
PRÀCTICA: CRISTAL·LITZACIÓ 
 
OBJECTIUS 
 

• Formar cristalls a partir d’una solució saturada 
• Observar l’estructura dels cristalls obtinguts 
• Fer créixer cristalls a partir d’un petit “cristall mare” 

  
MATERIAL  

• Sulfat de coure 
• Clorur de sodi (sal comuna) 
• Sulfat d’alumini i potassi 
• Aigua destil·lada 
• Plaques de Petri 
• Cristal·litzadors o vasos de precipitats 

• Bec bunsen o microones 
• Fil 
• Pal de fusta o cinta adhesiva 
• Cola (que no sigui soluble a l’aigua) 
• Lupa binocular i/o microscopi 
• Paper de filtre 

 
INTRODUCCIÓ 
El clorur de sodi cristal·litza en el sistema cúbic, mentre que el sulfat de coure cristal·litza en el sistema 
triclínic. El sulfat d’alumini i potassi ho fa en el sistema monoclínic. 
 

 
 
Amb aquesta pràctica veurem l’estructura cristal·lina d’aquests tres compostos, i en una segona part, in-
tentarem fer créixer cristalls més grans donant les condicions ideals per a que això passi. 
 
PROTOCOL 
 
El sulfat de coure és irritant per a la pell (si hi ha un contacte continuat durant un període de temps més 
o menys llarg) i tòxic per ingestió. Per tant, renteu-vos les mans bé després de manipular-lo, i aneu en 
compte de no posar-vos les mans a la boca o el nas mentre el manipuleu. Si us emporteu un cristall a casa, 
teniu en compte aquestes advertències i a més, penseu que en contacte amb aigua es tornarà a dissoldre. 
 
Primera part: Obtenció de cristalls 
 

1. Peseu 30 g de clorur de sodi / 40 g de sulfat de coure / 20 g de sulfat d’alumini i potassi 
2. Poseu en un vas de precipitats 100 mL d’aigua 
3. Escalfeu l’aigua poc a poc mentre hi dissoleu el compost 
4. Filtreu la solució en un altre vas i repartiu-la en plaques de Petri de manera que hi hagi molt poca 

quantitat en cada placa i tapeu-les 
5. Deixeu les plaques i els vasos amb les solucions tapades fins a l’endemà 
6. A l’endemà, agafeu els cristalls que s’han format i observeu-los en la lupa binocular i el micros-

copi. Mireu si s’observa correctament l’estructura cristal·lina de cadascun 
7. Feu fotografies i/o dibuixos del què heu observat 

  
 
 



Segona part: Obtenció de cristalls grans a partir d’un cristall “mare”* 
 

1. Escolliu un cristall d’entre els millors dels què s’han format. 
2. Passeu la mateixa solució del dia anterior en un cristal·litzador o vas de precipitats filtrant-la o 

per decantació (evitant que hi caiguin cristalls dels què s’han format). 
3. Lligueu en un pal un fil, i sobre ell, enganxeu el cristall que heu escollit. 
4. Poseu el pal recolzat en el cristal·litzador o el vas de precipitats de manera que el fil amb el cristall 

quedi penjant dins el recipient i en contacte amb el líquid. 
5. Tapeu els recipients i deixeu-los en un lloc sec i on no hi hagi cap moviment. 
6. Deixeu passar els dies (o les setmanes) i aneu observant el creixement dels cristalls (podeu anar 

fent fotos per veure’n l’evolució). 
 
* Enganxar cristalls en el fil és complicat. Podeu provar de fer el mateix sense “cristall mare”: 

- Poseu tota la solució saturada que us ha sobrat de cada compost en un vas de precipitats dife-
rent. 

- Munteu una “tapa” amb cartró que cobreixi bé la boca del vas i s’hi quedi recolzada a sobre. 
- Lligueu un clip amb un tros de fil. 
- Feu un petit forat al cartró i feu-hi passar el fil de manera que el clip quedi penjant dins el vas de 

precipitats, submergit al líquid però sense tocar al fons. Enganxeu el fil al cartró amb cinta adhe-
siva. 

- Deixeu els vas en un lloc estable i on ningú els toqui durant setmanes. 
 
Una altra variant: L’àcid acetilsalicílic (Aspirina) fa cristalls també prou espectaculars: 

- Busqueu una ampolla de boca ampla, i si pot ser de vidre (de plàstic també val). 
- Ompliu l’ampolla fins a unes ¾ parts amb aigua (destil·lada, si pot ser). 
- Poseu unes quantes aspirines (si pot ser, la caixa sencera) dins l’ampolla i NO les tritureu. 
- Deixeu-ho en un lloc estable i on ningú ho toqui i espereu setmanes (o mesos). 

 
ACTIVITATS 
 
Feu un informe de pràctiques amb el contingut següent: 
 

1. Expliqueu com heu realitzat la pràctica incloent-ne les dificultats o dubtes amb que us hagueu 
pogut trobar. Podeu incloure imatges. 

 
2. Expliqueu la base teòrica de la pràctica, que ha de respondre, com a mínim a les qüestions se-

güents: 
 

a) Per què hem usat solucions saturades 
b) Per què hem escalfat les solucions 
c) Per què les hem filtrar 
d) Per què s’han format cristalls després de fer tot el procediment 
e) Per què necessitem cristalls “mare” (o algun equivalent) per a formar cristalls més grans 

 
3. Per a cadascun dels cristalls: 

 
a) Poseu imatges/dibuixos de la seva estructura cristal·lina tal i com l’heu observat al laboratori 
b) Compareu-ho amb un dibuix esquemàtic de la seva estructura “teòrica”. Es correspon la 

imatge real amb la teòrica? 
 
 
 
 


