
PRÀCTICA: CRISTAL·LITZACIÓ DEL SALOL 
 
INTRODUCCIÓ 
 
La mida dels cristalls en una roca ígnia està influenciada per la velocitat a la qual s’ha refredat la mateixa. 
Un refredament lent donarà lloc a cristalls més grans, mentre que un refredament ràpid donarà lloc a 
cristalls més petits o fins i tot a matèria amorfa, com l’obsidiana, que no arriba a cristal·litzar. 
 
En aquesta pràctica simularem el refredament del magma a diferents velocitats, i ho farem utilitzant una 
sal que cristal·litza ràpidament: el salol (salicilat de fenil). El salol a temperatura ambient és un sòlid i fon 
a 42ºC. El fondrem i el posarem a refredar en diferents condicions. 
 
OBJECTIUS 
 

• Comprendre de manera pràctica el concepte de cristal·lització 
• Comprovar el diferents creixement de cristalls en funció de la velocitat de refredament 

 
MATERIAL 
  

• Portaobjectes 
• Vasos de precipitats 
• Termòmetres 

 

• Congelador 
• Microones 
• Vareta de vidre 

 

• Aigua 
• Microscopi 
• Salol

PROCEDIMENT 
 
Fondrem en salol i el posarem a refredar sobre portaobjectes a les següents temperatures: 
 

• A: Portaobjectes que haurà estat en el congelador 
• B: Portaobjectes a temperatura ambient 
• C: Portaobjectes que haurem tingut dintre d’aigua calenta durant una estona 
• D: Portaobjectes dins l’estufa a 45ºC, i posteriorment apagada per a que es vagi refredant lenta-

ment 
 
Feu una hipòtesi de què passarà en cada cas. Hem de seguir els passos següents: 
 

1. Poseu aigua en 2 vasos de precipitats i escalfeu-los en el microones. 
2. Mentrestant, poseu una mica de salol en un vas de precipitats més petit. 
3. Traieu l’aigua del microones i controleu la temperatura d’un d’ells amb un termòmetre (al voltant 

de 45-50ºC) 
4. Poseu aquest vas amb el salol a dintre del de l’aigua calenta (bany maria) i espereu que es fongui. 
5. Poseu en l’altre got d’aigua calenta dos portaobjectes perquè s’escalfin i deixeu-los. 
6. Ara haureu de ser ràpids perquè el salol cristal·litza de seguida: 

a) Traieu els portaobjectes del congelador i ràpidament (que no s’escalfi), poseu a sobre una 
mica de salol que haureu agafat amb una vareta de vidre. Tapeu-ho amb l’altre portaobjectes 
fred. 

b) Traieu els portaobjectes del got amb aigua calenta i ràpidament (que no es refredin), poseu 
a sobre una mica de salol que haureu agafat amb una vareta de vidre. Tapeu-ho amb l’altre 
portaobjectes calent. 

c) Agafeu els portaobjectes que teníeu a temperatura ambient i ràpidament poseu a sobre una 
mica de salol que haureu agafat amb una vareta de vidre. Tapeu-ho amb l’altre portaobjec-
tes. 

7. Observeu com va cristal·litzant cadascuna de les mostres i preneu nota o feu fotos. 
8. Quan acabi la cristal·lització, observeu les mostres al microscopi i compareu-les. 

 
 
 



 
CONCLUSIONS 
 
Després d’observar i anotar (o dibuixar, o fer fotos...) el resultat, responeu les qüestions següents: 
 

1. S’han confirmat les hipòtesis? Raoneu-ho. 
2. On es formen els primers cristalls? 
3. On es formen els cristalls més grans? 
4. Poseu dibuixos o fotos de les observacions al microscopi i expliqueu-les. 
5. Relacioneu els resultats de la pràctica amb el que passa amb les roques ígnies i intenteu explicar 

com s’hauran format, per exemple, el basalt, el granit o els pòrfirs. 
 


