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A3.1- Pèrdues de càrrega dins un circuit 

 

Objectiu 

Determinar les pèrdues de càrrega dels circuits i complements de transport de fluids, estudiar i 

comprendre les diferents parts d’un sistema de canonades i els seus complements i observar 

l’efecte que té la variació de cabal dins del sistema i concloure com es veu afectada la pèrdua 

de càrrega amb dos cabals diferents per a cadascun dels circuïts proposats. 

Materials 

Panell de pèrdues de carrega i elements d’un circuit, preparat en 2 sistemes de canonades 

diferenciats. 

Procediment 

1. Es verifica que el dipòsit es troba ple d’aigua.  

2. A continuació s’endolla el grup hidràulic. 

3. Es comprova que el manòmetre i el mano-vacuòmetre és trobin a zero. 

4. S’igualen les alçades dels tubs a la columna de mercuri 

5. Es realitzaran dues experiències: 

- Una amb un cabal de 3000 L/h 

- La segona amb un cabal de 1500L/h 

  



6. Es prenen dades de la diferencia de pressió usant el mano-vacuòmetre Bourdon 

(Kg/cm2), el manòmetre en metres de columna d’aigua i el manòmetre diferencial de la 

columna de mercuri (mmHg) en els següents elements. 

Cal tenir en compte les següents equivalencies: 

Unitat de mesura Equivalencia en Pa 

mmHg 133,32 

MCA 9806,38 

Kg/cm2 98070 

Taula 1: Equivalencies d'unitats en Pa. Font: https://www.convertworld.com/es/presion/metro-de-
agua.html 

7. A partir de les dades mesurades en cadascun dels punts del circuït, determinar quin és 

el més adequat per al transport de fluids en cadascun dels règims. 

Obtenció de dades 

A partir de les mesures de pèrdues de càrrega en diferents punts del circuït cal completar la 

següent taula, tota pressa de dades és farà per triplicat: 



Circuït 1 

Règim Turbulent a 3000L/h 

Element Diafragma Estretament 

suau 

T de 

PVC 

Eixamplament suau Colze 

de 90º 

Eixamplament brusc Eixamplament 

brusc 

Total 

Mesura 1         

Mesura 2         

Mesura 3         

Règim Turbulent a 1500 L/h 

Element Diafragma Estretament 

suau 

T de 

PVC 

Eixamplament suau Colze 

de 90º 

Eixamplament 

brusc 

Eixamplament brusc Total 

Mesura 1         

Mesura 2         

Mesura 3         

Taula 2: Taula primer circuït d'obtenció de dades de pressió del panell de pèrdues de càrrega



 

Circuït 2 

Règim Turbulent G=1500L/h 

Element T (Pa) Colze de 

90 (Pa) 

Vàlvula 

(Pa) 

Tub 

venturi 

(Pa) 

Total (Pa) 

Mesura 

1 

     

Mesura 

2 

     

Mesura 

3 

     

Règim Turbulent G=1500L/h 

Element T (Pa) Colze de 

90 (Pa) 

Vàlvula 

(Pa) 

Tub 

venturi 

(Pa) 

Total (Pa) 

Element      

Mesura 

1 

     

Mesura 

2 

     

Mesura 

3 

     

Taula 3:Taula segon circuït d'obtenció de dades de pressió del panell de pèrdues de càrrega 

  



Elaboració de resultats 

Tenint en compte els efectes que ens produeixen els diferents elements dins del circuït, i a partir 

de les següents fórmules fem els càlculs de les pèrdues de càrrega dels dos circuïts per a dos 

cabals diferents: 

𝐺1 · 𝑔 · 𝑧1 +
1

2
𝐺1 · 𝜌 · 𝑢2 +  𝑃1 · 𝐺1 + 𝐸𝑀𝑒𝑐 = 𝐺2 · 𝜌 · 𝑔 · 𝑧2 +

1

2
𝐺2 · 𝜌 · 𝑢2 +  𝑃2 · 𝐺2 + ℎ𝑓   

Equació 1: Equació de Bernoulli 

 

Per a l’elaboració de resultats seran necessàries les següents dades del coeficient K per a 

elements de la canonada que hem d’usar en l’equació de longituds equivalents per a trams de 

tub no rectilinis, representades en el recull bibliogràfic, extretes del RECULL DE DADES, 

d’enginyeria del transport de fluids i transmissió de calor, de Bonsfills, A.; dep. D’enginyeria 

Minera i recursos naturals, Secció d’enginyeria química pàg. 72: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració A11: Factor K dels complements dels circuïts 
de transport de fluids. 



Qüestions 

A continuació responeu detalladament a les següents preguntes: 

- Calcula les pèrdues de càrrega tot usant l’equació de Bernoulli per a cadascun dels 

elements del circuït mesurats. 

- Quin dels 2 circuïts té major pèrdua de càrrega i en quin cabal? Com afecta el cabal 

a les pèrdues de càrrega? 

- Quin és l’element que ens aporta l’energia necessària per a moure el fluït? De quin 

tipus és? Quina és la seva principal característica de funcionament? 

- Que és el fenomen de la cavitació? 

  



A3.2- Transmissió de calor en intercanviador de tubs concèntrics 
 

Objectiu 

Observar el flux de calor bescanviat en un intercanviador de tubs concèntrics en els dos tipus de 

distribució possible dins d’aquest bescanviador quant hi passa la mateixa quantitat d’aigua i 

determinar els fluxos dels dos corrents per tal d’obtenir les condicions de sortida especificades. 

Materials i reactius 

- Planta pilot d’intercanviador de calor de tubs concèntrics 

 

 

Il·lustració A22: Fotografia de la planta d'intercanviador de tubs concèntrics 

 

  



La planta usada compta amb els següents elements: 

o Termòmetres: 

 

Il·lustració A33: Termòmetres de mercuri 

o Rotàmetre: 

 

Il·lustració A4:Rotàmetres d'aigua freda i calenta 

  



o Bomba centrífuga: 

 

Il·lustració A54: Fotografia de la bomba de la planta pilot 

o Vàlvules: 

 

Il·lustració 56: Fotografia de les vàlvules de control de flux 



o Vàlvules de purga:  

 

Il·lustració A7: vàlvules de purga d'aire del circuït 

- Ordinador amb full de càlcul d’Excel. I la següent taula per a cada experiència: 

Temps 
(min) 

T1(°C) T2(°C) T3(°C) T4(°C) T5(°C) T6 (°C) 

       

       

Taula 4: Encapçalament de la taula de presa de dades 

Per a aquesta pràctica no ens fa falta cap reactiu. 

  



Procediment 

- Assegurar que el fre de els rodes del panell de l’intercanviador estiguin posats 

- Comprovar que el dipòsit d’aigua estigui ple d’aigua (28 L) 

- Endollar el bescanviador 

- Verificar que les connexions del bescanviador amb l’aigua freda (xarxa de distribució) i 

sortida del bescanviador al desguàs. 

- Es connecta l’interruptor principal del bescanviador 

- Es fixa la temperatura del termòstat a 60ºC  

- Es fixa el sentit de l’aigua freda 

o En paral·lel obrim el les claus C i D de la figura i mantenim tancades les A i B. 

o A contracorrent obrim les claus A i B i mantindrem tancades les C i D. 

 

Il·lustració A8:Esquema de configuracions del sistema d’I.C. 

- A continuació es connecta la bomba i es fixa el ritme de flux amb les vàlvules de control. 

- S’obren a poc a poc les vàlvules de drenatge i es deixa que surti l’aire, aquest pas es fa amb 

la supervisió del professor o personal del laboratori. Es tanquen tant bon punt surt aigua. 

- Es prenen dades de la mesura de temperatures en cada punt cada 5 min fins que aquestes 

es mantinguin constants (règim estacionari). 

- Un cop aconseguit el règim estacionari es canvia la configuració, obrint primerament les 

claus tancades i tancant a continuació les claus obertes en l’anterior experiència, molta 

atenció ja que mai poden estar les 4 claus tancades a l’hora. 

- En finalitzar la pràctica es desconnectarà l’aparell en ordre invers al que s’ha connectat. 

 

 

 



Qüestions 

1. Dibuixa els diagrames de distribució de temperatura del bescanviador per a ambdues 

configuracions a partir de les dades  de les temperatures estacionaries en els tres 

punts de mesura. 

2. Calcula per a les dues configuracions: 

a. El flux de calor bescanviat (Q) 

b. La diferencia de temperatura logarítmica (Tlog) per determinar el coeficient 

global de transmissió de calor. 

3. Comenta breument amb els resultats obtinguts, quina de les configuracions ens serà 

de major interès per a refredar un líquid calent que ens interessa tenir a menor 

temperatura i quina ens serà més útil per a escalfar un líquid fred? 

4. Posa 3 exemples de bescanviadors de calor que podem trobar al dia a dia. 

5. Trobeu el cabal necessari per a les dues configuracions per que la temperatura de 

sortida del fluid calent surti a 30ºC sense modificar el cabal del fluid calent.  

  



A3.3- Sistemes d’agitació i eliminació de vòrtex en reactors 
 

Objectiu 

Mantenir en una mescla aquosa un seguit de partícules en suspensió, veient l’efecte d’aplicar 

major o menor potència d’agitació, l’ús de deflectors, moviment de l’eix de l’agitador. 

Comprovar l’ús d’un agitador mecànic de pales modificant la seva posició, potència i col·locant, 

deflectors dins del recipient. Com a mètode d’observació situarem unes petites partícules no 

solubles amb coloració (polímer). 

Material 

- 1 Recipient d’agitació (Vas de precipitats d’2L) 

- 1 Agitador magnètic 

- 1 Agitador mecànic de pales 

- Medi d’agitació (Aigua) 

- Perles de polímer 

- Plaques deflectores (regle de 10 cm) 

- Placa calefactora amb motor de gir 

Procediment 

Primera experiència (Agitador mecànic amb eix centrat al vas de precipitats) 

Omplim el recipient d’agitació d’aigua (1,8L) i hi introduïm les perles de polímer, a continuació 

col·loquem, l’agitador axial centrat al vas de precipitats, i a continuació posarem en marxa 

l’agitador, augmentant-ne la potència de gir poc a poc i observant els diferents canvis produïts 

en el moviment d’aquest, per tal de determinar un flux laminar, un flux turbulent i el punt on 

passa l’un a l’altre a partir de l’observació del moviment de les partícules que hi hauran suspeses 

per acció del moviment del fluid. 

Un cop determinat el canvi de règim seguirem augmentant la potència per tal de determinar el 

punt d’aparició de vòrtex, i comprovarem els efectes que té sobre les partícules suspeses. En el 

moment en que ens aparegui aquest fenomen introduirem una barra deflectora per tal de 

comprovar la longitud necessària d’aquesta per eliminar-lo.. 

 

  



Segona experiència (Agitador mecànic amb eix descentralitzat) 

Omplim el recipient d’agitació d’aigua(1,8L) i hi introduïm les perles de polímer, a continuació 

col·loquem l’agitador descentralitzat en el vas de precipitats, tenint cura de no tocar cap de les 

parets amb les pales quan aquest es posi en funcionament. A continuació posarem en marxa 

l’agitador, augmentant-ne la potència de gir poc a poc i observant els diferents canvis produïts 

en el moviment d’aquest, per tal de determinar un flux laminar, un flux turbulent i el punt on 

passa l’un a l’altre a partir de l’observació del moviment de les partícules que hi hauran suspeses 

per acció del moviment del fluid.  

Un cop determinat el canvi de règim seguirem augmentant la potència per tal de determinar el 

punt d’aparició de vòrtex, i comprovarem els efectes que té sobre les partícules suspeses. En el 

moment en que ens aparegui aquest fenomen introduirem una barra deflectora per tal de 

comprovar la longitud necessària d’aquesta per eliminar-lo. 

Tercera experiència (agitador magnètic) 

Omplim el recipient d’agitació d’aigua (1,8L) i hi introduïm les perles de polímer, a continuació 

col·loquem en el seu interior la vareta magnètica, que fa d’element d’agitació de la mescla tenint 

cura que no toqui cap de les parets laterals del recipient. 

A continuació posarem en marxa l’agitador, augmentant-ne la potència de gir poc a poc i 

observant els diferents canvis produïts en el moviment d’aquest, per tal de determinar un flux 

laminar, un flux turbulent i el punt on passa l’un a l’altre a partir de l’observació del moviment 

de les partícules que hi hauran suspeses per acció del moviment del fluid.  

Un cop determinat el canvi de règim seguirem augmentant la potència per tal de determinar el 

punt d’aparició de vòrtex, i comprovarem els efectes que té sobre les partícules suspeses. En el 

moment en que ens aparegui aquest fenomen introduirem una barra deflectora per tal de 

comprovar la longitud necessària d’aquesta per eliminar-lo. 

  



Recollida de dades 

La recollida de dades es farà amb una taula com la següent, on anotarem la velocitat de gir del 

agitador, si hi ha suspensió de les partícules de polímer introduïdes, si hi apareix vòrtex i la alçada 

necessària de placa deflectora per eliminar-lo. 

Tipus d’agitador i posició: 

Velocitat de gir 
(rpm) 

Suspensió  Hi apareix vòrtex Alçada de de flector 
per eliminar ell 
vòrtex (cm) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Taula 5: Taula de presa de dades 

  



Qüestions 

1. En quin dels casos obtenim abans l’aparició de vòrtex? 

2. En cas de que la mescla de components dins del tanc agitat fos amb reacció química 

quin dels tipus d’agitadors usaríem? Per què? 

3. En quin punt el regim de moviment del fluït fa que les partícules de plàstic es 

mantinguin en suspensió? 

  



A3.4- Extracció d’olis essencials de plantes aromàtiques per arrossegament amb 

vapor. 
 

Objectius 

Estudiar la destil·lació simple per a un procés d’obtenció d’olis essencials d’una mostra vegetal 

amb l’ajut d’altres mètodes de separació. Separar l’oli essencial i quantificar-la en relació a una 

mostra de 100g de menta. 

 Materials i reactius 

-  Balança  

-  2 Balons de 500 mL 

- 1  Bunsen 

- Èter etílic 

- 1 Embut de decantació 

- 1  Tub refrigerant 

-  2 Vas de Precipitats 

-  3 Suports i anelles 

-  2 Taps 

-  1 Matràs erlenmeyer 

-  Nou 

-  Tub de seguretat 

- 1  Malla d’amiant 

- 3  Pinces 

-  Refrigerant (aigua) 

- 1 Proveta de 10mL 

-  Mostra (menta) 



 

Procediment 

S’introdueixen ¾ parts de la capacitat del baló A i es col·loca el tap amb el tub inserit. 

 

Il·lustració A9: baló d'ebullició ple d'aigua 

Pesar 100g de mostra i es col·loquen en el baló B, a continuació s’hi afegeixen 100ml d’aigua. 

      

Il·lustració 6: Baló amb el material on es farà l'extracció per arrossegament de vapor 

Tapem el segon baló amb el tap que porta acoblat l’altre extrem del tub, que connecta al tub 

del refrigerant. Quedant el muntatge de la següent forma: 

 

Il·lustració A117: muntatge al laboratori per a l'extracció d'olis essencials 

 A continuació deixem fluir l’aigua pel tub refrigerant i engeguem el bunsen per escalfar el baló 

A. Deixem que la destil·lació es faci estant atents que l’aigua del baló A (on es produeix 

l’ebullició) no s’acabi del tot, moment en que donarem per completada la destil·lació. 



Recollim el resultat de la destil·lació en un vas de precipitats. 

 

Il·lustració A12: Vas de precipitats on es recull el destil·lat 

Podem veure com l’oli al tenir una densitat menor que l’aigua, queda suspès en una capa per 

sobre d’aquesta: 

 

     Il·lustració A138: esquema del destil·lat 

A continuació s’introdueix el destil·lat en un embut de decantació i hi afegim èter i deixem 

decantar un mínim de 30 min. I traspassem a un matràs aforat, així evitant la mescla de les dues 

fases. 

A continuació s’aplica el bany maria fins que s’observi que queda un líquid amb una alta 

viscositat, punt en el que considerarem completada l’extracció i concentració de l’oli essencial. 

I es passa a una proveta de 10mL.  

 

Il·lustració A149:proveta graduada per a quantificació volumètrica 

 



 

 

Qüestions 

1. Quin és el fluid que transmet l’energia necessària per tal de destil·lar l’oli essencial de 

la matèria primera seleccionada? 

 

2. Quin és el principal ús del mètode usat ,destil·lació per arrossegament amb vapor, en 

quina indústria s’usa el producte obtingut? Enumereu 5 productes en els que podem 

trobar olis essencials. 

 

3. Què és un oli essencial? 

 

4. A partir del valor teòric d’oli escencial extret de la menta, calcula la desviació 

obtinguda amb l’experiencia realitzada. 

  



A3.5- Preparació d’una emulsió per a cremes hidratants. 
 

Objectiu 

Comprovar l’efecte dels emulgents per ajuntar dues fases immiscibles, creant una crema 

hidratant. 

Reactius 

- Aigua destil·lada 

- Oli d’ametlla 

- Lectina de soja (Emulgent) 

- Colorant alimentari 

- Oli de gira-sol 

Material 

- 2 Vas de precipitats de 250ml 

- Bany d’aigua 

- Vareta de vidre 

- Vas de precipitats de 100 ml 

- 1 Vidre de rellotge 

- Balança 

- Morter 

- 1 Matràs aforat de 100 ml 

- 1 Matràs aforat de 50 ml 

- 1 Pipeta de 10 ml 

- Comptagotes 

- Espàtula 

- Pipetejador  



Procediment 

1. Mesurar 20g de lectina de soja i passar-los per el morter fins a obtenir una pols fina. 

A continuació es dipositen en un vas de precipitats. 

 

Il·lustració A15: Esquema de la mesura de la massa necessària de lectina de soja 

2. Mesurarem 20g d’oli de gira-sol i els mesclarem amb els 20g de lectina de soja en 

un vas de precipitats. 

 

Il·lustració A16: Aboquem la lectina al vas de precipitats amb 20ml d'oli de gira-sol 

3. Posarem el vas de precipitats en un bany d’aigua calenta i mesclarem fins a tenir 

una mescla homogènia d’alta densitat. 

 

Il·lustració A1710: bany d'aigua calenta per a realitzar la mescla necessària 



 

4. A continuació afegirem 150 ml d’aigua destil·lada a un vas de precipitats de 250 ml 

 

Il·lustració A18: Esquema del vas de precipitats amb el volum d'aigua necessària 

5. Pesarem 20 mg d’oli d’ametlles i els afegirem al vas de precipitats amb l’aigua 

destil·lada, podrem observar com es mostren dues fases completament 

immiscibles. 

 

Il·lustració A1911: Aboquem 20mg d'oli al vas de precipitats amb aigua 

  



6. A continuació afegirem l’emulgent preparat anteriorment, mentre es va agitant la 

mescla d’aigua i oli, fins a obtenir la viscositat i densitat desitjades per a la crema. 

 

Il·lustració A2012: Esquema de la mescla de l'emulgent al vas de precipitats amb els dos líquids immiscibles 

 

7. Finalment es pot afegir una mica de colorant per donar color a aquesta. 

 

Il·lustració A2113: Esquema del producte final obtingut 

  



Qüestions 

1- Quina és la causa que es formin les dues fases al barrejar l’aigua i l’oli? 

 

 

 

 

2- Per a que ens serveixen els emulgents: 

 

 

 

 

3- Busqueu tres emulsions que podem trobar a les nostres llars. 

 

 

 

4- Desprès de realitzar l’experiencia determina el volum de reactius necessari per 

realitzar el mateix producte a un volum d’un metre cúbic.  

 

 

  



A3.6- Cristal·lització, purificació i creació de comprimits d’àcid acetilsalicílic.  
 

Objectiu 

Obtenir el compost àcid acetil salicílic a partir de la reacció de l’àcid salicílic, comprovar-ne la 

puresa  i l’obtenció del seu comprimit. 

Materials i reactius 

- Àcid salicílic (99,5%; MM=138,12g/mol) 

- Anhídrid Acètic (MM=102,09 g/mol ; = 1,08g/cm3) 

- Àcid sulfúric (97% ; MM=98,08g/mol ; = 1,84g/cm3) 

- Aigua destil·lada  

- 1 Matràs Erlenmeyer  

- Balança 

- Paper de filtre 

- Pipetes 

- Embuts 

- 1 Termòmetre  

- Cristal·litzador 

- Gel 

- Dessecador 

- 1 Kitasato 

- 1 Embut de Büchner 

- Aparell de Buchi 

- Capil·lar de vidre  

 

 



Procediment 

1. En un matràs erlenmeyer de 250 ml, s’hi aboca 5 g d’àcid salicílic, 10g d’anhídrid acètic 

i 2 ml d’àcid sulfúric concentrat 

2. Agitem la mescla suaument, amb cura ja que és una reacció exotèrmica la qual pot 

augmentar fins als 70-80ºC, i ens esperem que la mescla de sals s’hagi dissolt en la seva 

totalitat. La reacció exotèrmica mantindrà la temperatura de la solució per sobre dels 

70 ºC durant uns minuts. Esperar que la mescla es refredi per poder manipular el matràs 

amb seguretat. Aquest pas s’ha de dur a terme a la campana de gasos amb l’extractor 

engegat. 

3. Després de 15 min de deixar refredar fins a 30ºC, observarem que la mescla de l’interior 

del matràs és cristal·litza en funció de la disminució de la temperatura, fins a l’obtenció 

d’una massa gairebé sòlida. 

4. Afegim 150 ml d’aigua a temperatura ambient (20ºC), i s’agita fins a suspendre els 

cristalls i es recullen per filtració al buit en un embut de Kitasato i recollim el precipitat 

sobre un paper de filtre. 

Per a fer el filtre cal agafar un full de paper de filtre i marcar el diàmetre exterior del 

embut Kitasato, a continuació es col·loca en el seu interior per tal de que quedi 

perfectament acoblat al fons del embut. 

Pesar el filtre amb el paper i sense aquest. 

5. Es col·loca l’embut de Büchner al dessecador i a continuació es deixa reposar el sòlid fins 

a pesada constant, pot tardar més de 24h . Finalment mesurarem la seva massa fins a 

pesada constant. 

  



6. Un cop dessecat , comprovarem la seva puresa a partir de la comprovació del punt de 

fusió del cristall, agafant-ne una mostra amb  l’aparell de Buchi, la diferencia de 

temperatura de fusió teòrica del compost (135ᵒC) i l’obtinguda amb l’aparell de Buchi, 

ens donarà com a resultat la puresa del compost obtingut experimentalment. Per fer-

ho usarem la següent fórmula: 

% 𝑑𝑒 𝑝𝑢𝑟𝑒𝑠𝑎 = 1 −
𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖ó 𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎 − 𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖ó 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑔𝑢𝑑𝑎

𝑇𝑓𝑢𝑠𝑖ó 𝑡𝑒ò𝑟𝑖𝑐𝑎
· 100 

Equació A1: Càlcul de la puresa del compost obtingut a partir de les temperatures teòriques de fusió i la obtinguda 
amb l'aparell de Buchi 

7. Per a fer aquesta mesura necessitarem un capil·lar de vidre en el qual col·locarem la 

mostra de cristall obtingut per filtració ja assecat, i el col·locarem al orifici superior del 

aparell, a partir de la finestra que té aquest observarem el comportament del nostre 

compost orgànic tal com va augmentant-ne la temperatura. Cal estar molt alerta, ja que 

el canvi d’estat es dona gairebé instantàniament i cal prendre mesura de la temperatura 

exacte de fusió. Un cop obtingut aquest cristall i comprovada la seva puresa, n’agafarem 

0,5g de cristalls i farem una mescla sòlida amb mido. A continuació i amb l’ús d’un motlle 

i la premsa, és crea el comprimit que coneixem com a aspirina® que ven la casa Bayern. 

 

Qüestions 

1. Busqueu la reacció de L’àcid salicílic amb l’anhídrid acètic: 

 

2. Quina és la temperatura de fusió dels cristalls obtinguts, en comparació amb la 

temperatura de fusió teòrica de l’àcid acetil salicílic és major o menor? A que es deguda 

aquesta diferencia? 

 

3.  Calculeu la puresa dels cristalls obtinguts tenint en compte la diferencia de 

temperatures de fusió teòriques : 

  



A3.7- Determinació de greixos per centrifugació d’una llet comercial. 
 

Objectiu 
Determinar el tant per cent de greix present a la llet i la separació d’aquest en funció de la 

velocitat angular de centrifugació. 

Material 
- Pipetejador automàtic 

- 2 vasos de precipitats de 250mL 

- 1 Matràs erlenmeyer 500mL 

- Pipeta de 10 ml 

- Pipeta 1 ml 

- Pipeta 2 ml 

- Termòmetre 

- Llet fresca o sencera 

- Àcid sulfúric (95—97% [M=98,08g/mol; =1,84g/cm3]) 

- Alcohol amílic [M=88,15g/mol; =0,81g/cm3] 

- Provetes de plàstic per a centrifugadora 

- Bany d’aigua 

- Campana de gasos 

- Guants i ulleres de protecció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Procediment 
 

1. Col·loquem la centrifuga en una base sòlida amb suficient espai com per a manipular les 

mostres. 

2. Escalfar la mostra de llet fins al 20ºC amb l’aplicació de bany maria, evitant la formació de 

nata o mantega i espuma a la superfície de la mostra. 

 

Il·lustració A2214:Bany d'aigua per a homogeneïtzar la temperatura de la mostra de llet. 

3. Tenir en compte que el greix present a la llet té una densitat inferior que l’aigua i per tant 

quedarà suspesa a la part superior de la mostra. 

2. Tenir en compte que és probable la formació de mantega per l’acció de la centrifuga, en 

aquest cas caldrà fer l’operació a una temperatura entre 35 i 40ºC, on el greix de la llet 

passa a estat líquid i la distribució es fa de forma més ràpida. 

3. Un cop ajustada la temperatura es deixa reposar la llet entre 3 i 4 min per que en 

desapareguin les bosses d’aire. 

 

 

 

 

 



4. Mesurar i addicionar 10ml d’àcid sulfúric i afegir-lo a les provetes de centrifugació.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A continuació agafar mostres de 10,75 ml de llet de la mostra a 20ºC i els introduïm a la 

proveta. L’addició ha de ser feta amb compte i molt lentament per tal que els dos líquids 

no és mesclin si no que es creïn dues fases. 

 

Il·lustració A2415: Adició de la mostra de llet a les provetes de centrífuga. 

6. A continuació s’afegeix 1ml d’alcohol amílic i es tapa la proveta. 

 

 

 

 

Il·lustracióA23:Adició de l'àcid sulfúric a les provetes de 
centrifuga. 



7. Agitar enèrgicament la mescla de líquids per tal de que es dissolgui la proteïna pressent 

a la llet amb l’àcid sulfúric. Aquesta reacció crea una tinció de color marronós. 

 

Il·lustració A2516:fotografia de la proveta de centrífuga abans de la operació de separació. 

 

8. A continuació centrifugar durant 5 min. Realitzar l’experiència 3 cops amb la centrifuga 

a 1500,  2500 i 4500 rpm. Cal fer aquest pas amb supervisió del personal de laboratori. 

9. Finalment observem la quantitat de greix aparegut en la part superior del tub, mesurem 

aquesta alçada amb l’aguda d’un regle graduat. 

 

Il·lustració A2617: A l'esquerra fotografia d'una de les provetes després de la centrifugació, a la dreta esquema de la 
mateixa. Podem veure la capa de greixos a la part superior del líquid. 



 

Qüestions 
1. Feu una gràfica de quantitat de greix separat en tant per cent  en funció de la 

velocitat en rpm. 

2. Busqueu la quantitat de greix present als diferents tipus de llet comercial segons 

llei. 

3. Quin tipus de centrífuga hem usat? Quins altres tipus de centrífugues hi ha? 

4. Feu un esquema de la centrífuga usada en aquesta experiència on es pugui veure 

clarament el sistema de funcionament, si us fa falta ajudeu-vos de material 

bibliogràfic complementari trobat a la xarxa. 

  



A3.8- Estudi de la dependència de la concentració de sucres en una fermentació 

alcohòlica amb saccharomises cervisae. 
 

I. Guió de la Pràctica 

Objectius 

Determinar la dependència de la reacció de fermentació alcohòlica donada per un llevat, en 

convertir el sucre present en una dissolució de glucosa. Mesurant el grau de fermentació 

alcohòlica a través de la producció de CO2, demostrant així la importància de la concentració de 

substrat en aquest tipus de fermentació, mantenint un control de variables de l’experiment. 

 

Materials i reactius 

- 3 matrassos erlenmeyer de 250ml 

- 3 etiquetes adhesives   

- 600 ml de suc de pinya 

- 50g de sucre 

- 1 proveta de 10 ml 

- 1 vas de precipitats de 100 ml 

- Balança 

- Full de paper mil·limetrat 

- Aigua destil·lada 

- Llevat (Saccharomyces cervisae) 

- Tres globus de goma 

 

 

 

 



 

Procediment 

1. Netejar els erlenmeyers i etiquetar-los del 1 al 3. 

 

Il·lustració A2718: Esquema dels tres erlenmeyers usats per a l’experiència. 

2. Agregar 80 ml de suc al primer erlenmeyer, aquest representarà el grup de control, el 

qual serà 100% substrat 

 

Il·lustració A2819: Valors nutricionals d'un suc comercial usat com a medi de cultiu amb concentració de substrat. 

3. Agregar al erlenmeyer 2, 100 ml de suc, i 3 g de sucre. (Grup Experimental 1). 

4. Agregar 80 ml de suc al 3r erlenmeyer i 20 ml d’aigua destil·lada (Grup experimental 2). 

 

Il·lustració A29: Preparació del medi de cultiu en els diferents erlenmeyers 

  



5. Mesurar amb el refractòmetre la quantitat de sucres presents a les diferents solucions. 

 

Il·lustració A3020: Refractòmetre digital 

6. Preparar en 50 ml d’aigua una solució de llevat i agregar a cadascun dels erlenmeyers 

10 ml de la solució de llevat.  

 

        

Il·lustració A31: Llevat usat per a l’experiència, a l'esquerra el sobre comercial d'aquest. A la dreta el llevat un cop 
hidratat en solució aquosa. 

7. Col·locar a l’embocadura de cadascun dels erlenmeyers un globus. Després deixar en 

repòs durant 24h. 

 

Il·lustració 21: Esquema dels erlenmeyers amb el globus col·locat a l'embocadura, el qual ens servirà per veure el volum 
d'aire desplaçat. 

  

 



8. Transcorregut aquest període de temps, comprovar quin dels erlenmeyers ha generat 

més quantitat de CO2, això es comprova a partir de veure els volums de cadascun dels 

globus, on el més inflat serà considerat com a 100% de la fermentació, i assignarem els 

altres percentatges a les altres solucions amb dependència del volum de gas ocupat dins 

del globus, a partir del càlcul del volum d’una esfera i mesurant el diàmetre del globus. 

El volum d’aire desplaçat es mesurarà prenent el perímetre del globus amb una cinta 

mètrica i calculant-ne el volum a partir del radi obtingut usant les següents fórmules, 

assimilant que el globus és una esfera perfecte. 

    𝑃𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑒 =  2 ·  · 𝑟 

Equació 12:Càlcul del perímetre d'una circumferència 

Un cop obtingut el seu radi ( r ), calculem el volum d’aquesta esfera: 

    𝑉 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎 =
4

3
 ·  · 𝑟3 

Equació A3: Càlcul del volum d'una esfera en funció del seu radi 

A partir del seu volum i aplicant la llei de gasos podem determinar els mols de CO2 

obtinguts de la fermentació, i coneixent el valor de la temperatura del laboratori i 

assimilant la pressió atmosfèrica. 

           𝑃𝑉 =  𝑛𝑅𝑇 

Equació 2: Equació de la llei dels gasos ideals 

 

9. Finalment mesurar altre cop amb el refractòmetre per tal de comprovar la quantitat de 

sucres presents en cadascuna de les dissolucions. 

10. Finalment realitzar un gràfic mostrant els resultats obtinguts de mols d’etanol en funció 

de l’índex de refracció de cadascuna de les mostres. 

11. Calcular els mols d’etanol formats a partir de la equació estequiomètrica de la 

fermentació. 

 

 



Qüestions 

1. Escriu la equació general de la fermentació alcohòlica: 

2. Que és la glucòlisi? Quina relació té amb la fermentació? 

3. Quina és la importància de la fermentació per als organismes que la realitzen? 

4. Quina és l’aplicació de la fermentació alcohòlica a la indústria química? 

5. Quin és el substrat d’aquesta reacció? 

6. Quina és la variable de control? 

7. Quina és la importància del control de variables en un experiment? 

8. Tenint en compte els mols d’etanol formats en les mostres 2 i 3 calculeu el efecte de 

la conversió de sucre a etanol en funció de les concentracions de sucre de cadascuna 

d’elles, agafant com a referencia el grup de control o mostra 1. 

  



A3.9- Determinació i extracció de greixos en continu d’una mostra de fruits secs 

amb extractor soxhlet. 
 

Objectiu 

Preparar la mostra i obtenir a partir de l’ús d’un Soxhlet el sucre contingut en greixos d’una 

mostra alimentaria. 

Material 

- 1 Baló 

- 1 Tub refrigerant 

- Calefactor 

- 1 Suport llarg amb anella i dues pinces 

- 1 Cos del soxhlet 

- 2 tubs de goma 

- Porcellana porosa 

- 1 Cartutx de paper per a soxhlet 

- 1 Vidre de rellotge 

- Mostra de remolatxa sucrera 

- Comptagotes  

- Tap de llana de vidre 

- Rotavapor  

- Èter de petroli 

- Mostra de fruit sec 

Procediment 

1. Pesem la mostra de fruit sec pel morter i en mesurem la massa, agafarem una 

mostra de 10 g.  

 

Il·lustració 223: Mesura de la massa de mostra de fruit sec 

Deixar la mostra 10 min al forn de convecció per extreure’n l’aigua i tornar a pesar, fer 

aquest procediment fins a pesada constant 

 

2. Col·locar 10,0g de mostra en el tub de paper del soxhlet, i col·locar a la seva 

posició en l’extractor. 

  



3. Pesar baló amb i sense dissolvent Omplir el baló amb el dissolvent , fins a la meitat 

de la seva capacitat. 

 

Il·lustració 234: Esquema del baló amb el dissolvent en el seu interior, en aquest cas èter de petroli. 

4. Connectar el sistema de refrigeració del soxhlet, amb l’entrada i sortida del 

refrigerant (aigua). 

 

5. El dissolvent del matràs s’escalfa fins a l’ebullició, els vapors arriben a través d’una 

tubuladura lateral al refrigerant, es condensen i cauen al fons de la cambra 

d’extracció. Quan puja el nivell de dissolvent a la cambra d’extracció, va mullant 

el cartutx amb la mescla sòlida. El dissolvent, en contacte amb la mescla sòlida, 

n’extreu el compost desitjat ,quan el líquid de la cambra d’extracció assoleix un 

determinat nivell, és forçat automàticament per un efecte sifó a passar de la 

cambra d’extracció al matràs inicial, amb una part del producte desitjat, i la cambra 

queda de nou sense dissolvent. El dissolvent es destil·la des de la dissolució que 

hi ha al matràs i es condensa a la cambra; es repeteix el procés d’extracció amb 

nou dissolvent. 

 

Il·lustració 245: Esquema del muntatge del extractor Soxhlet, amb la placa calefactora. 

  



6. Deixar repetir el procés fins a extracció completa, un cop passats una sèrie de 

cicles es para l’extractor i es mesura la massa del baló novament. 

 

7. Un cop finalitzada l’extracció amb el soxhlet, es traspassa aquest al rotavapor per 

tal de concentrar al màxim possible la dissolució de greixos extrets de la mostra 

de fruits secs. 

 

Il·lustració 25: Fotografia del rotavapor del laboratori de l'EPSEM, per a la recuperació del dissolvent. 

 

Qüestions 

1. Determinar la quantitat de greix extret de la mostra  a partir de la diferencia de 

massa inicial i final d’aquesta 

 

2. Per què és important la preparació de la mostra a extreure? En el cas que ens ocupa 

quins són els passos a seguir abans d’iniciar l’extracció des de la rebuda de la matèria 

primera. 

  



A3.10- Determinació i eliminació de polifenols en aigües residuals- Determinació 

de l’alçada necessària de filtres de carbó actiu per a la completa eliminació dels 

polifenols presents a les mostres. 
 

Objectiu 

Determinar la presencia de polifenols presents en una mostrà líquida a partir de mètodes 

colorimètrics, usant l’espectròmetre de llum UV-visible i seguiment de l’evolució al llarg d’una 

columna de diferents alçades. 

Material i reactius 

Àcid gàl·lic al 0,45% (p/v)  

Aigua destil·lada  

Reactiu de Folín-Ciocalteu, (reactiu per a fenol)  

Vasos de precipitats de 100 mL  

Carbó actiu F400  

1 Matràs aforat de 50 ml  

12 Matrassos de 25 ml  

5 Erlenmeyers 50ml  

Llana de vidre  

Pipetes de Pasteur  

Pipetes aforades de 1, 2, 3, 5 i 10ml  

Espectrofotòmetre de llum ultraviolat-visible i cubetes  

Carbonat de sodi 20% (m/v)  

Espàtula  

Balança 

Suports i pinces  

Proveta de 10ml 

Comptagotes i pipetejador 



5 tubs d’assaig 

Gradeta 

5 filtres i 5 xeringues 

Vidres de rellotge 

 

Procediment 

 

a- Corba de calibratge 

1. Mesurem 1 mL de solució d’àcid gàl·lic 0,45% i es porten a 50mL en un matràs aforat, 

amb aigua desionitzada. Aquesta solució s’anomenarà S1. 

2. De la solució S1, es prenen 1, 2, 3, 4, i 5mL i es porten a matrassos aforats de 25mL. 

3. Afegir a cada matràs de 25mL en el següent ordre, 10 mL d’aigua desionitzada, 1mL de 

reactiu de Folín-Ciocalteau i 3 mL de carbonat de sodi al 20%, finalment s’enrasa amb 

aigua destil·lada.  

4. Es prepara un blank (solució de referencia) de la mateixa forma, però substituint la 

solució d’àcid gàl·lic per  1mL d’aigua desionitzada. 

5. A continuació es guarden les solucions en un lloc sense llum, ja que la reacció és 

fotosensible, i es veu afectada per la radiació solar, i es deixa reposar durant 1h. 

6. Un cop passat aquest període de temps es determina l’absorbància a 765nm (amb 

l’ajuda del personal de laboratori useu l’espectròmetre d’UV-vis). 

7. Determinar la regressió lineal entre concentració d’àcid gàl·lic i absorbància. 

  



b- Tractament amb carbó activat 

1. Preparar els filtres de carbó actiu en les pipetes Pasteur, col·locant gruixos de 2, 3 i 4 cm 

de carbó actiu sobre llana de vidre dins d’aquestes. 

 

Il·lustració 26: Pipetes de Pasteur preparades com a filtres de carbó actiu de diferents gruixos. 

  
2. Col·locar les pipetes amb les pinces i els suports, a continuació agafar amb  les xeringues 

10mL de les solucions problema, i es passen per els diferents gruixos de filtres obtenint 

tres noves solucions M2, M3 i M4. Les quals correspondran a les solucions passades pels 

filtres de 2,3 i 4 cm de carbó activat respectivament. Finalment agafarem 10mL de la 

solució M1 creant la mostra M5 sent aquesta la mostra sense filtrar per tal de comprovar 

l’efectivitat del mètode. 

 

3. Després de la filtració apliquem a les mostres obtingudes el mètode de Folín-Ciocalteau, 

seguint el procediment per a la determinació de fenols descrit en l’apartat anterior. 

 

4. Amb l’ús de la recta de calibratge obtinguda i les lectures de les mostres d’aigua 

contaminada determinar les concentracions de fenols presents en les diferents mostres 

filtrades. 

Qüestions 

1- Determineu les diferents corbes de calibratge d’absorbància i concentració per a les 

diferents mostres tractades amb el mètode de Folín- Ciocalteau. 

2- Determineu el % de polifenols retinguts per els diferents gruixos de filtres de carbó 

activat. 

 

  



A3.11- Efecte dels floculants en l’eliminació de partícules en suspensió en aigües 

residuals per decantació - Test de gerres. 
 

Objectiu 

Eliminar la suspensió de fangs en una aigua residual. A partir d’una dispersió d’argila en aigua 

amb l’ús de sulfat fèrric com a floculant i determinar l’eficàcia d’aquest tractament amb l’ús de 

tècniques espectrofotomètriques.  

Materials 

- 6 vasos de precipitats de 1000cm3 

- Agitadors de floculació  

- 2 vasos de precipitats de 2L 

- Sulfat fèrric 

- Aigües residuals amb presencia d’argiles 

- Matràs aforat de 1000 cm3 

- Pipetes 

- Pipetejador 

- Espàtula 

- Vidre de rellotge 

- Balança 

- Espectrofotòmetre de UV-vis 

- Provetes de 1 cm2 de secció 

- Argila  

- Cronòmetre  

 

 



Procediment 

1. Es separen sis vasos de precipitats de 1000cm3 de capacitat, i hi introduïm 600 cm3 

d’aigua a tractar. 

2. Afegir sulfat fèrric als vasos de precipitats de forma que ens quedin amb unes 

concentracions de 20, 40, 60,80, 100 i 120 ppm. Les ppm són les unitats de concentració 

usades i equivalen a mg de solut per litre de solució. (mg/L) 

3. Agafem unes petites mostres dels vasos de precipitats i en mesurem la seva absorbància 

a 575 nm. 

4. A continuació els agitem amb l’ajut del floculant, a 150 rpm, durant 3 minuts i a 

continuació de forma més lenta  (25 rpm) durant 12 minuts. Transcorregut aquest temps 

es treuen els agitadors amb cura de no trencar els flòculs, i es deixa decantar durant 20 

min. 

5. Un cop decantat es pren una mostra de cadascun dels 6 vasos de precipitats on s’ha dut 

a terme la decantació, agafant amb una pipeta l’aigua de la zona superficial i a 

continuació se’n mesura l’absorbància a 575nm. 

 

Qüestions 

1. Amb els valors obtinguts construïu una gràfica on representem el percentatge de 

reducció d’absorbància, respecte la concentració de floculant usada. Determinant la 

dosis òptima a usar a les experiències de floculació.  

2. Com ha afectat el coagulant a les diferents solucions, hi pots determinar algun límit 

amb l’experiència realitzada? 

3. On creus que pot tenir ús aquest tipus de procés? 

4. Busca i explica breument que és una EDAR. En tenim alguna a les proximitats del 

nostre municipi? 

  



A3.12- Obtenció i caracterització de biocombustibles a partir d’oli usat. 
 

I. Guió de la pràctica 

Material i reactius 

- Oli de cuina usat 

- Metanol 

- Sosa càustica (NaOH 0,1M) 

- Campana de gasos 

- 1 Vas de precipitats de 250 ml 

- 1 Proveta de 20 ml 

- Balança 

- Placa calefactora 

- Agitador magnètic 

- 1 Vas de precipitats de 100ml 

- Vareta de vidre 

- 1 Matràs aforat de 100ml 

- Termòmetre 

- Encenedor d’oli 

- 1 Vas de precipitats de 1000ml 

- Suport 

- Pinces 

- Reixeta 

- Trípode 

- Aigua destil·lada 

- Manta ignifuga 

- Pipeta de 20 ml 

- Pipetejador 

- Embut  



 

Procediment 

1. Es mesuren 0,35 g de sosa càustica, i es dipositen en un vas de precipitats de 100 ml 

2. Mesurem amb la proveta 20 ml de metanol i els introduïm conjuntament amb la sosa, 

aquesta operació s’ha de fer dintre la campana de gasos, amb l’extractor encès. 

 

Il·lustració A37: Esquema del vas de precipitats amb la dissolució de sosa i metanol. 

3. Mesurem 100 ml d’oli de cuina usat, i els avoquem a un vas de precipitats de 250ml, 

aquest el col·loquem a la placa calefactora i hi posem també el imant del agitador 

magnètic, engeguem la placa calefactora fins a mantenir l’oli a uns 49°C. 

 

Il·lustració A38: Vas de precipitats amb oli preparat per a la seva agitació. 

 

 

 

 



 

4. Un cop tinguem l’oli a aquesta temperatura passarem la mescla de metanol i sosa al vas 

de precipitats de 250ml on hi ha l’oli i mantindrem la agitació constant durant 1 h. 

 

Il·lustració A3927: Esquema de l'abocament de la dissolució de sosa i metanol a l'oli 

5. Un cop transcorregut aquest període de temps aturarem el motor de l’agitador i 

desconnectarem la placa calefactora i deixarem reposar la mescla durant 8h. 

6. Passat aquest temps podem observar que tenim dues fases diferents, el biodièsel ens 

quedarà a la capa superior, de manera que ens serà fàcil d’extreure. 



 

Il·lustració 2840: Resultat de la reacció després de 24h 

7. Agafarem 10 ml d’aquest biodièsel i el col·loquem en un encenedor de metxa. 

 

Il·lustració A41: Prenem una mostra de 10 mL del Biodièsel obtingut i el dipositem al encenedor de metxa 

8. Col·loquem l’encenedor sota el trípode amb la reixeta i a sobre un vas de precipitats de 

1000 ml d’aigua destil·lada, col·loquem el termòmetre i anotem la temperatura inicial 

de l’aigua i la massa d’aquesta. 

 

9. Encenem la metxa del encenedor vigilant que la flama toqui la reixeta, i esperem que 

consumeixi la totalitat dels 10 ml de combustible. Prenem dades de la temperatura de 

l’aigua cada minut fins que la flama s’apagui. Aquesta operació ha de ser feta dins de la 



campana de gasos amb material de seguretat per cas d’incendi a prop. Finalment 

mesurem amb una proveta el volum de combustible consumit. 

 

Il·lustració 29: Esquema del muntatge utilitzat al laboratori. 

 

Qüestions 

1. Calcular l’energia calorífica del biocombustible obtingut a partir de la transmissió de 

calor obtinguda en la combustió d’aquest per escalfar l’aigua: 

 

 

 

 

2. Busqueu i compareu el valor obtingut amb el dels combustibles comercials com el dièsel 

o la benzina. 

 

 

 

3. El subproducte que obtenim de la reacció és una mescla de metanol i glicerina, aquest 

segon per a què pot ser usada? 

  



A3.13- Recobriments d’una peça metàl·lica amb una cel·la electrolítica  
 

I. Guió de la pràctica 

Objectius 

En aquesta pràctica crearem una cel·la d’electròlisi per tal de fer un recobriment d’estany 

sobre una placa metàl·lica, tot aplicant una diferencia de voltatge entre dos elèctrodes en un 

medi conductor. 

Materials i Reactius 

- Salfumant (dissolució de HCl) 

- Aigua destil·lada 

- Etanol 

- Bicarbonat Sòdic 

- Estany de soldadura 

- Pila de 9V 

- 2 Cablejat amb puntes de pinça de cocodril 

- 1 Vas de precipitats de 100 ml 

- 1 Vas de precipitats de 250ml 

- Moneda o placa metàl·lica 

- 2 Pinces de fusta  

- Cinta mètrica o regle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Procediment 

1. Preparar una dissolució al 50% en volum de salfumant i H2O en el vas de precipitats de 

250 ml. 

 

Il·lustració 30: Esquema de la mescla de salfumant i aigua. 

2. Tallar un tram de fil d’estany de soldadura de 5 cm, submergir-lo completament dins de 

la solució anterior, vigilant que la pinça de boca de cocodril no toqui la solució. A 

continuació subjectem el cable a la paret del vas de precipitats amb una pinça de plàstic. 

3. Connectar l’extrem contrari del cable on s’ha connectat el fil d’estany al pol positiu de 

la pila el qual actuarà d’ànode en aquesta cel·la electrolítica. 

4. Posar a l’extrem de l’altre cable una moneda o placa metàl·lica, i a continuació es 

submergeix dins de la solució. Un cop assegurada amb una pinça a la paret del vas de 

precipitats connectar l’altre extrem del cable al pol negatiu de la pila o càtode. 

 

Il·lustració 31:Esquema del muntatge de la cel·la electrolítica. 

 

 

 

 

 



5. Esperar 5 minuts després de connectar el càtode, es podrà observar que apareixen un 

seguit de bombolles al voltant de la moneda mentre que aquesta es va recobrint. 

 

Il·lustració 32: Esquema dels efectes de la cel·la sobre la peça a recobrir. 

6. Tot seguit es desconnecta el càtode i es treu la moneda o placa metàl·lica. 

7. Eixugar la moneda amb un paper i a continuació es poleix amb fregant-la amb 

bicarbonat sòdic ( el bicarbonat sòdic a causa de la seva mida de gra ens és de molta 

utilitat per polir alguns metalls). 

 

Qüestions 

1- Descriu les semireaccions d’oxidació i reducció que s’han usat en aquesta 

experiència: 

 

 

2- Dibuixa la cel·la electrolítica creada per a fer el bany d’estany, marcant les diferents 

parts de la cel·la: 

 

3- Els recobriments s’usen com a mètode de protecció d’alguns elements metàl·lics, 

posa tres exemples d’estructures on podem trobar recobriments de protecció i 

determina de quin dels tipus de recobriments són. Pots trobar aquesta informació a 

la introducció teòrica de la pràctica. 

 

4- Busqueu la densitat de l’estany,i a partir del càlcul de la superficie de la moneda, la 

densitat d’aquest metall i l’augment de pes obtingut entre abans i després del 

recobriment metal·lic calcula el gruix d’aquest.  

 


