l’anticongelant? Quin es refredaria més ràpidament? 

S’escalfaria més ràpid l’anticongelant ja que cal menys energia per augmentar una unitat 
de massa un grau la seva temperatura. Per la mateixa raó l’anticongelant seria qui es 
refredaria més de pressa. 

 
3. Quin és l’efecte de l’anticongelant en el refredament d’un radiador d’automòbil a 

l’estiu. 

A l’estiu l’anticongelant extreu més ràpid la calor del motor i en arribar al radiador la dissipa 
cap a l’exterior (atmosfera). El fet que la seva temperatura d’ebullició sigui més alta que la 
de l’aigua permet que el refrigerant arribi a temperatures superiors als 100ºC sense produir 
vessaments en el circuit. 
Cal dir que en circuit tancat (a pressió superior a l’atmosfèrica) les temperatura d’ebullició 
són més altes de les obtingudes). En l’etiqueta de l’anticongelant utilitzat s’indica 126ºC 
com a temperatura d’ebullició.  

4. Explica quines han de ser les característiques d’un bon anticongelant. 

Un anticongelant ha de tenir capacitat per extreure la calor del motor i per tant cal que 
tingui una capacitat calorífica alta però també cal que tingui una temperatura de 
solidificació molt per sota del 0ºC i una temperatura d’ebullició més alta dels 100ºC. 
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Respostes al qüestionari 

1. Per què el pendent de la corba d'escalfament es va fent cada vegada menor quan 
s'aproxima a la temperatura d'ebullició? Hi ha alguna relació entre la vaporització 
abans de l'ebullició i la suavitat de la corba? 

El pendent de la línia es va fent més suau quan es va aproximant a la temperatura 
d'ebullició, perquè l'evaporació de l'aigua en augmentar la temperatura és cada vegada 
més gran. L'energia absorbida pels líquids s'inverteix en part per augmentar la temperatura 
i en part en l'evaporació, i, en conseqüència, l'augment de la temperatura és 
proporcionalment inferior. 

 
2. A partir de quina temperatura l'evaporació dels líquids és apreciable? 

Quan la temperatura dels líquids és pràcticament la d'ebullició, la major part de l'energia 
l'utilitzen les molècules per escapar del líquid, i només una petita part s'inverteix per 
augmentar la temperatura. 
A partir dels 80 ºC l'evaporació d’ambdòs líquids és considerable. 
 

3. Dibuixa en paper mil·limetrat la corba de l'escalfament de 200 mL d'aigua en les 
mateixes condicions de l'experiència. 

L'augment de temperatura és inversament proporcional a la massa de líquid. Si la massa 
de líquid és el doble, el temps d'escalfament serà també el doble. 
 

4. Dibuixeu en paper mil·limetrat i en un mateix gràfic la corba d'escalfament de l'aigua 
i la d'un altre líquid de calor específica meitat i temperatura d'ebullició doble i 
compareu-les. Suposeu que la massa d'ambdós líquids és la mateixa. 

Si la calor específica del líquid és la meitat, la corba tindrà major pendent, s'escalfarà més 
ràpidament. En ser la temperatura d'ebullició el doble, per arribar a la T d’ebullició trigarà el 
mateix temps que l'aigua. 

 
5. Com es justifica que la temperatura de l'aigua es mantingui constant durant 

l'ebullició? 
En escalfar un líquid, l'energia subministrada s'utilitza per augmentar la velocitat de les 
partícules, augmenta l'energia cinètica mitjana i augmenta, per tant, la temperatura. Quan 
el líquid arriba a la temperatura d'ebullició, l'agitació tèrmica de les partícules és tal que 
aconsegueix vèncer les forces d'atracció entre elles. La separació de les partícules 
requereix energia. Mentre dura l'ebullició tota l'energia subministrada s'utilitza només per 
separar les partícules, i per això la temperatura es manté constant. 
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Introducció 
 

Tots hem dit alguna vegada després de banyar-nos en la platja o en una piscina: 
“l’aigua no està freda, el problema és quan surts “. És a dir quan surtin de l’aigua sigui 
freda o calenta, sentim fred i més encara si fa vent. Per evitar el fred, ens eixuguem  
amb una tovallola.  

Un altre fet que hauràs experimentat quan t’ha caigut una mica d’alcohol en la mà és la 
sensació de fred en evaporar-se aquest alcohol.  

 

Objectius 
 

 Estudiar que li passa a la temperatura d’un cos quan s’evapora un líquid que el 
mulla. 

 Observar la variació de temperatura en el cas que el líquid sigui alcohol, acetona o 
aigua. 

 Donar una explicació als fets observats a partir de la teoria cinètica. 
 

Pla de treball 
 

 Faràs una predicció en un gràfic Temperatura-temps de com variarà la 
temperatura quan s’evaporen cadascun dels tres líquids esmentats 
anteriorment. 

 Configuraràs el sistema de mesura Multilog-Multilab, tal i com s’indica en 
l’annex  

 Procediràs a realitzar l’experiment  

 Compararàs els resultats amb les teves prediccions. 

 Intentaràs donar una resposta a partir de la teoria cinètica. 

 Respondràs a un conjunt de preguntes sobre els mateixos conceptes.  
 
 

Material i equipament 
 
 

Material de laboratori 

3 tubs d’assaig 
Gradeta amb tubs d’assaig 
3 suports amb pinça per aguantar els 
sensors de temperatura. 
 
Elements de l’equip Multilog 
3 sensors de temperatura –25 -110ºC 
Consola Multilog i cables 
 
Ordinador 
 
 

Reactius 

Etanol 
 
Acetona  
 
Aigua 
 
Ulleres de seguretat 
Guants de goma 
Cotó flux 

 
 

Canvia la temperatura d’un objecte quan s’evapora el líquid  

que el mulla? 
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Què em sabem 
 

Temperatura i energia cinètica 
 

Els àtoms i les molècules que formen la matèria es troben en constant moviment. Això 
és cert fins i tot per a la matèria en estat sòlid. Degut a aquest moviment podem dir 
que àtoms i molècules tenen energia cinètica.  

La temperatura ens indica l’energia cinètica que en promig tenen les molècules d’una 
substància (l’energia cinètica mitjana per molècula seria la suma de les energies 
cinètiques de cadascuna de les molècules dividida pel nombre total de molècules).  

Si una substància s’escalfa és perquè rep energia, aleshores les seves partícules es 
mouen més ràpid, i les seves molècules tindran més energia cinètica. Si aquesta 
substància es refreda, els seus àtoms o molècules es mouen més lentament i per tant 
tindran menor energia cinètica mitjana per molècula.  

Així doncs, pensar en augmentar la temperatura d’un cos equival a pensar en 
augmentar l’energia cinètica que té internament, la de les seves molècules o àtoms. 

Intenta donar una explicació (hipòtesi) al fets esmentats en la introducció, 
discuteix amb els teus companys de grup la teva hipòtesi i posa-la per escrit a 
sota : 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 I /O 1 

9/12V 

Sèrie 
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Predicció 
 

 Quin dels tres líquids s’evapora abans? Si no ho saps, posa’t una mica d’aquest 
tres líquids al dors de la mà i torna a fer la predicció. Justifica la teva resposta.  

 Imagina que introdueixes tres objectes iguals en tres tubs d’assaig amb  tres 
líquids diferents, alcohol, acetona i aigua respectivament, després els treus i deixes 
que s’evapori el líquid. Intenta imaginar com serà la gràf ica temperatura-temps per 
a cadascú dels objectes quan s’evaporen els líquids. Dibuixa en la mateixa 
quadrícula, les tres gràfiques amb diferent color. Discuteix-ho amb els companys 
de grup abans de donar una resposta. 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Configuració 
 
 

El següent pas serà comprovar la teva predicció, però abans cal configurar el sistema 
de mesura tal i com s’explica a l’Annex. Convé també llegir l’Annex que ens explica 
com funcionen els sensors de temperatura.  

Engegueu la consola , obriu el programa Multilab  .  
Configureu el sistema de mesura amb les següents característiques: 

 
 
 
 
 

 
 

Captació de dades 
 

En la següent experiència, mesuraràs la temperatura 
que assoleixen els sensors de temperatura  envoltats 
en una mica de cotó flux connectats a la consola 
Multilog i al software Multilab quan s’introdueixen en 
alcohol, acetona i aigua respectivament  i després es 
treuen, deixant evaporar els tres líquids.  

Omple aproximadament els tres tubs d’assaig fins a 
la quarta part del tub amb alcohol, acetona i aigua 
respectivament i mulla els tres sensors de 

Freqüència cada  segon 

mode d'escalat escala completa 

mode de gravació substituir 

Temps 16:40 MM:SS 

Temperatura(ºC) 

temps(s) 
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temperaratura als qual se li ha envoltat la punta d’un tros de cotó flux amb una goma 
el·làstica. Cal introduir cadascun dels sensors verticalment fins a tocar el fons. Posa en 

marxa el sistema de mesura,  mentre estan a dins dels tubs d’assaig. Espera si cal 
a que la temperatura dels tres sensors sigui aproximadament igual. Després treu-los 
dels tubs  i subjecta’ls amb les pinçes per l’extrem de plàstic, sense sacsejar-los, fins 
que s’acabi el fenomen de refredament que estàs estudiant 

 

Anàlisi de les gràfiques 

 

 Observa les gràfiques que s’han generat, explica cada part de la gràfica, respon a 
la pregunta inicial i digues els acords i desacords  amb la teva predicció.  

 
 

Aconseguir el màxim refredament.  
 

 

Disenya un mètode d’aconseguir més baixes temperatures que en l’experiència prèvia. 
Utilitza únicament un líquid, el que consideris més adient i el sensor de temperatura. 
Es pot fer sense cotó flux. Quan l’hagis dissenyat, l’has de de comprovar amb el 
sensor de temperatura i el Multilab.  
 

Conclusió 

 

 A partir de la observació de les gràfiques anteriors i utilitzant la teoria cinètica 
intenta donar explicacions als fets observats. 

 
 

Preguntes 

 
 

1. Dóna una explicació des del punt de vista de la teoria cinètica sobre que li passarà 
al teu cos si romans sense assecar-te després de mullar-te o després de suar? 

2. En molts llocs encara s’utilitza el càntir, per tenir aigua fresca a l’estiu. Pots explicar 
el seu funcionament. 

3. Per què a l’estiu es reguen els patis per refrescar l’ambient?. 
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Canvia la temperatura d’un objecte quan s’evapora el líquid  
que el mulla? 

 
Material del professorat 

 
Temporització 
 

 1 hora per l’experimentació i les conclusions  
 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
 

Alumnat de 3r i 4rt d’ESO 
 

Orientacions tècniques i metodològiques 
 

Cal envoltar cadascuna  de les puntes  dels sensors de la mateixa quantitat de coto 
flux i subjetar-lo amb una goma el·làstica. S’ha de tenir en el tub d’assaig durant un 
petit temps per tal que les temperatures dels tres sensors siguin aproximadament les 
mateixes, et pots ajudar escalfant, si cal, amb la mà. Quan les temperatures siguin 
iguals (diferències d’1ºC no són importants) es treuen els sensors dels tubs d’assaig i 
sense agitar-les molt es col·loquen en posició vertical. Es poden subjectar amb pinces 
de laboratori per tal de mantenir-los verticalment.  
 

En l’experiment segon, es planteja a l’alumnat que pensi un mètode per aconseguir 
baixar més la temperatura, Aquest consisteix en introduir i treure successivament el 
sensor de temperatura de l’acetona (líquid més volàtil).  
 

Conclusions 
 

Resultats esperats 
 

Les gràfiques resultant han de ser similars a aquestes:  
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En la gràfica de dalt els alumnes haurien de distingir tres parts en la gràfica. En la 
primera part els tres líquids s’escalfen una mica quan s’introdueixen en els tubs 
d’assaigs, fins a tenir una temperatura pràcticament igual (21ºC aproximadament en 
aquest cas) . En aquest punt es treuen dels tubs d’assaig i la temperatura va baixant, 
de manera que el líquid que arriba a una temperatura més baixa és l’acetona, és el 
més volàtil (no s’entrarà aquí en relacionar volatilitat, polaritat i enllaç intermolecular). 
La temperatura baixa fins 5,5 ºC i a partir d’aquí comença a escalfar-se. Hi ha dos fets 
contraposats, per una banda segueix l’evaporació ja que no s’ha evaporat tota 
l’acetona del cotó i per un altra banda hi ha l’escalfament degut a que la temperatura 
de l’aire és superior. Aquest segon fet domina i per tant la temperatura tendeix a 
augmentar. Amb l’alcohol i l’aigua passa el mateix, però són menys volàtils. L’alcohol 
és més volàtil que l’aigua.  
 
Es podria parar la pressa de dades just en el moment  en que la gràfica corresponent 
al  sensor introduït en aigua puja de temperatura.  
 

 
 
Gràfic temperatura-temps resultant quan s’introdueix el sensor de temperatura sense cotó flux, succesives 

vegades en acetona. A partir d’una  temperatura ( 7 ºC en aquest cas) ja no es pot baixar més,  

 
En aquesta gràfica després d’alguna temptativa l’alumnat s’hauria d’adonar quan ha 
d’introduir el termòmetre en acetona per tal de baixar la temperatura i identificar els 
punts en els quals el sensor s’ha introduït en acetona i els punts en els quals s’ha tret 
del tub d’assaig.  
 

Conclusió 
Hauria de ser alguna frase relacionada amb la pregunta del principi. Quan un líquid 
que mulla un objecte s’evapora, refreda l’objecte, i per tant la temperatura d’aquest 
baixa. Aquesta baixada de temperatura succeeix perquè en un canvi d’estat, de líquid 
a gas, les molècules que passen a la fase gasosa des del líquid són les més ràpides. 
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Per tal que les molècules del líquid (sistema) vagin més ràpides han d’adquirir més 
energia cinètica i aquest energia l’adquireixen del xoc amb les molècules de l’entorn 
(aire, cotó flux i termòmetre) , clar que les molècules d’aquest entorn es frenen i això 
es veu perquè la temperatura d’aquest entorn, en aquest cas el termòmetre baixa.  
 
 

Preguntes 

 
 

1. Dóna una explicació des del punt de vista de la teoria cinètica sobre que li passarà 
al teu cos si romans sense assecar-te després de mullar-te o després de suar? 

 
Les molècules d’aigua s’evaporen i capten calor (energia interna) de l’entorn (cos i 
aire), amb la qual cosa tenim sensació de fred.  

 

2. En molts llocs encara s’utilitza el càntir, per tenir aigua fresca a l’estiu. Pots explicar 
el seu funcionament. 

 
A través de la pared de ceràmica porosa del càntir, passa l’aigua, aquest aigua 
s’evapora captant calor de l’entorn (càntir, aire i aigua del càntir) amb la qual cosa 
l’aigua es refreda. 
 

3. Per què a l’estiu es reguen els patis per refrescar l’ambient?. 
 

La resposta és similar. L’aigua quan s’evapora capta energia interna de l’entorn 
(aire), amb la qual cosa baixa la temperatura de l’aire.  
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Capacitat calorífica d’un metall 

 

Introducció 

Hauràs notat que el paper d’alumini, el ferro, el coure i en general tots els metalls s’escalfen i es 
refreden molt ràpidament. Això ha tingut aplicacions al llarg de l’historia, com l’ús de recipients 
metàl·lics en la cuina . Aquest fet té relació amb la capacitat calorífica del cos. En aquesta 
experiència calcularàs la capacitat calorífica d’un metall pel mètode de mescles.  
En barrejar-se dues substàncies que estan inicialment a temperatures diferents, la substància 
calenta cedeix calor a la freda fins igualar les seves temperatures.  
 

Objectius 

 Determinar la temperatura d’equilibri d’una mescla de substàncies a diferents temperatures. 

 Determinar la capacitat calorífica d’un metall i relacionar la capacitat calorífica amb la 
velocitat d’escalfament i/o refredament.  

 

Pla de treball 

 Contestaràs a preguntes relacionades amb l’energia que cal aportar per augmentar la 
temperatura d’una substància. 

 Faràs una predicció en un gràfic temperatura-temps de com variarà la temperatura de la 
mescla amb el temps en mesclar dues substàncies a diferents temperatures. 

 Configuraràs el sistema de mesura Multilog-Multilab, tal i com s’indica en l’annex. 

 Faràs el muntatge i procediràs a realitzar l’experiment  

 Compararàs els resultats amb les teves prediccions. 

 Calcularàs la capacitat calorífica d’un metall.  
 
  

Material i equipament 

 
 

Material de laboratori 

Dos vasos de precipitats de 250 mL 
Proveta 
Balança 
Recipient aïllant de porexpan amb tapadora. 
Escalfador d’immersió 
Suport i pinces  
Peça d’alumini, plom o paquet de claus de ferro 
Fil de cotó per subjectar les peces metàl·liques 
 
Elements de l’equip Multilog 

Dos sensors de temperatura –25 -110ºC 
Consola Multilog i cables 
 

Ordinador 
 
Reactius 

Aigua destil·lada 
 
 
 
 

 
 
 
 



Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia  

 

Capacitat calorífica d’un metall      2 de 8 
 

 

 
 

Què em sabem 

 Volem escalfar de 20ºC a 40ºC dues quantitats diferents d’aigua, una de 100 g i l’altra de 200 g. 
Quina necessitarà més energia? 

 
 Tenim dues quantitats iguals d’aigua a 20ºC, volem escalfar la primera fins a 40ºC, i la segona 

fins a 60ºC. Quina necessitarà més energia? 
 
 Tenim dues quantitats iguals, una d’aigua i l’altra d’alumini a 20º, i les volem escalfar fins a 

60ºC. Quina necessitarà més energia? 
 

 Escriu la fórmula matemàtica que permet calcular la quantitat d’energia que cal aportar a una 
substància per augmentar la seva temperatura? 
 

 Tenim a temperatura ambient 100 g d’aigua i 100 g d’alumini i volem escalfar-los fins a 80ºC. 
Qui s’escalfarà més ràpid? 
 

 Com faries per saber que una massa d’alumini està a 80ºC? 
 

 Es mesclen 100 g d’aigua a 20ºC amb 100 g d’aigua a 80ºC. Quina temperatura assolirà la 
mescla? 
 

 Es mesclen 100 g d’aigua a 20ºC amb 100 g d’alumini a 80ºC. Quina temperatura assolirà la 
mescla? 
 
La resposta a aquesta darrera qüestió la obtindràs un cop hagis realitzat aquest experiment. 

 

Predicció 

 
Imagina que tens aigua calenta dins d’un vas de precipitats i una massa 
d’alumini submergida, amb un termòmetre has mesurat la  temperatura que és 
de 80ºC. Tens un altre vas amb aigua destil·lada amb un termòmetre que indica 
la temperatura de 20ºC (ambient). En un moment donat treus la peça d’alumini 
de l’aigua calenta i la poses dins l’aigua freda. Dibuixa en la quadrícula de sota 
el gràfic de la variació de la temperatura respecte el temps que penses que 
obtindràs per l’aigua  amb l’alumini dins.  
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Configuració del sistema (Paràmetres de la captació) 

 
Configura el sistema de mesura d’acord amb les instruccions de l’Annex  amb els paràmetres 
següents:  
 

freqüència cada  1  segon 

mode d'escalat escala completa 

mode de gravació substituir 

temps 16:40 mm:ss 

 
 

Procediment: muntatge i captació de dades 

 

 Amb les següents dades i aparells dissenya un procediment per tal de calcular la calor 
específica del metall: 

o 100 ml d’aigua mesurats amb una proveta  a temperatura ambient.  
o Una peça de metall enganxada amb un fil, de la qual es determinarà la massa amb 

una balança. 
o Un calorímetre. 
o Un vas de precipitats amb aigua escalfada a temperatura propera a l’ebullició. 
o Dos sensors de temperatura connectats a un sistema de captació de dades Multilog-

Multilab. 
o Necessitaràs l’equació fonamental de la calorimetria  i recordar què succeeix quan 

es mesclen dues substàncies a temperatures diferents. 
 

Procediment proposat 

 Amb una proveta mesura 100 mL d’aigua destil·lada i posa-la a un dels vasos de 
precipitats, aquesta aigua es mantindrà a temperatura ambient. Introdueix el vas en l’aïllant 
de porexpan i col·loca-hi un el sensor de temperatura travessant la tapadora de porexpan. 

 Pesa la peça metàl·lica i anota el tipus de metall (si el reconeixes) 
Mmetall=............... 

 En un altre vas submergeix la peça metàl·lica en aigua. La peça ha d’estar lligada amb un 
cordó de cotó per tal de poder-la treure sense problemes. Introdueix un altre sensor de 

Temperatura 
(ºC) 

t(s) 
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temperatura i la resistència elèctrica d’immersió. Connecta la resistència a fi d’escalfar 
l’aigua i la peça metàl·lica.  

 Connecta el sensor de temperatura de l’aigua freda a l’entrada 1 i el de l’aigua calenta a 
l’entrada 2 de la consola.  

 Quan l’aigua estigui molt calenta a prop de l’ebullició.  Posa en marxa el sistema de mesura 

 A la pantalla de l’ordinador enregistraràs la temperatura de l’aigua freda i la de l’aigua 
calenta.  

 De seguida i de la manera més ràpida possible treu la peça metàl·lica de l’aigua calenta i 
posa-la dins del vas de l’aigua freda, tapant de nou l’aïllant de porexpan. 

 Espera uns minuts fins que observis que la temperatura s’estabilitza. Finalment atura el 

sistema de mesura. .  
 

Anàlisi i tractament de les dades 

 
Observa les gràfiques que s’han generat i compara-les amb les que has predit. Escriu les 
similituds i diferències que hi observes. 
 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

 
Fes, ara, una descripció de les dues gràfiques obtingudes, explicant, si s’ es cau les diferents 
parts de la gràfica. Cal relacionar la forma de la gràfica amb l’experiment. 
.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................... 

 
Fent servir els cursors, anota 

- la temperatura inicial de la peça metàl·lica.  Tmetall =................. 

- la temperatura inicial de l’aigua freda,  Taigua = ................ 

- la temperatura d’equilibri,    TE  = ................ 

Fent servir els dos cursors, anota 

- l’augment de temperatura de l’aigua freda, T =TE-Taigua 

També has de conèixer: 

- la massa del metall,     mmetall = .................. 

- la massa de l’aigua,      maigua  = 100g 
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Conclusió 

A a partir de l’equació fonamental de la calorimetria, de les dades anteriors i del coneixements 
dels processos de transferència d’energia que es produeixen quan es barregen dues 
substàncies a diferents temperatures, determina la capacitat calorífica del metall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ce(metall) = 
 

 

Qüestions 

 
1. Com notes que els metalls tenen una capacitat calorífica més baixa que l’aigua? 
2. Resol ara l’exercici proposat abans en l’apartat “què en sabem?”: Es mesclen 100 g d’aigua 

a 20ºC amb 100 g d’alumini a 80ºC. Quina temperatura assolirà la mescla? 
3. L’aigua té una capacitat calorífica més alta que la sorra de la platja. A la nit qui es refreda 

abans?. Al matí qui s’escalfa abans?. Quina influència tenen aquest fets en la formació de 
brises ?. Explica en quin sentit anirà la brisa quan es fa de nit i quan surt el sol. 

4. Defineix  què és  la capacitat calorífica d’una substància. 
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Capacitat calorífica d’un metall 

Material per al professorat 

 

Orientacions didàctiques 

Temporització 

 1 hora per a l’experimentació i les conclusions. 

 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 

Alumnes de 2n o 4t d’ESO.  
 

Metodologia 

 Es proposen dues maneres de realitzar l’experiment, una oberta en el qual se li demana al 
grup d’alumnes que dissenyin l’experiment per tal d’obtenir les dades necessàries per 
calcular la capacitat calorífica del metall i un altre tancat en el qual se’ls proposa tot el 
procediment que cal seguir per tal de fer la determinació de les dades. 
En el cas de portar a terme l’experiment d’una manera oberta es pot fer una discussió entre 
tot el grup sota la direcció del professor de manera que a base de preguntes l’alumnat pugui 
deduir el procediment a seguir.  

 També es pot dur a terme l’experiència a partint amb la peça metàl·lica (dins d’aigua) a 
temperatura ambient i introduint-la dins una quantitat d’aigua calenta.   

 

Orientacions tècniques  

 El sensor de temperatura ve calibrat de fàbrica, no cal tornar-lo a calibrar per a aquesta 
experiència. En cas necessari, en el manual de l'equip trobareu la forma de calibrar-lo.  

 Es poden fer servir peces metàl·liques dels equips de calorimetria. N’hi ha de diferents 
metalls. Si no se’n disposa qualsevol peça metàl·lica serveix, per exemple femelles o un 
paquets de claus ben lligat. 

 Si no se sap la composició exacta de la peça metàl·lica que es fa servir no es pot comparar 
amb el valor teòric, això pot ser positiu ja que no fa dubtar de la validesa dels resultats 
obtinguts. En qualsevol cas la capacitat calorífica surt molt per sota de la de l’aigua.  

 

Conclusions  

Resultats esperats 
Les gràfiques següents corresponen a la mescla de 100 g d’aigua freda amb una peça 
d’alumini de 127 g escalfada a uns 90ºC 
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Massa metall,       mmetall =127 g 

Temperatura inicial metall,     Tmetall = 91,84ºC 

Massa aigua,       maigua = 100g 

Temperatura d’equilibri de la mescla,   Tequil= 29,43ºC 

Augment de temperatura de l’aigua freda, T=TE-Taigua=14,45ºC 
 
L’energia cedida pel metall a l’aigua és la mateixa que l’energia absorbida per l’aigua del metall 
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( )

( ) ( )

( )
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. .( ) . .( )
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El valor teòrica per l’alumini és 894J/kgºC 
L’error relatiu comès és d’un 15%. 
 

Respostes al qüestionari 

 
1. Explica el significat de la capacitat calorífica d’una substància. 

La capacitat calorífica d’una substància és la quantitat d’energia que cal subministrar a una 
unitat de massa d’aquesta substància per augmentar-li un grau Celsius la seva 
temperatura. 
 

2. Com notes què els metalls tenen una capacitat calorífica més baixa que l’aigua? 

Perquè  s’escalfen i es refreden amb més facilitat que l’aigua. L’aigua és la substància del 
nostre entorn que té la capacitat calorífica més alta. 
 

3. Resol ara l’exercici proposat abans en l’apartat “què en sabem?”: Es mesclen 100 g 
d’aigua a 20ºC amb 100 g d’alumini a 80ºC. Quina temperatura assolirà la mescla? 

La capacitat calorífica de l’alumnini és 894J/kgºC. 
Ara cal determinar la temperatura d’equilibri. 
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30,61ºE C

 

 
4. L’aigua té una capacitat calorífica més alta que la sorra de la platja. A la nit qui es 

refreda abans?. Al matí qui s’escalfa abans?. Quina influència tenen aquest fets en la 
formació de brises ?. Explica en quin sentit anirà la brisa quan es fa de nit i quan surt 
el sol. 

La sorra té una capacitat calorífica més baixa que l’aigua per això es refreda i s’escalfa més 
de pressa.  
La causa de la formació de brises és la rapidesa amb que s’escalfa i es refreda el terra en 
relació amb l’aigua del mar. Durant la nit les capes d’aire damunt de la terra estan més 
fredes ( s’han refredat abans)  que les de damunt del mar i el vent bufa de mar a terra. Al 
llarg del dia la terra s’escalfa abans i el fet és el contrari i el vent bufa de terra a mar.    
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 Densitat de l’aigua i temperatura 

Introducció  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sovint es poden veure imatges com aquestes, però no són del nostre entorn més proper. El 
que segur haureu vist és un llac glaçat i pot ser l’haureu trepitjat més d’un cop.  
 
Com penseu que pot haver-hi vida a sota del glaç?. A quina temperatura us imagineu que es 
troba l’aigua a sota del glaç?. 
 
Què és més dens un líquid fred o un líquid calent? Si tenim un líquid a dues temperatures 
diferents, on es troba el líquid més dens a sota o a dalt? I el més fred?    

Si en un llac va baixant la temperatura exterior, on es quedarà l’aigua més freda a la superfície 
o al fons?  

Reflexioneu i intenteu donar resposta a partir del vostres coneixements a aquest conjunt de 
preguntes.  

Objectius 

• Relacionar la temperatura de l’aigua amb la seva densitat 

• Deduir a partir de la relació anterior les conseqüències biològiques que es  deriven  

 

3.- Material i equipament  

 

Equipament 
 2 sensors de temperatura Multilog 

 Programa Multilab 
 

Reactius i altres materials 
 1 Proveta de 250 cm3 

 1 got de precipitats de 600 cm3 

 Glaçons de gel  

 Termòmetre  

 Material aïllant.  

 

Advertiments sobre els riscos i la gestió dels 
residus: no hi ha cap risc ambiental ni de salut 
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4.- Muntatge  

 
El muntatge que fareu consisteix en situar aigua a 1ºC aproximadament,  en una proveta de 
250 cm3 una mica aïllada de l’exterior i situar en la part alta de la proveta en contacte amb 
l’aigua i en la part baixa, dos sensors de temperatura connectats a la consola Multilog i aquesta 
a l’ordinador. Observeu la imatge:  

 
 
 
 
S’ha de procurar que els termòmetres no toquin les parets de la proveta . 
Aquesta s’envolta d’un material aïllant, com s’observa a la fotografia, la 
proveta ha de quedar ben aïllada, per sota, pels costats i per dalt :  
 
Poseu l’aigua a 1ºC després d’aïllar el recipient, posteriorment  
introduïu els sensors de temperatura.  
 
 
 
 
 

5.- Configuració del sistema de mesura, captació de dades 

Engegueu la consola , obriu el programa Multilab  .  

Configureu el sistema de mesura amb les següents característiques: 

 
 

 

 

Poseu en marxa el sistema de captació de dades . L’heu de parar quan hagin passat 
entre 2500 i 3000s. Aneu observant de tant en tant els gràfics resultants.   
Deixeu les dues gràfiques resultants amb la mateixa escala, eliminant l’autoescalat.  
 

freqüència cada  segon 

mode d'escalat escala completa 

mode de gravació substituir. 

temps 1h 26 min 20 s 

I/O-1 
I/O-2 

 

9/12V 

Sèrie 
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6.- Anàlisi de les gràfiques. Comparació amb les prediccions 

 

Observeu al gràfic la temperatura inicial. Identifiqueu cadascun dels sensors, el de superfície i 
el del fons de la proveta.  

 
Feu una descripció de les gràfiques, expliqueu com  varia la temperatura de cada termòmetre 

en funció del temps, utilitzeu  la fletxa de cursor  per fer una descripció més detallada del 
gràfic :   
 Heu de dividir les gràfiques si cal, en diferents trams.   
 Heu d’indicar els punts singulars  
 Explicar tendències, etc.  
 

Utilitzeu les eines Afegir anotació  i Moure anotació  per assenyalar els punts 

singulars i les diverses zones en el gràfic.  Copieu el gràfic a un fitxer Word que després 
utilitzareu per fer l’informe.  
 
Després de fer l’anàlisi compareu els resultats amb les afirmacions que havíeu fet al 
començament, expliqueu per escrit quines són les diferències i les semblances.  
 

7.- Conclusions 

Heu d’establir conclusions en relació a dos temes: 
 

a) Explicar com varia la densitat de l’aigua en relació a la temperatura i per tant com 
variarà la temperatura en els diferents nivells de profunditat de l’aigua, en el cas d’un 
llac glaçat.  

b) Quines conseqüències tenen els fets estudiats en relació a la vida en el planeta Terra.  
 

8.- Generalització i aplicacions  

 Quines conseqüències tindria per a la vida en la Terra, el fet que l’aigua es comportés 
com la majoria dels líquids respecte a la relació temperatura-densitat. Descriu els 
fenòmens que passarien detalladament.  

 
 Ja sabeu que el gel té una densitat més petita que l’aigua i això fa que suri. Quines 

conseqüències tindria per a la vida en la Terra, si el comportament fos com en la 
majoria de les substàncies en les quals el sòlid té una densitat més gran que el líquid.  

 
 La gràfica següent correspon al procés 

d’escalfament a tª ambient de l’alcohol etílic. 
Explica la gràfic i analitza les diferències amb 
l’aigua. 
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Per a qui vulgui saber més:  
 
Busca informació en la xarxa per explicar perquè el gel és menys dens que l’aigua líquida.  
http://www.uc.cl/quimica/agua/propiedades.htm  
http://www.nyu.edu/pages/mathmol/txtbk2/topic7.htm  
http://www.lsbu.ac.uk/water/hbond-easy.html  
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=57&l=&c3=    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.uc.cl/quimica/agua/propiedades.htm
http://www.nyu.edu/pages/mathmol/txtbk2/topic7.htm
http://www.lsbu.ac.uk/water/hbond-easy.html
http://www.visionlearning.com/library/module_viewer.php?mid=57&l=&c3
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Densitat de l’aigua i temperatura 

Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 

 1 hora per l’experimentació i les conclusions  
 1/2 hora per les conclusions.    
 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 

Alumnat de 3r i 4rt d’ESO 
 

Orientacions tècniques i metodològiques 

Per tenir aigua a 1ºC ràpidament, col·loqueu en el congelador del frigorífic un got de 600 cm3 
ple d’aigua i 6 o7 glaçons durant 10 o 15 minuts, aboqueu l’aigua líquida a la probeta. 
 
La proveta ha d’esta aïllada, folrada de material aïllant per tot arreu, no oblideu la zona de 
contacte amb la taula.  
 
El procés d’escalfament de l’aigua dura uns 45 minuts en el qual l’alumne únicament observa la 
gràfica. Per tant cal pensar en activitats durant aquest temps. Els alumnes durant 20 minuts 
podrien fer el muntatge, posar en marxa el sistema de mesura i dedicar aquest temps a discutir 
les prediccions que han de fer al començament.  
Seria bo que la pantalla de l’ordinador estigués apagada durant aquests 20 minuts. 

Conclusions 

Resultats esperats 

La gràfica resultant ha de ser similar a aquesta:  
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El sensor superior (vermell) i l’inferior (blau) comencen a la mateixa temperatura de 2ºC, de 
seguida en el procés d’escalfament de l’aigua i degut a corrents de convecció, l’aigua més 
densa es va cap al fons i com es pot observar en l’interval de 0 a 1430 s, amb aigua per sota 
dels 4 ºC, la més densa és la més calenta (en blau, termòmetre inferior). A partir dels 4 ºC quan 
els gràfics s’ajunten, les coses canvien. L’aigua més densa que com sempre es troba en la part 
més baixa de la proveta és la més freda (línia blava)  i l’aigua es comporta com a qualsevol 
líquid.  
 
 
El fet de que l’aigua líquida a menys de 4ºC sigui més densa a temperatures més altes, es pot 
explicar a partir de l’estructura hexagonal del gel. 
 

 
Quan el gel es comença a fondre per efecte de la calor, un nombre relativament petit de 
molècules adquireix l’energia suficient com per a que es trenquin els seus enllaços d’hidrogen. 
Aquestes molècules s’alliberen de la xarxa cristal·lina hexagonal del gel que comença a desfer-
se i ocupen els forats hexagonals que formen canals en el gel, amb la qual cosa augmenta la 
densitat. A mida que creix l’energia externa, augmenta la densitat de l’aigua líquida, ja que 
s’ocupen més espais buits fins arribar a un màxim als 4 ºC.  Aquesta és la raó per la qual el gel 
és menys dens que l’aigua. Al mateix temps l’aigua s’escalfa, les molècules es mouen més 
ràpidament i per tant s’expandeix.  Aquests dos processos, ocupació de forats hexagonals i 
expansió tèrmica actuen en sentits oposats.  De 0°C a 4°C predomina el procés d’omplir forats i 
l’aigua es fa més densa. Per sobre de 4ºC l’expansió tèrmica predomina i per tant disminueix la 
densitat.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gel hexagonal Aigua líquida 
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8.- Generalització i aplicacions  

 Quines conseqüències tindria per a la vida en la Terra, el fet que l’aigua es comportés 
com la majoria dels líquids respecte a la relació temperatura-densitat. Descriu els 
fenòmens que passarien detalladament.  

En la majoria dels líquids, quan més baixa és la temperatura més gran és la densitat, si això 
passés en l’aigua també en l’interval de temperatures 0ºC a 4ºC produiria que les parts més 
baixes de la superfície de l’aigua líquida estarien a les temperatures més baixes de 4ºC. Hi ha 
molts animals que a temperatures més baixes de 4ºC centígrads no són capaços de 
sobreviure. 

 
 

 Ja sabeu que el gel té una densitat més petita que l’aigua i això fa que suri. Quines 
conseqüències tindria per a la vida en la Terra, si el comportament fos com en la 
majoria de les substàncies en les quals el sòlid té una densitat més gran que el líquid.  

Si el gel fos més dens que l’aigua , aquest s’enfonsaria en els oceans, provocant un descens 
de les temperatures de les capes més profundes i eliminant la vida que no pot suportar 
aquestes temperatures.  

 
 La gràfica següent correspon al procés 

d’escalfament a tª ambient de l’alcohol etílic. 
Explica la gràfic i analitza les diferències amb 
l’aigua. 

 
En aquest cas el termòmetre situat en la part més 
profunda del alcohol és el que correspon a la gràfica de 
sota. Quan més fred està l’alcohol, més dens és. L’alcohol 
de  la part de sota està més fred en un començament que 
el de la part de dalt i aquest fet es dóna al llarg de tot el procés. El procés d’escalfament  és 
produeix per conducció, no hi ha convecció, l’alcohol més calent està en la part de dalt i no pot 
baixar a baix, ja que és menys dens.   
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Com s’escalfa l’aire al voltant d’una bombeta encesa? 
 

 
Si es col·loquen els termòmetres o els sensors de temperatura per sota i per damunt 
de les dues bombetes iguals que estan enceses, tal com es veu a les figures. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Com seran les temperatures enregistrades: 

- iguals 
- més alta la de sota que la de dalt 
- més alta la de dalt que la de sota 

Explica adequadament el perquè de la teva resposta 
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

Ara comprovaràs el resultat fent l’experiència. 
A la vista dels resultats torna a donar una explicació dels fets observat, si cal.   
 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 
 

Sensors de temperatura 
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Qüestions: 

 Per què es col·loquen els radiadors de calefacció a la part de baix de les 
habitacions i en canvi els refrigeradors d’aire a la part de dalt? 

 Com es propaga la calor a través dels sòlids, dels líquids i dels gasos? 
Raona la resposta.     

 Com creus que ens arriba la calor del sol? 

 

 

Annex . Configuració del sistema  

Faràs servir l’equipament Multilog. Necessites  

 2 bombetes d’incandescència iguals de 60 o  de 100 W amb dos 
portalàmpades 

 2 suports amb pinces i nous 

 Equip MULTILOG amb dos sensors de temperatura (escala -25ºC-
110ºC) 

 Ordinador 
 
Subjecta cada sensor de temperatura amb els suports i els situa’ls s a la 
mateixa distància de les bombetes, per exemple uns 20 cm 

 Connecta els sensors de temperatura a les entrades 1 i 2 de la 
interfície. 

 Engega la interfície i desprès l'ordinador. 

 Obre el programa Multilab.  

 Configura el Multilab fent ús del  botó Ajudant de configuració 
d’acord amb les especificacions següents: 

freqüència: 10 mostres per segon     temps: 15 minuts 

 Inicia la captació de dades clicant el botó Executar . A la 
pantalla de l’ordinador apareixeran els gràfics, en funció del temps, de 
la temperatura de l’aire. Quan vegis que és una línia recta horitzontal, 
encén cada làmpada.  

 

 Quan pensis que ja tens suficients dades  per donar resposta a la 
pregunta formulada anteriorment, pots finalitzar les captacions amb el 

botó Stop . 

 

 Anomena i guarda l'arxiu  amb l'opció  Guardar com del menú Arxiu. 
 
Fes servir els botons Mostrar primer cursor i Mostrar segon cursor per 
trobar les variacions de temperatura per a cada làmpada i comparar-les. 
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Com s’escalfa l’aire al voltant d’una bombeta 
encesa?  

Material del professorat 

Nivell 

1r o 2n cicle d’ESO 

 
Objectius 

Utilitzar el cicle Predicció-Observació-Explicació per comprendre la transmissió de 
calor per convecció en el si d’un gas. 
 

 Procediment i orientacions 

 
La resposta correcte a la pregunta “Com s’escalfa l’aire al voltant d’una bombeta 
encesa? és la tercera, més alta damunt que sota. Segurament l’alumnat farà una 
predicció equivocada i molts d’ells diran que a sota hi ha més temperatura perquè 
s’imaginen que l’energia lluminosa està més concentrada. 
Cal que els alumnes recordin  que hi ha tres mecanismes de propagació de de la 
calor: conducció, convecció i radiació. Com que els gasos són mal conductors 
només es poden escalfar per convecció i per radiació. En la convecció, el gas amb 
contacte amb el focus, s’escalfa, disminueix la  densitat i puja, deixant el seu lloc al 
gas més fred; la radiació, en canvi, no requereix la presència de cap material. En el 
nostre experiment, pujarà més la temperatura del termòmetre quan el situem per 
sobre del termòmetre que quan el situem per sota. En el primer cas la calor es 
propaga tant per radiació com per convecció, mentre que en segon només es 
propaga per radiació. 
 

La pràctica la pot realitzar el professor, amb la qual cosa es pot eliminar l’Annex del 
guió. la funció de l’experiència en aquest cas, és introduir o aplicar un concepte com 
és la convecció i interpretar unes gràfiques. En el cas que la pràctica la facin els 
alumnes, hi ha una part corresponent a la realització i optimització d’un muntatge 
que té la seva importància.  
 

Material  

L’activitat es pot fer també amb termòmetres ordinaris: Situeu el bulb del termòmetre 
a uns 5-10 cm de distància d’un focus lluminós enfocat verticalment cap avall i, 
després d’un parell de minuts, anoteu la temperatura; feu el mateix enfocant el focus 
verticalment cap amunt i col·locant a sobre i a la mateixa distància, el termòmetre. 
 
Si es fa amb MULTILOG cal fer servir el material següent:  

 2 làmpades d’incandescència amb els seus portalàmpades amb  bombetes 
iguals de 60 o 100 W 

 2 suports amb pinces i nous  

 Equip MULTILOG amb dos sensors de temperatura (escala -25ºC-110ºC) 

 Ordinador 
 

El muntatge es farà d’acord a la foto del guió de l’alumnat .  
Caldrà tenir en compte d’esperar a que la temperatura inicial sigui semblant a la de 
la primera mesura. 
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La pressió d’un gas augmenta en augmentar la temperatura? 

Introducció 

 
Els gasos es poden expandir i comprimir fàcilment, i a més si s’escalfen o es refreden 
varia el seu volum i la seva pressió. Però, què passarà si una quantitat de gas fixa, per 
exemple el contingut dins una xeringa, s’escalfa? Variarà la pressió? Augmentarà en 
augmentar la temperatura? 
 
En aquest treball pràctic, mantindràs constant el volum i la quantitat de gas mentre 
augmentes suaument la temperatura, tot mesurant la seva pressió. 
 

Objectiu 
 

 Trobar la relació entre la pressió que fa un gas i la seva temperatura quan el 
volum es manté constant.  

 

Pla de treball 

Primer, abans de fer cap experiment, hauràs de recordar o d’informar-te del model a 

escala microscòpica d’un gas i de com s’explica que la pressió varia amb el volum 
ocupat 

Després hauràs de fer un muntatge, que et permeti anar mesurant la pressió d’un 
gas a mida que es va augmentant la seva temperatura. Procurant que la 
temperatura del gas sigui constant. 

 Un pas important abans de fer l’experiment, serà fer una predicció de com suposes 
que seria una gràfica de la pressió sobre el gas en funció de la temperatura. 

 Finalment, després de fer l’experiment, caldrà que analitzis i interpretis la gràfica 
obtinguda de manera que puguis trobar resposta a la pregunta de l’objectiu. 

 

Material i Equipament 

Elements de l'equip Multilog:  
- Interfície MultiLogPRO 
- Sensor de pressió (rang: 0-700 kPa) 
- Sensor de temperatura  
 
   Ordinador 

Material de laboratori: 
- Xeringa graduada de plàstic de 50 mL amb 

un suport per mantenir el seu èmbol en una 
posició fixa. 

- Llum de taula amb bombeta de 60 W o de 
100 W 

-  Una tira de paper d’alumini de 3 x 10 cm 
-  Una mica de cotó fluix 
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Esquema del muntatge 

Com pots observar, la xeringa conté aire que escalfarem suaument mitjançant la 
bombeta del flexo. El sensor temperatura, el posarem en la part oberta de la xeringa, 
ja que l’aire en aquesta zona s’escalfarà igual que l’aire atrapat dins la xeringa. Però, 
per tal que el sensor de temperatura no detecti també la radiació de la bombeta, sinó 
únicament la temperatura de l’aire, el cobrim amb la làmina de paper d’alumini. També 
taparem amb cotó el forat que queda en aquesta part de la xeringa. 

 

Recorda el que saps 
 

 A partir de les paraules clau següents has de redactar unes frases que expliquin quin 
és el model d’un gas descrit per la teoria cinètico-molecular: 
molècules       moviment caòtic       recipient      volum       xocs     parets     
temperatura      energia cinètica   gas 
 

 La pressió és una magnitud que podem mesurar, la teoria cinètico-molecular explica 
la pressió pels xocs de les molècules contra les parets del recipient. Basant-te amb 
aquesta hipòtesis, a mida que augmenta la temperatura  del gas, què passarà amb la 
pressió que exerceix? 
 

 Observa el sensor de pressió. Quin marge de valors pot apreciar?. Quina és la 
pressió atmosfèrica normal? En el moment d’iniciar l’experiment, dins la xeringa hi ha 
aire. Quina serà la pressió inicial? 
 

aire dins la xeringa

paper d'alumini protegint el 
sensor de temperatura

cotó fluix
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Predicció del què passarà 

La xeringa té connectat un sensor de pressió i un de temperatura. Com preveus que sortirà una 
gràfica de la pressió en funció de la temperatura a mida que va augmentant la temperatura de 
l’aire dins la xeringa? Dibuixa la forma aproximada que creus que tindrà la gràfica.                                                                  

 
 
Configuració del sistema 

Ara cal configurar el programa per enregistrar les dades de la pressió i de la 
temperatura: 

freqüència: cada segon 

temps: 8:20 minuts 

Captació de dades  

 Encén la bombeta i comença la captació clicant el botó Executar 

 Uns quatre o cinc minuts després ja pots acabar la captació de dades, fes clic al 
botó Stop 

 Anomena i guarda l'arxiu amb l'opció Guardar com del menú Arxiu. 

 
Anàlisi de les dades  

Tal com tens la gràfica ara les magnituds representades són pressió en funció del 
temps i temperatura en funció del temps. Per tenir una gràfica de la variació de la 
pressió en funció de la temperatura fes el següent: 
 
Clica el botó Editar gràfic  i selecciona els conjunts de valors que han d'aparèixer representats 
als eixos: 

A l'eix x: Temperatura.  
A l'eix y: Pressió. 
A continuació, clica Acceptar.  

 
Observa la gràfica obtinguda tot comparant-la amb  la teva predicció: 

 Coincideix amb la teva predicció? 

 Pots trobar una explicació a les diferències entre la teva predicció i el que ha passat?  
 
Observa que la gràfica obtinguda correspon, aproximadament a una línia recta amb moltes 
petites “oscil·lacions”   

 
Conclusions 

Fes un redactat de les teves conclusions en relació a l’objectiu d’aquest treball. 

RECORDA QUE:  Una gràfica en línia recta significa que tens representades 
magnituds DIRECTAMENT PROPORCIONALS 
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Ampliació: Què passaria si en lloc d'escalfar anéssim refredant el gas? 

 
La suposició més evident és que el volum del gas seria cada vegada menor. Fins a 
quin límit? 
 
Com ja saps, arribaria un moment que el gas es liquaria i després, probablement 
solidificaria. 
 
Si en el gràfic s'extrapola la recta (és a dir, es perllonga més enllà dels valors 
experimentals) es troba que hi ha un punt d'intersecció amb l'eix d'abscisses.  

Si ho fas, comprovaràs que el punt de tall correspon a un valor de temperatura per la 
qual el gas ocuparia un suposat volum zero. El valor d'aquesta temperatura és el 
que s'anomena el zero absolut de temperatura.  
 
Per trobar aquest punt, utilitzaràs el programa Multilab i la seva facilitat de treball amb 

les dades.  
 
Clica a la icona “Ajust lineal”, i veuràs com el programa traça una recta que correspon 

a una gràfica ideal. A més observa com a baix, es mostra l’equació d’aquesta recta. 
Copia l’equació i “tradueix-la:  

f(x)  és la variable independent ( la pressió) 
X és la variable dependent (la temperatura) 

Calcula t quan P = 0. 
 
El significat és evident: A mida que refredem, el volum d'un gas va disminuint. El límit 
més petit de volum seria valor zero, llavors la temperatura seria la més baixa possible. 
D'aquí el nom de "zero absolut". 
 
Els càlculs més precisos indiquen que la temperatura del zero absolut és de –273,15ºC.  

Quin valor trobes en la teva gràfica per extrapolació de la recta? Quin error has fet?.  
 

 

L'equació de Charles i Gay-Lussac 

 
Aquests dos físics francesos, a principis del s. XIX van fer experiments semblants al 
que has fet amb diferents gasos, procurant sempre mantenir constant la pressió. Van 
arribar a la conclusió que hi havia una relació directament proporcional entre la 
temperatura d'un gas i el volum que ocupa. 
 

temperatura quan P = 0 

t 

P 
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En tenir coneixement dels seus resultats, el físic angles W. Thomsom (que a més tenia 
el títol nobiliari de Lord Kelvin). Va proposar establir com origen de l'escala de 
temperatures el valor -273,15. 
 
Per trobar una relació matemàtica senzilla entre el volum i la temperatura, prendrem 
com a origen de coordenades el valor –273,15 de tal manera que els valors de 
temperatura que hem anotat es convertiran en valors de temperatura absoluta o 
Kelvin. 
 
Observa que això representa que traslladem l'eix d'ordenades fins al punt –273,15 de 
manera que la recta dibuixada ara passa per l'origen de coordenades, amb la qual 
cosa tindrà d'equació:  V = cte.  T 
 
3- Construeix una taula de dades amb els valors de temperatures i volums. Comprova 

ara si es compleix la relació :     constant
T

V
 ; on T és la temperatura en Kelvin 
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Propagació de la calor per convecció.  
Corrents de convecció 

 

Introducció 

La convecció és la propagació de la calor pròpia dels fluids (líquids i gasos). La transferència 
d’energia es produeix per moviment de les partícules dins del fluid. 
Si escalfem, per exemple, un líquid per la part inferior, n’augmentem la temperatura en aquesta 
zona, les molècules es mouen més de pressa i per tant ocupen més volum, això fa que el líquid 
es dilati i, per tant disminueix la seva densitat. Com a conseqüència d’això aquest líquid calent 
puja i es substituït per líquid de la part superior. D’aquesta manera s’inicien unes corrents 
anomenades de convecció que es mantenen fins a unificar la temperatura de tot el fluid.  
 

Objectius 

• Observar els canvis de temperatura dins un líquid segons on està situada la font de calor que 
l’escalfa. 

• Deduir en quin sentit es produiran els corrents de convecció a partir de les gràfiques 
obtingudes.  

 

Pla de treball 

 Faràs una predicció en un gràfic de com variarà la temperatura de l’aigua d’un got amb el 
temps, si s’escalfa per sota o si s’escalfa per dalt. 

 Configuraràs el sistema de mesura Multilog-Multilab. 

 Faràs el muntatge i procediràs a realitzar l’experiment  

 Compararàs els resultats amb les teves prediccions. 

 Respondràs a qüestions relacionades amb aquest tema. 
 

 Material i equipament 

 

Material de laboratori 
Un vas de precipitats de 1000 mL 
Escalfador d’immersió 
Suport i pinces  
 
Elements de l’equip Multilog 
Dos sensors de temperatura –25 -110ºC 
Consola Multilog i cables 
 

Ordinador 
 
Reactius 
Aigua  
 
 
 
 

 

Predicció 

Suposa tens un recipient ple d’aigua a temperatura ambient (20ºC) i l’escalfes 
per sota tal com es fa normalment. En el recipient has introduït dos termòmetres 
un mesura la temperatura de la part més profunda i l’altra la part propera a la 
superfície. Dibuixa aproximadament el gràfic que obtindràs de les temperatures 
que marcaran els dos termòmetres mentre dura l’escalfament de l’aigua. 
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De nou fes la predicció suposant ara que escalfes l’aigua amb una resistència d’immersió que 
has col·locat submergida molt a prop de la superfície.   
 

 
Doneu una explicació per escrit dels gràfics dibuixats. 
 
Heu d’intentar arribar a un únic gràfic i una única explicació discutint les prediccions entre els 
companys del  grup. 
 

Configuració del sistema (Paràmetres de la captació) 

 
Configura el sistema de mesura d’acord amb els paràmetres següents:  
 

Freqüència cada 1 segon 

mode d'escalat escala completa 

mode de gravació substituir 

Temps 16:40 mm:ss 

 
 

Procediment: muntatge i captació de dades 

Es tracta d’escalfar un vas amb 1000 mL d’aigua amb una resistència d’immersió.  
Col·loca dos sensor de temperatura:  

t(s) 

T (ºC) 

 

t(s) 

T (ºC) 

 

resistència d'immersió, 

prop de la superfície de 

l'aigua

1 L d'aigua

S 1

S 2

resistència d'immersió, en 

el fons

1 L d'aigua

S 1

S 2
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- S1 situat  a la superfície de l’aigua i prop de la resistència d’immersió. 
- S2 situat en el fons del vas. Mira els dibuixos dels muntatges.  
Faràs l’experiència dues vegades: 
 
1a experiència 

 Col·loca la resistència d’immersió a prop del fons del vas tal com es mostra en el primer 
dibuix. 

 Connecta la resistència d’immersió i el sistema de captació de dades . Pren dades 

durant uns 5 minuts i atura després el sistema . 
 
Buida l’aigua i torna a omplir el vas amb aigua a temperatura ambient. 
 
2a experiència 

 Col·loca la resistència prop de la superfície de l’aigua tal com es mostra al segon dibuix 
sense canviar les posicions dels sensors de temperatura .  

 Connecta la resistència d’immersió i el sistema de captació de dades . Pren dades 

durant uns 5 minuts i atura després el sistema . 
 
 

Anàlisi i tractament de les dades 

 Observa els gràfic  obtinguts i la teva predicció, explica les semblances i diferències, 
 

 Explica qualitativament cadascuna de les gràfiques obtingudes i les diferències entre 
col·locar la resistència d’immersió a sota o a dalt.  

 
 
1a experiència 
Amb els cursors esbrina: 
Quin ha estat l’augment de temperatura del sensor S1 col·locat a la part superior del vas? 
 
Quin ha estat l’augment de temperatura del sensor S2 col·locat a la base del vas? 
 
2a experiència 
Amb els cursors esbrina: 
Quin ha estat l’augment de temperatura del sensor S1 col·locat a la part superior del vas? 
 
Quin ha estat l’augment de temperatura del sensor S2 col·locat a la base del vas? 
 
 

Conclusió 

En quina de les dues experiències s’escalfa tota l’aigua i quina és la causa?. Explica-ho de la 
manera més acurada possible.  
 
En quin dels dos casos s’han originat corrents de convecció?. Fes un dibuix de com suposes 
que s’han mogut aquests corrents. 
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Els corrents de convecció expliquen molts fenòmens de la naturalesa:  
 

- La convecció és un mecanisme fonamental que es produeix en l’interior de l’escorça 
terrestre (astenosfera) i que explica el moviment de les diferents plaques de la litosfera. 
Aquests moviments originen després dorsals i zones de subducció, com pots llegir en 
aquesta adreça web: 
http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/interns.htm  
 
Fes un senzill esquema dels corrents de convecció a l’astenosfera 

 
 
 

- Les brises són els vents que s’originen degut al més ràpid escalfament/refredament  de 
la terra que l’aigua del mar. Durant el dia l’aire que està damunt de la terra està més 
calent que el que està damunt l’aigua i això comporta un corrent d’aire procedent del 
mar cap a la terra. A la nit el procés és el contrari, l’aire damunt del mar està més 
calent que el de la terra i en conseqüència l’aire bufa de terra a mar. Pots explicar el 
perquè? 
Fes un senzill esquema de la circulació de vents segons diu el text anterior.  

 
 
 
 

Qüestions 

1. Per què es col·loca els radiadors de calefacció a la part de baix de les parets dels 
habitatges mentre que els aparells de refrigeració es col·loquen a la part de dalt? 

 
 
2. Com s’estableix el tiratge de les xemeneies? 
 
 
3. Explica amb les teves paraules, en dotze ratlles com a màxim i utilitzant el concepte de 

convecció, com es produeixen els terratrèmols. Únicament pots utilitzar la web de sota i no 
pots copiar i ni enganxar.  
Han d’aparèixer les paraules convecció, dorsal, zona de subducció, litosfera, astenosfera,  
 
http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/interns.htm

http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/interns.htm
http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/interns.htm
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Propagació de la calor per convecció. Corrents de convecció 

Material per al professorat 

 

Orientacions didàctiques 

Temporització 

 1 hora per a l’experimentació i les conclusions. 

 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 

Alumnes de 2n o 4t d’ESO.  
 

Metodologia 

Aquest treball es pot dur a terme en grups d’alumnes o bé de manera demostrativa per part del 
professor. 
Es pot fer tant a nivell de primer com de segon cicle d’ESO ja que no té cap dificultat 
matemàtica ni conceptual. Si es fa al primer cicle, s’ha d’eliminar la part de terratrèmols.  
 

Orientacions tècniques  

 El sensor de temperatura ve calibrat de fàbrica, no cal tornar-lo a calibrar per a aquesta 
experiència. En cas necessari, en el manual de l'equip trobareu la forma de calibrar-lo.  

 Si l’experiència es fa per grups d’alumnes vigilar que canviïn l’aigua abans de començar la 
segona experiència. 

 Tenir cura en el maneig de la resistència elèctrica. Mai tenir-la connectada fora de l’aigua. 
 

Conclusions  

Resultats obtinguts 
1a experiència 
En aquest cas s’observa un increment de temperatura diferent en els primers segons, però 
després, els increments de temperatura són molt semblants per els dos sensors, mostrant que 
ara l’escalfament de l’aigua és molt uniforme, en haver-se format corrents de convecció en el si 
de l’aigua. 
2a experiència 
El sensor S1 col·locat a la part superior del vas ha augmentat considerablement la temperatura 
però la del sensor  S2 pràcticament no ha augmentat.  
En aquest cas, l’aigua del fons del vas no s’escalfa, per absència de corrents de convecció. 
 
Els corrents de convecció expliquen molts fenòmens de la naturalesa:  

 
L’esquema dels corrents de convecció a l’astenosfera és (extret de la web). 
L’explicació de l’esquema seria la següent: 
 
En topar amb la litosfera (part freda exterior), els materials flueixen horitzontalment, van 
perdent calor i augmenten la densitat. Quan ja són prou freds i densos, baixen i a la part 
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inferior de l'astenosfera tornen a desplaçar-se 
horitzontalment. El contacte amb les zones més profundes fa 
que els material s'escalfin novament i tornin a pujar, tancant 
així el que s'anomena cel·la de convecció. 
 
 
 
 
 

 
Les brises són els vents que s’originen degut al més ràpid escalfament/refredament  de 
la terra que l’aigua del mar. Durant el dia l’aire que està damunt de la terra està més 
calent que el que està damunt l’aigua i això comporta un corrent d’aire procedent del mar 
cap a la terra. A la nit el procés és el contrari, l’aire damunt del mar està més calent que 
el de la terra i en conseqüència l’aire bufa de terra a mar. Pots explicar el perquè. 
 

 
L’aire calent ascendeix degut a la seva menor densitat i es ocupat per l’aire fred, produint un 
corrent. 
 
Les gràfiques obtingudes són les següents: 
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Respostes al qüestionari 

 
1. Per què es col·loca els radiadors de calefacció a la part de baix de les parets dels 

habitatges mentre que els aparells de refrigeració es col·loquen a la part de dalt? 
Per aprofitar les corrents de convecció. L’aire calent es mou cap amunt i el fred tendeix a 
ocupar el lloc que ha quedat buit. 
 

2. Com s’estableix el tiratge de les xemeneies? 
El tiratge s’estableix gràcies a la convecció gasosa ja que, essent els productes de la 
combustió menys densos que l’aire, pugen per la xemeneia i permeten que entri aire nou, 
que es veu forçat a entrar per la boca de la xemeneia, avivant-ne la combustió. 

 
3. Explica amb les teves paraules, en dotze ratlles com a màxim i utilitzant el concepte 

de convecció, com es produeixen els terratrèmols. Únicament pots utilitzar la web de 
sota i no pots copiar i ni enganxar.  
Han d’aparèixer les paraules convecció, dorsal, zona de subducció, litosfera, 
astenosfera,  http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/interns.htm 

 
La litosfera, part superior de la Terra és sòlida i rígida i està a sobre d’una zona que és 
fluïda anomenada astenosfera. La litosfera està dividida en plaques que “suren” sobre 
l’astenosfera. Dins l’astenosfera hi ha corrents de convecció, la part més profunda que és 
més calent, puja cap amunt, entra en contacte amb la litosfera i es refreda, llavors es fa 
més densa i baixa. Hi ha zones on aquests corrents de convecció divergeixen, això fa que 
les plaques es separin i es formen dorsals i hi ha zones on convergeixen i es formen zones 
de subducció. En aquestes zones de subducció una placa s’enfonsa per sota de l’altra. 
Aquest enfonsament no es produeix de manera suau, sinó que abans de cada moviment 
es comprimeixen les dues plaques i l’energia acumulada s’allibera de cop produint 
terratrèmols.  

 
 

Segona  experiència 
(no es formen corrents de convenció) 

Primera experiència 
(es formen corrents de convenció) 

http://www.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/planeta/activitats/interns.htm
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CÀUSTIC

Com podem saber que ja no hi ha canvi químic? 

Objectius 

• Comprovar com es pot fer el seguiment d’un canvi químic tot mesurant la 
temperatura 

• Trobar resposta a la pregunta: “com podem saber que ja no hi ha canvi químic?” 

Pla de treball 

Primer, abans de fer cap experiment, hauràs d’informar-te de com es pot saber que 

s’està produint una reacció  o canvi químic. 
Després hauràs de fer un muntatge, que et permeti anar mesurant la temperatura a 

mida que vas afegint una dissolució al contingut d’un recipient 
Abans de continuar, és important que facis una predicció del que suposes que 

passarà i marcarà el sensor de temperatura.  
Finalment , després de fer l’experiment, caldrà que analitzis i interpretis la gràfica 

obtinguda de manera que puguis trobar resposta a la pregunta de l’objectiu 
 

Material i Equipament 

Equipament 
 Vas de plàstic i recipient aïllant de porexpan 

 Bureta de 50 mL 

 Suport i pinces per subjectar la bureta 

 Proveta de 10 mL 

 Embut 
 
Elements de l'equip Multilog 

 Interfície 

 Sensor de temperatura de -25-110ºC   

Ordinador 

Reactius 
 Àcid clorhídric 1 mol.dm-3 

 Hidròxid de sodi 1 mol.dm-3 

 
 

 

 

 Ulleres de seguretat 

Esquema del muntatge 

 

50

40

30

20

10

0

aïllament de porexpan

vas de plàstic



Centre de Documentació i Experimentació en Ciències i Tecnologia 

Seguiment d’un canvi químic                                            2 de 7                                                        Corominas, J. (2007) 

Recorda el que saps 

 A partir de les paraules clau següents has de redactar unes frases que expliquin  què 
és el que caracteritza un canvi químic: 
massa       transformació       reactius      energia       productes     canvi en les 
propietats     substàncies 
 

  La reacció química que investigaràs és entre les substàncies hidròxid de sodi, NaOH 
i àcid clorhídric, HCl.  La reacció forma clorur de sodi, NaCl i aigua, H2O.  
Escriu aquesta reacció en paraules i després amb les formules de les substàncies.   
Quins són els reactius i quins són els productes? 
 

 Aquesta reacció desprèn energia en forma de calor. Descriu altres canvis químics 
que també hagis observat que desprenen calor. 
 

Predicció del què passarà 

En el vas de plàstic posaràs 20 mL de la dissolució d’hidròxid de sodi. A la bureta hi 
haurà dissolució d’àcid clorhídric.  
 
 Suposa que tens activada la captació de temperatura de la dissolució d’hidròxid 

de sodi. La temperatura mesurada serà diferent de la temperatura ambient?   
Canviarà o es mantindrà constant?  

 
 Si obres la clau de pas de la bureta i deixes caure l’àcid sobre la dissolució 

d’hidròxid de sodi de 5 mL en 5 mL, esperant després de cada vegada que 
afegeixes l’àcid una estona. Com esperes que evolucioni de la gràfica de la 
temperatura a mida que transcorre el temps?  

 
 Dibuixa la forma aproximada que creus que tindrà la gràfica de la temperatura a 

mida que es va afegint l’àcid de 5 mL en 5 mL, fins que s’hagi buidat la bureta. 
IMPORTANT:  En fer la predicció, recorda que anirem afegint la dissolució de 
l’àcid en fraccions de 5 mL en 5 mL i esperarem una estona entre cada volum  
afegit. En què bases les teves suposicions? 
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Configuració del sistema 

Ara cal configurar el programa per enregistrar les dades de temperatura en funció del 
temps 

 Clica el botó Configurar ajudant. Veuràs que s'obre la finestra que detecta el 

sensor de temperatura. 

 Clica Proper per obrir la següent finestra. Selecciona:  
Freqüència: 10 mostres per segon 

 Clica Proper per passar a la següent finestra. Selecciona :   
Per temps: 8:20 minuts  i Acabar 

 

Captació de dades  

 Comença la captació clicant el botó Executar 

 Quan ha passat entorn d’un minut, obre la clau de pas de la bureta i deixa que 
ragin exactament 5 mL de líquid fins que s’hagi buidat i el volum caigut sigui de 50 
mL. Tanca la clau de pas de la bureta. Tanca tot seguit la clau de pas de la bureta 
i espera entorn de mig minut. Passat aquest temps, torna a obrir la clau de pas i 
deixa que ragin altres 5 mL.  Repeteix aquests dos passos fins haver buidat la 
bureta. 

 Amb el botó Stop  finalitza les captacions. 

 Anomena i guarda l'arxiu  amb l'opció  Guardar com... del menú Arxiu 
 

Anàlisi de les dades  
 

 Observa la gràfica obtinguda tot comparant-la amb la teva predicció: 
- Quins sectors de la gràfica obtinguda coincideixen amb la teva predicció? 
- On veus diferències més notables? 
- Pots trobar una explicació a les diferències entre la teva predicció i el que ha 

passat?  

 A partir de quin punt de la gràfica, aproximadament, diries que ja no s’està 
produint una reacció química?  

 Si haguéssim invertit la posició de les dues substàncies reaccionants, és a dir: HCl 
en el vas i NaOH en la bureta, hi hauria cap canvi significatiu en la gràfica 
obtinguda? 

 

Conclusions 

 
Llegeix atentament quins són els dos objectius d’aquest experiment i també el següent 
enunciat:  

 

Ara completa el text següent: 
 
Un canvi químic és produeix quan hi ha dues o més substàncies anomenades 
................. que entre en contacte. Sempre que hi ha una ................... es produeix 
un intercanvi .................. amb l’entorn, de vegades és en forma de calor, altres 
d’electricitat o i també pot ser de llum. Els reactius  reaccionen i es van 
transformant en ............, això continua fins que un d’ells o tots dos alhora 
s’acaben,  a partir de llavors ja no hi ha reacció química, això ho podem seguir 
per la mesura de la ............. o de la pressió o de l’electricitat generada. 

Una reacció química es va produint mentre hi ha les substàncies que 
reaccionen, quan una de les dues s’ha acaba, per més que n’afegim de l’altra ja 
no hi ha reacció. 
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Com es pot saber que ja no hi ha canvi químic?     

 
Material per al professorat 

 

Orientacions didàctiques 

Temporització 

 1 h. Cal tenir preparades amb antelació les dissolucions d’àcid clorhídric 1 mol.dm-3 
i hidròxid de sodi 1 mol.dm-3 

 

Alumnes als quals s'adreça l’experiència 

Alumnes de 4 ESO que ja coneixen el concepte de reacció química 
 

Orientacions metodològiques 

El millor és que aquest treball pràctic sigui com a conclusió de diverses observacions 
de reaccions químiques i que pugui servir per dirigir als alumnes cap al concepte de 
que les substàncies reaccionen en unes determinades proporcions en massa. 
 
Es pot dir als alumnes que es fixin en què les concentracions de les dues dissolucions 
són idèntiques. Com que possiblement no coneguin el que vol dir mol/dm3, es diu que 
les concentracions són tals que hi ha igual quantitat de partícules per unitat de volum 
en cada dissolució. 
 

Orientacions tècniques 

Si els alumnes no estan acostumats a usar una bureta, cal invertir una mica del temps 
perquè s’hi familiaritzin, en especial que es fixin en la posició del zero de la bureta, que 
tinguin clar que el volum de líquid que ha caigut és el que es llegeix per diferència 
entre dos valors a la bureta i que tanquin la clau de pas just quan el nivell arriba als 50 
mL.  
 
Convé que la sortida del líquid es faci de forma regular. 

 

Resultats esperats 
 
 

A continuació es mostra una gràfica 
obtinguda quan es deixar caure un volum 
total de 50 mL d’HCL 1 mol.dm-3 de 5 mL en 5 
mL, sobre 20 mL NaOH 1 mol.dm-3. 
Podeu comprovar que es trign uns 15 minuts 
en realitzar l’experiment 
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Els alumnes haurien de veure en la gràfica obtinguda els següents trams i punts 
significatius: 
 

 
 

inicial la temperatura es manté 
constant per què encara no s’ha 
afegit un dels reactius 

NO HI HA REACCIÓ 

la temperatura augmenta 
immediatament després 
d’haver afegit els primers 
5 mL d’HCl 

els reactius estan reaccionant i 
es desprèn calor 

 
HI HA REACCIÓ 

la temperatura ha 
augmentat i ara es manté 
constant 

degut a l’aïllament tèrmic del 
recipient on es fa la reacció 

NO HI HA REACCIÓ 

la temperatura augmenta 
immediatament després 
d’haver afegit els següents 
5 mL d’HCl 

els reactius estan reaccionant i 
es desprèn calor 

 
HI HA REACCIÓ 

 
i així successivament...fins que s’han afegit un total de 20 mL HCl 1 M 

 

els següents 5 mL de 
reactiu HCl ja no 
provoquen augment de 
temperatura si no 
refredament 

en no haver reacció, el líquid 
afegit a temperatura ambient  fa 
que la dissolució que havia 
augmentat de temperatura es 
refredi 

 
NO HI HA REACCIÓ 

 
i així successivament...fins que s’han afegit un total de 50 mL HCl 1 M afegits 

 

 
 
 
 
 

5 mL

+ 5 mL

+ 5 mL

+ 5 mL
+ 5 mL

+ 5 mL

+ 5 mL

+ 5 mL
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Comentari de les gràfiques:  La temperatura va augmentant mentre hi ha reacció entre 
HCl i NaOH. Al començament, l’augment és ràpid perquè hi ha poc volum total de 
líquid. A mida que augmenta el volum en el vas, la temperatura ja no augmenta tant 
ràpidament en tenir que transferir-se la calor de la reacció a un volum major. Hi ha un 
moment a partir del qual la temperatura ja no puja més.  A partir de llavors, el reactiu 
que queda en excés, en no reaccionar, el seu únic efecte és refredar la dissolució del 
vas. 
 
És important que facin un quadre comparatiu entre la seva predicció i la gràfica 
obtinguda, en especial que comprovin si havien previst  que hi hauria un moment en 
que la temperatura deixaria d’augmentar, així com si la previsió havia considerat que la 
temperatura  es mantindria constant entre cada un dels volums afegits. 
 
Si en lloc de posar l’àcid a la bureta i l’hidròxid de sodi en el vas, ho fem a l’inrevés, 
s’obté exactament el mateix resultat. L’entalpia de la neutralització és sempre la 

mateixa sense importar si els àcids o les babes són forts o febles.  H = - 56 kJ/mol 
 

El text completat és: 
Un canvi químic és produeix quan hi ha dues o més substàncies anomenades 
reactius que entre en contacte. Sempre que hi ha una reacció química es produeix 
un intercanvi d’energia amb l’entorn, de vegades és en forma de calor, altres 
d’electricitat o llum. Els reactius  reaccionen i es van transformant en productes, això 
continua fins que un d’ells o tots dos alhora s’acaben,  a partir de llavors ja no hi ha 
reacció química, això ho podem seguir per la mesura de la temperatura o de la 
pressió o de l’electricitat generada. 
 

Una alternativa més ràpida és deixar rajar la dissolució de la bureta de forma contínua. 
Convé que la sortida del líquid es faci de forma regular. A l’inici es procura que ragi a 
un ritme d’1 mL cada 10 segons, després a mida que es buida i disminueix la pressió 
hidrostàtica de la columna de líquid, la velocitat de sortida disminueix, cal anar obrint 
una mica més la clau de pas, per a no allargar excessivament el temps total de registre 
de les dades. Es pot parar la captació abans d’haver buidat els 50 mL de la bureta, 
simplement quan es veu que la temperatura en lloc d’anar augmentant va disminuint. 
 
A continuació es mostren dues gràfiques obtingudes quan es deixa caure un volum 
total de 50 mL d’HCL 1 mol.dm-3  sobre 20 mL NaOH 1 mol.dm-3. La bureta ha rajat a 
un flux aproximat d’1 mL cada 10 s en la primera gràfica i una mica superior en la 
segona. 
Podeu comprovar que es triga una mica menys de 8 minuts en realitzar l’experiment 
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Els alumnes haurien de veure en la gràfica obtinguda els següents trams i punts 
significatius: 
 
 

inicial la temperatura es manté constant perquè 
encara no s’ha afegit un dels reactius 

NO HI HA REACCIÓ 

la 
temperatura 
augmenta 

els reactius estan reaccionant i es desprèn 
calor 

 
HI HA REACCIÓ 

el màxim a partir d’ara, per més reactiu que caigui de la 
bureta, la temperatura ja no augmentarà 

A PARTIR D’AQUÍ 
S’ACABA LA REACCIÓ 

la 
temperatura 
va 
disminuint 
lentament 

malgrat l’aïllament del vas, la temperatura 
disminueix, per l’efecte de refredament del 
líquid que continua caient de la bureta 

NO HI HA REACCIÓ 

 
 

Comentari de les gràfiques:  La temperatura va augmentant mentre hi ha reacció entre 
HCl i NaOH. Primer, l’augment és ràpid perquè hi ha poc volum total de líquid, 
després,  a mida que augmenta el volum en el vas, la temperatura ja no augmenta tant 
ràpidament al tenir que transferir-se la calor de la reacció a un volum major. Hi ha un 
moment a partir del qual la temperatura ja no puja més  A partir de llavors, el reactiu 
que queda en excés, en no reaccionar, el seu únic efecte és refredar la dissolució del 
vas. 
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