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1. OBJECTIUS

Aprendre el concepte de densitat.
Saber calcular la densitat.
Conèixer els instruments del laboratori que es fan servir per calcular
la densitat.
Calcular la densitat de l’aigua, el metanol i d’una bala.
Comparar els resultats obtinguts amb la resta de grups.
Beure que no tots els resultats obtinguts en l’experiment són iguals
amb la resta dels grups.
Saber perquè no tots el resultats són iguals amb la resta dels grups.
Saber quina és la densitat correcte de l’aigua, el metanol i la bala.
Analitzar la densitat obtinguda amb la densitat correcte i esbrinar
perquè no ens ha sortit igual o perquè ens ha sortit igual.
Adonar-se dels errors que un pot cometre fent un experiment.
Aprendre a fer experiments.
Conèixer els instruments del laboratori que es fan servir per calcular
el volum i la massa.
Saber amb quines unitats es pot calcular la densitat.
Aprendre com es calcula el volum d’un cos (no és líquid).
Distingir els conceptes massa i pes.
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2. MATERIAL
Proveta

Vas de precipitats

Balança electrònica

Càpsula de porcellana

Pipeta

Pipum o pipetjador

Aigua

Bala

Metanol

Conta gotes
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3. PROCEDIMENTS
3.1. Procediments escrits
PROCEDIMENT DEL CÀLCUL DE DENSITAT DE L’AIGUA:
1. S’agafa una proveta i s’omple d’aigua de l’aixeta fins al mil·lilitre
desitjat. (volum)
2. Després es pesa un vas de precipitats sol a la balança electrònica,
i es pitja el dispositiu de la balança que posa zero.
3. Es tira l’aigua dins del vas de precipitats i la balança ja marca la
massa de l’aigua sola. (massa)
4. Dividim la massa del volum obtinguts i ja tenim la densitat la
densitat de l’aigua. (densitat)
PROCEDIMENT DEL CÀLCUL DE DENSITAT DEL METANOL:
1. S’agafa un pipeta i un pipum i es munten.
2. Es pesa un càpsula de porcellana sola a la balança electrònica, i es
pitja el dispositiu de la balança que posa zero.
3. S’obre el conta gotes i amb la pipeta i el pipum muntats, s’omple de
metanol la pipeta fins al mil·lilitre desitjat. (volum)
4. Després es tira el metanol a la càpsula de porcellana i la balança ja
marca la massa del metanol sol. (massa)
5. Dividim la massa del volum obtinguts i ja tenim la densitat del
metanol. (densitat)
PROCEDIMENT DEL CÀLCUL DE DENSITAT D’UNA BALA:
1. S’agafa una càpsula de porcellana i es pesa sola a la balança
electrònica, després es pitja el dispositiu de la balança que posa
zero.
2. Es deixa una bala a dintre la càpsula de porcellana i la balança ja
marca la massa de la bala sola. (massa)
3. Després s’omple d’aigua de l’aixeta una proveta fins al mil·lilitre
desitjat i s’hi tira la bala.
4. S’observa els mil·lilitres que ha pujat l’aigua en tirar-hi la bala.
5. Després es resten els mil·límetres que estava l’aigua abans de
tirar-hi la bala (V1) amb els que està quan hi em tirat la bala(V2).
6. El resultat obtingut de la resta és el volum de la bala. (volum)
7. Dividim la massa del volum obtinguts i ja tenim la densitat de la
bala. (densitat)
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3.2. Procediment d’operacions
•

Càlcul de la densitat:
massa
= densitat
volum

•

Càlcul del volum d’una bala:

V1 = mil·lilitres que està l’aigua abans de tirar-hi la bala.
V2 = mil·lilitres que està l’aigua després de tirar-hi la bala.
V2 – V1 = Volum de la bala
•

Càlcul de la massa d’un cos:

La nostre balança electrònica tenia una aplicació que et permetia calcular la
massa de les coses, sense el recipient.
Sinó es té aquesta aplicació s’ha de restar la massa de la substància o cos i
del recipient amb la del recipient sol. D’aquesta manera s’obté la massa del
cos sola.
M1 = massa del recipient
M2 = massa del cos + recipient
M2 – M1 = Massa del cos
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4. RESULTATS
4.1. Operacions realitzades
Densitat de l’aigua = 0’96 g/ml
Densitat del metanol = 0’5 g/ml
Densitat de la bala = 2’5 g/ml
CÀLCUL DE LA DENSITAT DE L’AIGUA
Volum = 50ml
Massa = 48’1g
Densitat = 0’96 g/ml
48’1
= 0’96 g/ml de densitat
50
CÀLCUL DE LA DENSITAT DEL METANOL
Volum = 1ml
Massa = 0’5g
Densitat = 0’5 g/ml
0’5
= 0’5 g/ml de densitat
1
CÀLCUL DE LA DENSITAT DEL METANOL
Volum = 2ml
52 – 51= 2ml
Massa = 5’1g
Densitat = 2’55 g/ml
5’1
= 2’55 g/ml de densitat
2
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4.2. Discussió de resultats
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Densitat correcta de l’aigua: 1g/ml
Densitat correcta del metanol: 0’79g/ml
Densitat correcta del vidre (bala): 2’5g/ml
Evidentment a ningú li ha sortit com a resultat la densitat correcte. Això es
perquè s’han comès petits errors alhora de determinar la densitat, que
poden ser molt diversos. Però els més comuns són: que no s’hagi dividit bé,
equivocació en apuntar algun resultat, posar la massa del recipient i del cos
del que es volia determinar... un altre problema és que la balança no era del
tot precisa.
Però tot hi així hi ha hagut grups que han obtingut resultats molt
aproximats.
La densitat de l’aigua era molt difícil de que a algú li hagués donat, perquè
l’aigua que hem utilitzat no ha estat aigua destil·lada, sinó aigua de l’aixeta i
per tant aquesta no és pura perquè conté minerals. També perquè quan hem
tirat l’aigua de la proveta al vas de precipitats, a la proveta hi ha quedat
petites gotes d’aigua.
Al meu grup en concret, la densitat del metanol ens ha donat molt allunyada
de la resta de grups perquè vam tenir problemes amb el pipum que no ens
anava gaire bé perquè no s’adaptava a la pipeta i també perquè aquesta tenia
la punta una mica trencada i per tant es van escapar algunes gotes. Apart de
que també se’n van quedar algunes a dintre la pipeta, però això va passar a
tots els grups.
El intentàvem fer trobant la densitat de la bala era trobar la densitat del
vidre, però les bales que vam utilitzar no eren totes de vidre sinó que a
dintre tenien alguna cosa (figura abstracte) que podia ser de plàstic. Això,
el deia ser més dens i per això alguns grups han obtingut una densitat
superior.
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5. CONCLUSIONS

 Sabem que la densitat és la relació que hi ha entre la massa i el volum
d’una substància o cos.
 Per calcular la densitat s’ha de dividir la massa del volum.
 Les unitats amb què es pot expressar la densitat són: g/ml o Kg/l.
 Els instruments del laboratori que hem utilitzat per calcular la
densitat són: una balança electrònica, una proveta, un vas de
precipitats, una càpsula de porcellana, una pipeta i un pipum.
 Les densitats que hem obtingut són: aigua = 0’96 g/ml, metanol = 0’5
g/ml i bala = 2’55 g/ml.
 La densitat correcte de l’aigua és de 1g/ml, la del metanol de
0’79g/ml i la del vidre (ho hem calculat amb una bala)= 2’5g/ml.
 Els resultats no ens han sortit igual perquè hem comès petits errors
en fer l’experiment.
 Amb aquesta pràctica hem après alguna cosa més sobre el laboratori i
els experiments.
 L’ instrument que hem utilitzat per calcular la massa ha estat la
balança electrònica i el volum la proveta.
 Per calcular el volum d’un cos sòlid s’ha d’omplir una proveta d’aigua i
després tirar-hi el cos. I la resta entre els mil·límetres que estava
l’aigua abans de tirar-hi el cos amb els que està quan li em tirat, és el
seu volum.
 Quan pesem alguna cosa a la balança sempre s’ha de posar a dintre un
recipient i pesar-ho.
 La massa és el que ocupa un cos, i encara que estigui en algun lloc on
no hi ha gravetat tindrà la mateixa massa. En canvi el pes va
relacionat amb la força de gravetat que té un planeta, s’hi n’hi ha
molta pesarà molt, en canvi s’hi n’hi ha poca pesarà poc.

8

