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1 Matèria 
Podríem definir matèria com tot allò que ocupa un lloc (en realitat, un volum) a l’espai 

i té massa. La massa és una magnitud física –és a dir, una propietat física que es pot 

mesurar– escalar que està relacionada amb la quantitat de matèria. 

1.1 Els estats físics de la matèria 

La matèria, normalment1, es pot trobat en 3 estats físics (o d’agregació): sòlid, líquid i 

gasós. 

Com hem pogut comprovar tots alguna vegada, l’aigua la hem vista sòlida quan neva o 

traiem gel del congelador, per exemple; líquida quan plou o en obrir una aixeta o, 

gasosa quan traiem la tapa d’una olla on s’està fent brou o ens dutxem. És obvi que 

l’estat de la matèria depèn de la temperatura a la qual s’hi trobi. 

Els sòlids tenen forma pròpia i el seu volum gairebé no canvia –a una temperatura 

determinada- en estar sotmesos a pressió, és a dir, són pràcticament incompressibles. 

Poden patir deformacions. Les densitats dels sòlids són molt superiors a les dels altres 

estats. 

Si escalfem els sòlids, les seves partícules comencen a vibrar cada vegada més 

intensament, però no es poden traslladar ja que hi ha forces de cohesió molt intenses 

entre elles. En augmentar la temperatura del sòlid, arriba un moment en què 

l’augment de les forces produïdes per les vibracions supera les forces de cohesió de les 

partícules i, en conseqüència, les partícules adquireixen mobilitat i es poden traslladar. 

Apareix així l’estat líquid. 

Els líquids no tenen forma pròpia, sinó que adopten la forma del recipient que els 

conté. El seu volum gairebé no canvia –a una temperatura determinada- en estar 

sotmesos a pressió, és a dir, també són pràcticament incompressibles –encara que 

menys que els sòlids–. Les densitats dels líquids són, normalment, menors que les de 

l’estat sòlid. 

A mesura que escalfem els líquids, la mobilitat de les partícules que els constitueixen 

augmenta, és a dir, augmenta la seva energia cinètica. A una temperatura donada, les 

partícules que tenen prou energia per vèncer les forces d’atracció de les partícules del 

voltant, poden passar a l’estat gasós. 

Els gasos no tenen forma pròpia, sinó que adopten la forma del recipient que els 

conté. Però a diferència dels anteriors, sí són compressibles, ja que tendeixen a ocupar 

tot el volum del recipient que els conté (expansibilitat), per la qual cosa, si exercim 

una forta pressió sobre el recipient contenidor, disminuiran de volum –però 

                                                      
1
 Existeix un quart estat de la matèria, anomenat estat de plasma, en el qual els components dels àtoms 

(protons, neutrons i electrons) es troben separats. Aquest fenomen té lloc a la superfície de les estrelles 
(del Sol, per exemple), on s’arriba a temperatures de l’ordre de 10

8
 °C. 
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augmentarà molt la pressió dins del recipient–. Els gasos tenen una densitat molt baixa 

en comparació a les dels altres estats. 

Els fluids són aquelles substàncies que poden lliscar sobre sí mateixes (i, evidentment, 

sobre una superfície), és a dir, la posició relativa de les molècules (o àtoms) que els 

formen poden variar abruptament. Les substàncies líquides i gasoses són fluids. 

1.2 Canvis d’estat 

El canvi d’estat és un procés físic, la matèria no deixa de ser la mateixa matèria després 

del canvi d’estat (per exemple, l’aigua quan passa de l’estat sòlid al líquid no deixa de 

ser aigua). 

Si la substància és pura, la temperatura a què té lloc el procés de canvi d’estat, 

roman contant, a pressió constant (1 atm).  

 
Canvis d’estat de la matèria 

 

La temperatura de canvi d’estat (o de canvi de fase) d’una substància pura és una 

propietat característica d’aquesta i, a més, es manté constant al llarg del canvi de fase. 

Les mescles de substàncies no mantenen la temperatura fixa mentre dura aquest canvi 

de fase i, en conseqüència, no té sentit parlar del punt de fusió o del punt d’ebullició o 

del punt de sublimació (o dels seus inversos) d’una mescla. 

Si tenim un sòlid pur i l’escalfem passarà a l’estat líquid, aleshores direm que el sòlid 

s’ha fos. Aquest fenomen s’anomena fusió. D’altra banda, si tenim un líquid pur i el 

refredem passarà a l’estat sòlid i direm que el líquid s’ha solidificat. El fenomen que té 

lloc és la solidificació. 

La temperatura en què un sòlid passa a l’estat líquid, a pressió constant (normalment a 

1 atm de pressió), l’anomenarem temperatura de fusió i a la del pas de líquid a sòlid, 
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temperatura de solidificació. Les substàncies pures tenen temperatures 

característiques idèntiques a les dels passos inversos, és a dir, la temperatura de fusió 

d’una substància pura serà idèntica a la temperatura de solidificació de l’esmentada 

substància. 

Per passar una substància de sòlid a líquid o viceversa s’ha de bescanviar certa energia 

en forma de calor. Aquesta calor absorbida o despresa per unitat de massa d’una 

substància pura durant el canvi d’estat, a la temperatura de fusió i a pressió constant 

s’anomena calor latent de fusió,   , o calor latent de solidificació,   , segons sigui 

absorbida o despresa. Les dues magnituds són iguals en valor absolut. La unitat en el 

S.I. és el J/kg. Per l’aigua pura, aquest valor és 334,4 kJ/kg. 

El fenomen que representa el canvi de l’estat líquid d’una substància pura a l’estat 

gasós s’anomena vaporització. Aquest fenomen pot succeir de diferents formes 

depenent de les condicions i rep, en conseqüència, mots diferents: 

 Evaporació: la vaporització succeeix solament en la superfície del líquid, a 

qualsevol temperatura (es a dir, a temperatura variable) i és un procés lent. 

 Ebullició: la vaporització succeeix en tot el líquid, no solament en la superfície, a 

una temperatura constant (temperatura d’ebullició) i és un procés molt més ràpid 

que l’evaporació. 

Si tenim un gas i el comprimim, passarà de l’estat gasós a l’estat líquid. Aquest procés 

s’anomena liqüefacció. Si aquest gas pot passar de l’estat gasós a l’estat líquid 

mitjançant un simple refredament, rep el nom de vapor i el procés s’anomena 

condensació. 

La temperatura en què un líquid passa a l’estat gasós, a pressió constant (normalment 

a 1 atm de pressió), l’anomenarem temperatura d’ebullició i a la del pas de vapor a 

líquid, temperatura de condensació. 

Anàlogament al que hem dit sobre el canvi d’estat, definirem el calor latent de 

vaporització,   , o calor latent de condensació,   , com la calor absorbida o despresa 

per unitat de massa d’una substància pura durant el canvi d’estat a la temperatura 

d’ebullició i a pressió constant (normalment 1 atm). Unitats al SI: 
 

  
 . 

Hi ha certes substàncies sòlides que s’evaporen ràpidament a temperatura ambient, 

com les boles de càmfora, el gel sec i el iode, entre d’altres. El pas directe de l’estat 

sòlid a l’estat gasós s’anomena sublimació, i el procés invers, el pas de gas a sòlid, 

s’anomena també sublimació (o sublimació inversa) o cristal·lització ( si el sòlid 

format és cristal·lí). 
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Si agafem un sòlid pur i l’escalfem fins que el transformem en gas i anem prenent 

mesures de temperatures cada cert interval de temps, obtindríem una gràfica com la 

següent, anomenada corba d’escalfament d’un sòlid pur: 

 
En aquesta corba, sobre els trams amb pendent (on la substància pura és sòlida, 

líquida o gasosa), la calor subministrada s’utilitza per augmentar la temperatura de la 

substància pura. Podem calcular el valor d’aquesta calor, mitjançant la següent 

expressió: 

                                        

on    és la calor específica, magnitud física intensiva (no depèn de la massa de la 

substància) que indica la quantitat de calor necessària per elevar en una unitat (Kelvin 

o grau centígrad) la unitat de massa d’una substància pura. La unitat de la calor 

específica en el SI és: 
 

    
 . Però també la trobarem expressada en altres unitats, com, 

per exemple, 
   

    
 . Així que haurem d’estar atents i, si cal, efectuar els pertinents 

factors de conversió. 

En general, encara que la calor específica d’una substància pura depèn de la 

temperatura, en un ampli rang de temperatures, es pot considerar constant. 

Sobre els trams amb pendent nul·la, la calor subministrada serveix per a canviar 

d’estat físic (o fase) la substància pura, no per augmentar-ne la temperatura (que 

roman constant durant el canvi d’estat). Podem calcular el valor d’aquesta calor, 

mitjançant la següent expressió: 
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1.3 Matèria homogènia i matèria heterogènia 

En general, la matèria pot presentar un aspecte homogeni –degut a una distribució 

uniforme dels seus components, per la qual cosa s’anomena matèria homogènia, i 

en la que no podem distingir els seus components ni a ull un ni amb microscopi 

convencional (aquest és el cas de les mescles homogènies o dissolucions i les 

substàncies pures) o un aspecte heterogeni, per la qual cosa rep el nom de matèria 

heterogènia, i en la que sí podem distingir els seus components a ull un o amb un 

microscopi poc potent (mescles heterogènies o mescles mecàniques). 

Però, en què es diferencien una mescla homogènia d’una substància pura, ja que les 

dues presenten un aspecte homogeni? Evidentment no en l’aspecte; una substància 

pura està formada per un únic component2 i una mescla homogènia (o dissolució) 

consta de dos o més components. A més del nombre de components, la diferència 

entre una substància pura i una mescla és que la substància pura té una composició 

invariable d’una mostra a altra, mentre que, en la mescla homogènia, la composició 

pot ser variable d’una mostra a altra (ja que depèn de la quantitat relativa dels seus 

components). 

Com hem dit, la matèria heterogènia és aquella els constituents de la qual distingim a 

ull un o amb un microscopi poc potent. La distribució dels components no és 

uniforme, per tant, la composició en tots els seus punt no serà la mateixa. 

2 Mescles 
En diversos processos naturals i artificials té lloc la combinació de diferents 

substàncies, les propietats individuals de les quals no varien. Aquesta combinació de 

substàncies rep el nom de mescla. 

La matèria que ens envolta està formada gairebé sempre per una mescla de 

substàncies. 

Per exemple, l’aire és una mescla de diverses substàncies: oxigen, nitrogen, argó, 

diòxid de carboni, vapor d’aigua i altres gasos; l’aigua de l’aixeta conté sals i altres 

substàncies dissoltes; el petroli és una mescla complexa de moltíssimes substàncies; el 

granit està format per quars, feldspat i mica. 

També són mescles de substàncies la llet, el vidre, l’oli, el paper, el ciment, la sang, etc. 

Les substàncies que constitueixen una mescla s’anomenen components. El component 

que és en major proporció en una mescla s’anomena dissolvent i els que hi són en 

menor proporció, soluts. 

                                                      
2
 En realitat, no té sentit parlar de components en una substància pura, ja que és un terme que fa 

referència a les substàncies pures que constitueixen una mescla, però potser resulta prou aclaridor per 
diferenciar una substància pura d’una mescla. 
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2.1 Mescles homogènies i mescles heterogènies 

Hi ha mescles que tenen les mateixes propietats i la mateixa composició en tots els 

punts, i els seus components no es distingeixen ni a ull nu ni amb microscopi: són les 

mescles homogènies. Per exemple, si fiquem en un got que conté una mica d’aigua 

destil·lada (aigua pura) una mica de sal i l’agitem, veurem com la sal desapareix en el si 

del líquid. Solament veurem una única fase (líquid). Si la tastem, notarem el sabor salat 

degut a la sal i l’aspecte líquid de l’aigua. S’ha format una mescla homogènia perquè 

qualsevol porció que n’agafem té les mateixes propietats i la mateixa composició. 

També s’anomena dissolució o solució. Tenim més exemples en l’aigua de l’aixeta, 

l’aire i el petroli. 

També hi ha mescles que no presenten les mateixes propietats ni la mateixa 

composició a tots els punts i es poden veure els seus components a ull nu o amb 

microscopi: són les mescles heterogènies (també conegudes com a mescles 

mecàniques). Per exemple, si fiquem en el got d’aigua, en comptes de sal, una mica 

d’oli, observarem que l’oli sobreneda sobre l’aigua. Aquesta vegada l’aigua no fa 

desaparèixer l’oli. Ara observarem dues fases líquides separades per una mena de 

superfície, anomenada interfase. Si agafem una petita mostra del fons del recipient i la 

tastem tindrà gust a aigua només; si fem el mateix amb una mostra extreta de la 

superfície del líquid notarem el gust de l’oli. En cap de les dues mostres trobarem 

propietats intermèdies de les dues substàncies. S’ha format una mescla heterogènia 

perquè les propietats i la composició d’una de les seves porcions depenen del punt 

d’on s’agafi la mostra. En la llet, el granit i la sang tenim més exemples. 

3 Substàncies pures 
Cada component d’una mescla és una substància pura o espècie química. Les 

substàncies pures no necessàriament formen part d’una mescla, les podem trobar en 

forma de compostos o de substàncies simples. 

Les substàncies pures són constituïdes per una sola classe de matèria, aquestes 

substàncies tenen unes propietats que no depenen de la quantitat de substància i 

serveixen per a identificar-les: densitat, temperatures de canvi d’estat físic: punt (o 

temperatura) de fusió, punt d’ebullició, punt de solidificació; la conductivitat elèctrica, 

la duresa, la reactivitat química, entre d’altres. 

Aquestes propietats s’anomenen propietats característiques els valors de les quals són 

constants per a cada substància pura, sempre que es mesurin en les mateixes 

condicions de pressió i de temperatura. Totes aquestes propietats es troben tabulades 

a un llibre: “Handbook of Physic and Chemistry Properties”. Així, per exemple, la 

densitat de l’aigua pura (destil·lada) és d’un gram per centímetre cúbic, mesurada a 

una temperatura de 20 C i a una atmosfera de pressió. Si intentem mesurar, per 
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exemple, la densitat d’una mescla, trobarem valors diferents d’aquesta propietat 

segons el percentatge dels components que la formen. 

3.1 Substàncies simples i compostos 

Les substàncies simples són substàncies pures constituïdes per un únic tipus d’element 

i un element és una substància pura constituïda per un mateix tipus d’àtom. Així, les 

substàncies simples són substàncies pures formades per un únic tipus d’àtom. 

L’oxigen, el nitrogen i l’argó, una vegada separats cada un de l’aire, són substàncies 

simples. També ho són el ferro, el sofre, el carboni, etc. 

Els compostos són substàncies pures constituïdes per elements diferents. L’aigua 

destil·lada, la sal comuna, el sucre, la cal, etc. són compostos. 

3.1.1 Elements 

3.1.1.1 Una mica d’història 

Els antics grecs coneixien alguns elements, encara que mai els hi havien considerat: 

l’or, l’argent, el coure, el ferro, l’estany, el plom, el mercuri, el carboni i el sofre. 

A l’edat mitjana havien estat descoberts l’arsènic, l’antimoni, el bismut i el zinc. 

Així, al segle XVII, ja es coneixien 13 elements. En aquesta època, Robert Boyle es 

plantejava què era un element químic. Si els elements s’han de considerar com les 

substàncies bàsiques de què està constituïda la matèria, un element no es podria 

descompondre en substàncies més senzilles. L’experimentació s’obria pas per 

determinar quines substàncies eren elements. 

El segle XVIII es va caracteritzar pel descobriment d’elements metàl·lics i gasosos: el 

cobalt, el platí, el níquel, el manganès, el molibdè, el tel·luri, el tungstè, l’hidrogen, el 

nitrogen, l’oxigen, el clor, l’urani, el zirconi, el titani, l’itri, el beril·li i el crom. 

El segle XIX va ser el segle d’or del descobriment d’elements químics: una cinquantena 

en total. El segle XX s’ha caracteritzat pel descobriment de molts elements de dos 

grups anomenats lantànids i actínids i per haver-ne obtingut d’altres artificialment. 

Ara per ara, es coneixen 118 elements químics, entre els naturals (90) i els artificials. 

3.1.1.2 Els símbols dels elements 

La simbologia actual dels elements va ser proposada al segle passat pel químic suec 

Jöns J. Berzelius i es basa en la utilització de les lletres de l’alfabet. 

“ El símbol d’un element químic es representa per la lletra inicial majúscula del nom 

en llatí de l’element. Quant els noms de dos o més elements comencen per la 

mateixa lletra, el símbol és aleshores la primera lletra –per a un d’ells– o bé la 

primera seguida d’una altra –per a l’altre–. La segona sempre s’escriu en minúscula ” 
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Exemples: 

Nom de l’element Símbol Nom de l’element Símbol 

hidrogen H carboni C 

mercuri Hg calci Ca 

nitrogen N cobalt Co 

sodi Na clor Cl 

fòsfor P coure Cu 

 

Com heu pogut constatar, els noms dels elements sempre s’escriuen en minúscula. 

L’element 104 va ser obtingut de forma simultània a l’URSS i als EUA. Uns el van 

anomenar kurtxatovi (Ku) i els altres rutherfodi (Rf). Això va passar també amb 

l’element 105: hafni (Ha) per uns  i nielsbohri (Ns) per als altres. Per evitar conflictes es 

va proposar que els elements a partir del 104 s’anomenin de la forma següent: 

104  unnilquadi (Unq), “un” = 1, “nil” = 0 i “quadi” = 4. 

105  unnilpenti (Unp), “un” = 1, “nil” = 0 i “penti” = 5. 

3.1.1.3 Constitució dels elements: els àtoms 

Les partícules més petites que constitueixen els elements –i que conserven les seves 

propietats– són els àtoms. 

En un principi es pensava que les partícules més petites que es podrien obtenir de la 

matèria eren els àtoms. Actualment sabem que l’àtom té un nucli i una capa 

electrònica. El nucli és format per protons i neutrons. A la capa electrònica hi ha els 

electrons: 

 
Figura 1. Constitució d’un àtom 

 

Les partícules més petites que l’àtom reben el nom de partícules subatòmiques. En 

són exemples el protó, el neutró i l’electró. Però n’hi ha més (muó, tauó, neutrí, quark, 

fotó, gluó, bosons W i Z, etc.) i, fins i tot n’existeix una classificació. 
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 Propietats físiques 

Partícules subatòmiques Massa (kg) Càrrega elèctrica (C) 

protó (p+) 1.67262·10-27 1.602·10-19 

neutró (n0) 1.67492·10-27 0 

electró (e-) 9.10938·10-31 -1.602·10-19 

 

Com podem observar, la massa del protó i la del neutró són molt semblants, però la 

massa de l’electró és unes 1830 vegades més petita que la del protó (o la del neutró). 

També observem que la càrrega del protó i la de l’electró és la mateixa, però la del 

protó és positiva mentre que la de l’electró és negativa. D’altra banda, el neutró no té 

càrrega elèctrica (d’aquí el seu nom, ja que és neutre, no té càrrega elèctrica). 

El protó se sol simbolitzar amb la lletra minúscula “p” i un signe positiu, +, com a 

superíndex dret, ja que està carregat positivament. Pel neutró s’utilitza la lletra 

minúscula “n” i un signe zero, 0, –o cap– com a superíndex dret, ja que no té càrrega 

elèctrica, mentre que l’electró se simbolitza amb la lletra minúscula “e” i un signe 

negatiu, -, com a superíndex dret, ja que la seva càrrega és negativa (i igual, en valor 

absolut, a la del protó). 

Com que a l’ésser humà li costa entendre fenòmens que no són observables pels 

sentits –com és el cas dels que tenen lloc al món subatòmic–, de vegades es recorre a 

models i representacions per entendre aquests fenòmens. Un d’aquests models 

s’assembla al model planetari i situa al nucli com a centre (planeta) i els electrons 

actuen de satèl·lits, voltant en torn del nucli, en òrbites concèntriques.  En realitat no 

succeeix així, però la seva representació ens ajuda a entendre una mica aquest món 

que no podem observar amb els nostres sentits: 

 
Figura 2. Representació de l’àtom d’heli 

 

En la Figura 2 observem el nucli d’un àtom d’heli, situat al centre, amb 2 protons 

carregats positivament i 2 neutrons, sense càrrega. Al voltant del nucli orbiten 2 

electrons, carregats negativament. 
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Com us n’haureu adonat, quasi tota la massa d’un àtom està al nucli, ja que els 

protons i els neutrons, amb una massa molt més gran que els electrons, es troben 

situats al nucli. A més, el nucli –format pels protons i els neutrons– ocupa molt poc 

volum comparat amb el volum total de l’àtom (fixeu-vos a la Figura 2). Així, el nucli és 

la part més densa de l’àtom (molta massa en poc volum). 

3.1.1.4 Nombre atòmic. Nombre màssic. Isòtops                                         

El que caracteritza els àtoms d’un element és el nombre de protons que tenen al 

nucli, que rep el nom de nombre atòmic, i que se simbolitza amb la lletra Z. 

Així, podem redefinir el concepte d’element químic: 

“ Un element químic és una substància pura que està formada per àtoms amb el 

mateix nombre atòmic, Z, és a dir, amb el mateix nombre de protons ” 

hidrogen  1 protó:          Z = 1 
heli  2 protons:       Z = 2 

Els nuclis dels àtoms d’un mateix element poden tenir diferent nombre de neutrons. 

Aquests àtoms s’anomenen isòtops de l’element. 

El nombre de protons més el de neutrons del nucli d’un àtom se l’anomena nombre 

de massa (o nombre màssic) i se simbolitza per la lletra A.  

Matemàticament, s’expressaria així:  

nre. protons + nre.  neutrons = nre. de massa 

Com que Z = nre. de protons i A = nombre de massa:  

                 

Així, podem calcular el nombre de neutrons d’un àtom d’un element de la següent 

forma: 

                    

Per indicar el nombre de massa d’un isòtop d’un element s’escriu el nom de l’element 

i després el nombre de massa, separats per un guió: 

carboni - 12 (àtom de carboni de nombre de massa 12). 

carboni - 13 (àtom de carboni de nombre de massa 13). 

Podríem ara definir isòtops d’un element com els àtoms d’aquell element que tenen el 

mateix nombre de protons (és a dir, mateix nombre atòmic, Z) però diferent nombre 

de neutrons (i, en conseqüència, diferent nombre màssic, A). 
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Quan fem servir el símbol de l’element el nombre de massa es col·loca a la part 

superior esquerra, i el nombre atòmic a la part inferior esquerra: 

 
 

Tots els àtoms de clor tenen 17 protons al nucli, però n’hi ha amb 18 (35-17) neutrons i 

d’altres amb 20 (37-17) neutrons (així, el clor-35 i el clor-37 són isòtops de l’element 

clor, Cl). 

“ En un àtom neutre el nombre de protons del nucli coincideix amb el nombre 

d’electrons a la capa electrònica “ 

3.1.1.5 Ions: cations i anions 

“ Un àtom pot perdre o guanyar electrons, convertint-se en un àtom del mateix 

element, carregat elèctricament, anomenat ió ” 

Quan un àtom perd un o més electrons, es converteixen en un ió amb càrrega elèctrica 

positiva, anomenat catió; en canvi, si en guanya es converteix en un ió amb càrrega 

negativa, anomenat anió. 

No obstant això, quan els anomenem ho fem amb la paraula ió (ni catió ni anió), 

excepte quan es tracti d’un ió que es forma per la pèrdua d’electrons d’un element no-

metàl·lic, en aquest cas utilitzarem la paraula catió. 

Però també hi ha agrupacions d’àtoms amb càrrega elèctrica i, per tant, també són 

ions (ions poliatòmics). Per exemple, l’ió amoni,    
 , l’ió oxoni,    

  o l’ió hidròxid, 

   . 

Exemples: 

                                       
     

      

EXERCICI: completeu la següent taula: 

Isòtops Protons Neutrons Electrons Isòtops Protons Neutrons Electrons 

6
12C     

11
23Na    

6
13C     

26
56 2+Fe     

6
14C     

26
56 3+Fe     

17
35Cl     

17
35 -Cl     

17
37Cl     

8
16 2-O     
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Hem de tenir en compte que la forma general d’expressar un isòtop (àtom) d’un 

element X (el que sigui) és la següent: 

   
 
  

On: 

 X és el símbol de l’element químic 

 A és el nombre màssic (la suma del nre. de protons i del nre. de neutrons) 

 Z és el nombre atòmic (el nre. de protons al nucli) 

 n és la càrrega positiva o negativa si es tracta d’un  catió o d’un anió, 

respectivament. Evidentment, en un àtom neutre n = 0 i no es posa res. 

Només explicaré un parell d’exemples, la resta queda com a treball pels lectors. 

Comencem pel més senzill:   
  . Si comparem amb l’expressió general que acabem de 

veure,    
 
  ,deduïm que: 

A = 12; Z = 6 i n = 0. 

Per tant, el nombre de protons (que és el nombre atòmic, Z) és de 6. 

El nombre de neutrons el calculem a través de la relació que ja hem vist abans: 

                    

Així, el nombre de neutrons serà:                                     

Com que n = 0, això vol dir que es tracta d’un àtom neutre (no és un ió), així que tenint 

en compte aquesta afirmació: 

“ En un àtom neutre el nombre de protons del nucli coincideix amb el nombre 

d’electrons a la capa electrònica “ 

Podem afirmar que el nombre d’electrons ha de ser igual al nombre de protons –o nre. 

atòmic, Z–, és a dir, el nombre d’electrons és de 6, també. 

Ara ja podem ompli les caselles corresponents: 

Isòtops Protons Neutrons Electrons 

6
12C  6 6 6 

 

Ara farem el següent:     
  
  . El procediment sempre és el mateix. Comparem a 

l’expressió general:    
 
  i deduïm que: 

A = 56; Z = 26 i n = 3 i positiu. 
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Per tant, el nombre de protons (que és el nombre atòmic, Z) és de 26. 

El nombre de neutrons el calculem a través de la relació que ja hem vist abans: 

                    

Així, el nombre de neutrons serà:  

                                      

En aquest cas no és un àtom neutre, ja n   0, és a dir, es tracta d’un ió carregat 

positivament, altrament dit catió. Però un catió és un àtom que ha perdut electrons 

respecte els electrons que tindria un àtom neutre, així que no tindrà 26 electrons, sinó 

menys. Quants? Doncs ens hem de fixar amb el nombre que està al costat del signe 

positiu (en aquest cas): 3. Així el nombre d’electrons en aquest ió serà el que tindria si 

fos neutre menys 3 (que són els que ha perdut i donen lloc a la càrrega positiva 3+): 

nre. d’electrons = 26 – 3 = 23 

Ara ja podem omplir els buits corresponents: 

Isòtops Protons Neutrons Electrons 

11
23Na    

26
56 2+Fe     

26
56 3+Fe  26 30 23 

 

Pels anions és exactament el mateix, però en comptes de restar electrons, se sumen. 

Quants? Doncs tants com indiqui la càrrega negativa associada a l’anió. 

Com podeu veure, no hi ha més dificultat matemàtica que comparar i deduir A, Z i n. 

Després restar o sumar els electrons “extres” si l’àtom és un catió o un anió, 

respectivament. 

3.1.1.6 Massa dels àtoms i de les molècules 

3.1.1.6.1 Massa atòmica relativa d’un isòtop 

Per mesurar longituds macroscòpiques utilitzem el metre com a unitat de mesura, és a 

dir, el metre és un patró que ens serveix per realitzar mesures de longitud. Així, quan 

diem que un pista de ball té 100 m de longitud volem dir que té una longitud cent 

vegades més gran que la unitat de mesura de longitud, és a dir, que el metre. Igual 

passa amb la massa de cossos macroscòpics: si una persona pesa 80 kg volem dir que 

pesa 80 vegades més que la unitat de mesura de massa, és a dir, 80 vegades més que 

el quilogram (kg). El quilogram és la unitat de mesura de la massa, en el món 

macroscòpic. Però, podem pesar un àtom amb una balança? La veritat és que no es 

pot fer això. 
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Com que un àtom és molt petit, per mesurar la seva massa necessitarem una unitat 

molt més petita que el kg, que el g i, fins i tot, que el mg. 

On trobarem una unitat tan petita? Només al mateix món de l’àtom. 

Per aquest motiu les masses dels àtoms es comparen amb la massa d’un àtom, al qual 

anomenarem àtom patró. 

En un principi, l’àtom patró va ser l’hidrogen (Berzelius, 1828) al qual se va assignar 

una massa atòmica relativa de 1. Més tard (Cannizzaro, 1860) l’oxigen va desplaçar el 

patró d’hidrogen ja que es combinava amb la resta d’elements més fàcilment que 

l’hidrogen i al qual s’assignà una massa atòmica relativa de 16. Cal recordar que en 

aquells temps el concepte d’isòtop era desconegut. No fou fins a l’any 1913, que 

aquest concepte va veure la llum, gràcies a Soddy. 

L’àtom patró que s’accepta actualment, per raons tècniques3, és l’àtom de carboni-

12 (l’isòtop més abundant del carboni) al qual s’assigna una massa atòmica relativa 

de 12,000... Per tant, la unitat de massa atòmica és la dotzena part de la massa d’un 

àtom de carboni-12. 

Anomenarem massa atòmica relativa d’un isòtop o massa isotòpica el quocient entre 

la massa d’un isòtop determinat i la dotzena part de la massa d’un àtom de carboni-

12. La massa atòmica no té unitat i s’expressa només per un nombre pur. 

3.1.1.6.2 Massa atòmica relativa d’un element o pes atòmic 

La majoria dels elements són mescles d’isòtops (excepcions: sodi, alumini, fòsfor, etc.) i 

com que en química el que realment es fa servir són els elements i no els isòtops per 

separat, ens interessa definir una massa atòmica relativa que tingui en compte aquesta 

circumstància. 

Així, es defineix la massa atòmica relativa d’un element o pes atòmic, com el 

quocient entre la massa mitjana d’un àtom de l’element i la dotzena part de la massa 

d’un àtom de carboni-12. 

Parem atenció sobre el següent exemple: 

Isòtops Massa atòmica relativa de l’isòtop Abundància natural (% en àtoms) 

Neó-20 19.99 90.51 

Neó-21 20.99 0.26 

Neó-22 21.99 9.22 

 

 

                                                      
3
 En l’apartat 3.1.1.6.4 es veurà quines són les raons d’elegir l’àtom de carboni-12 com a àtom patró. 
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Si agafem una mostra de 100 àtoms de neó, la seva massa relativa serà: 

  90.51·19.99 + 0.26·20.99 + 9.22·21.99 = 2018 

Si dividim 2018 per 100 ens donarà la massa mitjana d’un àtom, que és el que 

anomenarem pes atòmic de l’element neó: 

                     
    

   
       

El pes atòmic no té unitat i s’expressa, només, amb un nombre pur. El seu símbol és Ar.  

Així, Ar (Ne) = 20.18 

3.1.1.6.3 Massa molecular relativa o pes molecular 

Hem definit el pes atòmic d’un element com un número que ens permet comprovar la 

massa mitjana d’un àtom d’aquest element amb la massa de l’àtom patró, carboni-12. 

De la mateixa manera també podem comparar la massa d’una molècula amb la massa 

d’un àtom de carboni-12. Llavors s’obté la massa molecular relativa o pes molecular. 

Així, es defineix la massa molecular relativa d’una molècula o pes molecular, com el 

quocient entre la suma de les masses mitjanes dels àtoms dels elements que 

componen la molècula i la dotzena part de la massa d’un àtom de carboni-12. 

També es podria definir la massa molecular com la suma de pesos atòmics dels 

elements que constitueixen la molècula  

El pes molecular no té unitat, s’expressa simplement per un nombre. El seu símbol és 

Mr.  

Ex.: Com que una molècula d’aigua és formada per dos àtoms d’hidrogen i un d’oxigen, 

el seu pes molecular és igual a la suma de dues vegades el pes atòmic de l’hidrogen i 

una vegada el pes atòmic de l’oxigen: 

  Mr (H20) = 2·Ar (H) + 1·Ar (O) = 2·1 + 1·16 = 2 + 16 = 18 

3.1.1.6.4 La unitat per comptar àtoms i molècules: el mol 

Els àtoms i les molècules són partícules extremadament petites: 

En un gram d’aigua (H2O) hi ha 3.3·1022 molècules! 

En un gram d’amoníac (NH3) hi ha 4·1022 molècules! 

En un gram de butà (C4H10) hi ha 1.7·1022 molècules! 

Qualsevol mostra de matèria que examinem conté un nombre molt gran d’àtoms i 

molècules. 

Les reaccions químiques tenen lloc entre conjunts molt grans d’àtoms i molècules. 
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Per poder comptar i comparar quantitats de diferents elements o compostos a l’hora 

de realitzar una reacció química, els químics han adoptat una unitat més gran que 

l’àtom o la molècula individuals. Aquesta unitat és el mol. 

El mol és, doncs, la unitat de quantitat de substància. El seu símbol és n. 

Un mol és la quantitat de substància que conté 6.02·1023 partícules. Aquest nombre 

s’anomena constant o nombre d’Avogadro i se’l representa per NA: 

NA = 6.02·1023 (partícules/mol) 

Així, un mol d’àtoms d’hidrogen conté 6.02·1023 àtoms d’hidrogen (H), un mol de 

molècules d’hidrogen conté 6.02·1023 molècules d’hidrogen (H2) i un mol de metà 

conté 6.02·1023 molècules de metà (CH4). 

De la mateixa forma, un mol d’electrons, de protons, de neutrons, de ions, etc. conté  

6.02·1023 d’aquestes partícules. 

Però per què els químics compten en mols i per què un mol és el nombre d’Avogadro ( 

6.02·1023 ) de partícules? Per què no han escollit un nombre enter més senzill, 

simplement 1023 o 1025? 

La raó és que han trobat que la massa de  6.02·1023 àtoms de carboni-12 és de 12 

grams i 12 és precisament la massa isotòpica del carboni-12. 

Com a conseqüència, la massa, en grams, d’un mol d’àtoms de qualsevol element 

coincideix amb el seu pes atòmic. 

De la mateixa manera, la massa, en grams, d’un mol de molècules de qualsevol 

element o compost coincideix amb el seu pes molecular. 

3.1.1.6.5 Massa molar 

La massa d’un mol d’àtoms, molècules, ions, etc. s’anomena massa molar. 

El seu símbol és M. Aquesta massa molar té unitats de gram dividit per mol (g/mol). 

Així: M (Fe) = 56 g/mol  M (H2O) = 18 g/mol  M (H2) = 2 g/mol 
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4 Exemples de càlculs 
Ara veurem alguns exemples de càlculs en què es fan servir els conceptes que hem vist 

fins ara: 

1. Quantes molècules de metà, CH4, hi ha en 10 mols d’aquest compost? 

El nombre de molècules el representem per N. Obtindrem el nombre de molècules de 

metà fent el producte del nombre de mols de metà pel nombre d’Avogadro: 

N (CH4) = n (CH4)·NA  

                  
                       

         
                         

2. Calculeu els àtoms de ferro que hi ha en 0.01 mols d’aquest metall. 

També podem representar per N el nombre d’àtoms, a més del nombre de molècules. 

Obtindrem el nombre de molècules de ferro fent el producte del nombre de mols de 

ferro pel nombre d’Avogadro: 

N (Fe) = n (Fe)·NA  

                  
                  

        
                    

3. Quina és la massa de 10 mols d’amoníac? 

En primer lloc hem de saber quina és la massa molecular relativa (o pes molecular) de 

l’amoníac: 

Mr (NH3) = Ar (N) + 3·Ar (H) = 14 + 3·1 = 14 + 3 = 17 (recordeu-vos: no té unitat!). 

Automàticament sabem quina és la massa molar de l’amoníac ja que coincideix en 

nombre amb el pes molecular de l’amoníac, però hem de recordar que la massa molar 

té unitats de gram dividit per mol: 

Mr (NH3) = 17  M (NH3) = 17 g NH3 / mol NH3 (17 g/mol, abreujadament). 

La massa molar de l’amoníac ens dóna la massa d’un mol d’amoníac (hi ha 17 grams 

d’amoníac per cada mol d’amoníac que comptem). 

Com que tenim 10 mols d’amoníac, solament hem de multiplicar els 10 mols 

d’amoníac que tenim per la massa que hi ha en cada mol d’amoníac, per obtenir la 

massa de 10 mols d’amoníac: 
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4. Quants mols d’alumini hi ha en 135 g d’alumini? 

En primer lloc hem de saber quina és la massa atòmica relativa (o pes atòmic) de 

l’alumini: 

Ar (Al) = 27 (recordeu-vos: no té unitat!). 

Automàticament sabem quina és la massa molar de l’alumini ja que coincideix en 

nombre amb el pes atòmic de l’alumini, però hem de recordar que la massa molar té 

unitats de gram dividit per mol: 

Ar (Al) = 27  M (Al) = 27 g Al / mol Al (27 g/mol, abreujadament). 

La massa molar de l’alumini ens dóna la massa d’un mol d’alumini (hi ha 27 grams 

d’alumini per cada mol d’alumini que comptem). 

Com que tenim 135 grams d’alumini, solament hem de dividir els 135 grams d’alumini 

que tenim per la massa que hi ha en cada mol d’alumini, per obtenir els mols 

d’alumini: 

      
     

     
 

        

       
        

          

5. Quantes molècules d’hexà, C6H14, hi ha en 4.3 g d’aquest hidrocarbur? 

En primer lloc hem de saber quina és la massa molecular relativa (o pes molecular) de 

l’hexà: 

Mr (C6H14) = 6·Ar (C) + 14·Ar (H) = 6·12 + 14·1 = 72 + 14 = 86 (recordeu-vos: no té 

unitat!). 

Automàticament sabem quina és la massa molar de l’hexà ja que coincideix en nombre 

amb el pes molecular de l’hexà, però hem de recordar que la massa molar té unitats de 

gram dividit per mol: 

Mr (C6H14) = 86  M (C6H14) = 86 g C6H14 / mol C6H14 (86 g/mol, abreujadament). 

La massa molar de l’hexà ens dóna la massa d’un mol d’hexà (hi ha 86 grams d’hexà 

per cada mol d’hexà que comptem). 

Com que tenim 4.3 grams d’hexà, solament hem de dividir els 4.3 grams d’hexà que 

tenim per la massa que hi ha en cada mol d’hexà, per obtenir els mols d’hexà: 
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Obtindrem el nombre de molècules d’hexà fent el producte del nombre de mols 

d’hexà pel nombre d’Avogadro: 

                        
                         

           

                           

6. Calculeu els àtoms que hi ha en 1 g de propà, C3H8. 

En primer lloc hem de saber quina és la massa molecular relativa (o pes molecular) del 

propà: 

Mr (C3H8) = 3·Ar (C) + 8·Ar (H) = 3·12 + 8·1 = 36 + 8 = 44 (recordeu-vos: no té unitat!). 

Automàticament sabem quina és la massa molar del propà ja que coincideix en 

nombre amb el pes molecular del propà, però hem de recordar que la massa molar té 

unitats de gram dividit per mol: 

Mr (C3H8) = 44  M (C3H8) = 44 g C3H8 / mol C3H8 (44 g/mol, abreujadament). 

La massa molar del propà ens dóna la massa d’un mol de propà (hi ha 44 grams de 

propà per cada mol de propà que comptem). 

Com que tenim 1 gram de propà, solament hem de dividir el gram de propà que tenim 

per la massa que hi ha en cada mol de propà, per obtenir els mols de propà: 

        
       

       
 

        

         

          

                    

Obtindrem el nombre de molècules de propà fent el producte del nombre de mols de 

propà pel nombre d’Avogadro: 

N (C3H8) = n (C3H8)·NA  

                           
                        

          

                          

Com que una molècula de C3H8 conté 11 àtoms (n’hi ha 3 de carboni i 8 d’hidrogen), el 

nombre total d’àtoms de que constitueixen les 1.37 · 1022 molècules de propà és: 
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7. Quina és la massa d’un àtom de plom? 

En primer lloc hem de saber quina és la massa atòmica relativa (o pes atòmic) del 

plom: 

Ar (Pb) = 207.2 (recordeu-vos: no té unitat!). 

Automàticament sabem quina és la massa molar del plom ja que coincideix en nombre 

amb el pes atòmic del plom, però hem de recordar que la massa molar té unitats de 

gram dividit per mol: 

Ar (Pb) = 207.2  M (Pb) =  207.2  g Pb / mol Pb (207.2  g/mol, abreujadament). 

La massa molar del plom ens dóna la massa d’un mol de plom (hi ha  207.2  grams de 

plom per cada mol de plom que comptem). 

Com que en un mol de plom hi ha el nombre d’Avogadro d’àtoms de plom, cal dividir la 

massa molar del plom pel nombre d’Avogadro per tal d’obtenir la massa d’un àtom de 

plom: 

           
     

  
 

          
        

⁄

                  
         ⁄

 
               

       
 

5 El volum molar dels gasos 
El volum molar d’una substància, com el seu propi nom indica, és el volum que n’ocupa 

un mol. Es simbolitza per Vm. Té unitats de dm3/mol. 

En la següent taula es donen els valors dels volums molars, en condicions normals4, de 

diferents substàncies: 

Substància M (g/mol) Massa d’un mol (g) 

Volum ocupat per 

un mol a TPN (dm3) 

Estat físic a TPN 

clorur de sodi, NaCl 58.5 58.5 0.0227 sòlid 

ferro, Fe 55.8 55.8 0.0071 sòlid 

carbonat de calci, CaCO3 100.1 100.1 0.0342 sòlid 

acetona, CH3COCH3 58.0 58.0 0.0734 líquid 

aigua, H2O 18.0 18.0 0.0180 líquid 

oxigen, O2 32.0 32.0 22.390 gas 

metà, CH4 16.0 16.0 22.360 gas 

hidrogen, H2 2.0 2.0 22.430 gas 

nitrogen, N2 28.0 28.0 22.400 gas 

diòxid de carboni, CO2 44.0 44.0 22.260 gas 

amoníac, NH3 17.0 17.0 22.090 gas 

                                                      
4
 A una atmosfera de pressió i 0 C de temperatura. Les condicions normals es simbolitzen per tres 

lletres majúscules: TPN (Temperatura i Pressió Normals). 
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Si ens fixem en aquests valors, podem deduir que si bé el valor del volum molar de 

qualsevol sòlid o líquid és característic de cada un d’ells, el valor del volum molar dels 

gasos mostra una sorprenent coincidència en tots ells, trobant-se molt a prop dels 22.4 

litres. 

Per què el volum d’un mol d’un gas és pràcticament el mateix per a tots els gasos? 

Amadeo Avogadro, el 1811, va suggerir la hipòtesi que dues porcions d’igual volum, en 

idèntiques condicions de pressió i temperatura, d’un mateix gas o de gasos diferents 

contenen el mateix nombre de molècules. No va poder provar la seva hipòtesi i els 

químics, en general, no la van admetre fins després de passar uns quant anys de la 

seva mort. 

Ara ja ha estat comprovada i, per tant, és una llei: la Llei d’Avogadro: 

 “ A igualtat de condicions de pressió i temperatura, en volums iguals de qualsevol 

gas hi ha el mateix nombre de molècules ” 

Com que un mol de qualsevol substància conté el mateix nombre de molècules (NA) i, 

segons Avogadro, el mateix nombre de molècules de gasos ocupen volums iguals, en 

idèntiques condicions, llavors: 

“ Un mol de qualsevol substància en estat gasós ocupa, en idèntiques condicions, el 

mateix volum ” 

S’ha comprovat experimentalment que aquest volum, si les condicions són les normals 

(és a dir, si la P = 1 atm i la T = 0 ºC) és de 22.4 litres: 

Vm = 22.4 L / mol 

Així, 2 g d’hidrogen (H2), 17 g d’amoníac (NH3), 20,2 g de neó (Ne), 30 g d’òxid de 

nitrogen (II) (NO), 32 g d’oxigen (O2), 44 g de diòxid de carboni (CO2), 71 g de clor (Cl2), 

etc. ocupen, cadascú, 22.4 litres en condicions normals (o un altre volum, però el 

mateix per a tots, si les condicions no són les normals). 

En canvi, 342 g de sucre (sòlid), 46 g d’alcohol (líquid), 252.8 g de iode (sòlid) i 18 g 

d’aigua (líquid) ocupen, respectivament, uns volums de 220 ml, 58 ml, 51 ml i 18 ml. És 

a dir, els volums molars de substàncies en estat sòlid o líquid varien segons la 

naturalesa de la substància. 

Proposem el següent exercici, en què intervé el concepte de volum molar: 

Calculeu els mols, les molècules i la massa de 3 litres de diòxid de carboni, CO2, 

mesurats en condicions normals de pressió i temperatura (TPN). 

  



 

22 
 

ANNEX 1 

6 La pressió: concepte i unitats 
Les forces per contacte entre cossos, en general, no estan aplicades en un punt, sinó 

sobre una superfície del cos. 

Podem observar que si fem una determinada força amb la mà sobre la sorra de la 

platja, deixem una empremta determinada. Si fem la mateixa força amb el polze –que 

té menys superfície que la mà–, observarem que l’empremta és més profunda. 

Igualment, si fem més força amb el mateix polze, l’empremta serà més profunda. 

Quan una força actua sobre un cos que es pot deformar, l'efecte que produeix depèn 

de la intensitat de la força i de la superfície sobre la qual actua. Una persona amb 

botes s'enfonsa més en la neu que si porta esquís. Aquesta relació entre força i 

superfície ha portat a la idea de pressió. 

Així, si es prem un dit sobre un tros de fusta, la força que s'exerceix es reparteix sobre 

tota la superfície de la punta del dit i, excepte en el cas que el material sigui molt tou, 

no s'observa cap efecte sobre la fusta. La pressió exercida és molt petita. Però si es 

clava una xinxeta, la força sobre la fusta es concentra en una superfície molt petita, la 

punta de la xinxeta, i la xinxeta penetra a la fusta. Aleshores, la pressió exercida és 

molt gran. 

D’aquestes observacions i d’altres similars, surt una nova magnitud física: la pressió. 

La pressió (símbol P o p) és la magnitud física que mesura la força per unitat de 

superfície, aplicada en direcció perpendicular a aquesta. És una magnitud escalar, ja 

que, d’una banda, la força és una magnitud vectorial i la superfície, en realitat, es 

refereix al vector superfície, que és un vector perpendicular a la superfície i 

d’intensitat (o mòdul) el valor de la superfície considerada. 

La seva unitat en l'SI és el pascal, Pa, que equival a una força d'1 newton que actua 

uniformement sobre 1 metre quadrat; de totes maneres, encara es fan servir d'altres 

unitats, com el mil·límetre de mercuri, el bar o l'atmosfera. 

En notació matemàtica: 

  
 ⃗

 ⃗
 

Com que considerarem només forces aplicades perpendicularment a les superfícies, i 

aquestes serien representades per un vector perpendicular a elles, els dos vectors 
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tindran la mateixa direcció i podem simplificar, per obtenir una expressió en què 

només tindrem en compte els valors escalars d’aquestes magnituds: 

  
 

 
 [   

 

  
]  

En l’equació anterior es mostra entre claudàtors el símbol de la unitat de la pressió, el 

pascal,   , en el SI, quan la força –el símbol de la seva unitat és  – i la superfície –el 

símbol de la seva unitat és   – s’expressen en newtons i en metres quadrats, en el SI, 

respectivament. 

Així, abans de calcular la pressió en qualsevol problema, ens hem d’assabentar en 

quines unitats ens donen les dades i, si cal, expressar-les en les unitats correctes (SI), 

mitjançant factors de conversió. És a dir, no podem dividir newtons entre centímetres 

quadrats, sinó entre metres quadrats, per la qual cosa, abans de calcular la pressió, 

hem de canviar d’unitat de superfície de centímetres quadrats a metres quadrats, 

mitjançant factors de conversió. 

7 Pressió dels fluids 
Els líquids i els gasos també exerceixen pressió. A diferència dels sòlids, ho fan sobre 

totes les parets del recipient que els conté. 

La pressió que exerceixen els líquids i els gasos sobre els cossos augmenta amb la 

profunditat, i és directament proporcional a la seva densitat. 

Per calcular la pressió que exerceix un líquid o un gas, s'ha de multiplicar la seva 

densitat,  , per la profunditat,  , i per l'acceleració de la gravetat,  : 

        

Si aquesta pressió,  , s’expressa en unitats del SI, és a dir, en pascals, Pa, la densitat,  , 

s’ha d’expressar en kg/m3, forçosament. L’acceleració de la gravetat,  , s’expressarà 

en m/s2  –en llocs propers de la superfície terrestre té un valor aproximat de 9, 81 m/s2 

– i la profunditat,  , en m. 

8 La pressió atmosfèrica 
La Terra està envoltada d'una capa d'aire anomenada atmosfera, que té centenars de 

quilòmetres d'altura. Hi ha, doncs, una gran quantitat d'aire damunt la Terra capaç 

d'exercir una gran pressió. Aquesta pressió s'anomena pressió atmosfèrica. 

La pressió atmosfèrica es mesura, com totes les pressions, en pascals (Pa). Però, 

habitualment, s'expressa en hectopascals (hPa) –unitat preferida pels meteoròlegs–. 
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Com hem vist, la pressió varia amb l’alçada (o amb la profunditat). Així, a mesura que 

guanyem altura (pujant una muntanya, per exemple), la quantitat d’aire que tenim al 

damunt és cada cop menor i, en conseqüència, la pressió atmosfèrica disminueix. 

Però la pressió del gasos també depèn de la temperatura. De fet, com ja hem vist, la 

densitat és funció (és a dir, depèn) de la temperatura. Així, si canvia la temperatura 

d’un dia a un altra, canvia la densitat de l’aire de l’atmosfera: l’aire més calent puja i el 

més fred baixa, això provoca un moviment de la massa de l’aire atmosfèric que afecta 

el valor de la pressió atmosfèrica. Fixeu-vos, a més, en l’equació emmarcada de la 

pressió dels fluids: la pressió depèn de la densitat, però la densitat depèn de la 

temperatura, per tant, la pressió depèn de la temperatura. 

Els aparells utilitzats per mesurar la pressió atmosfèrica s’anomenen baròmetres. 

Principalment hi ha quatre tipus de baròmetres segons els mecanismes que fan servir 

per a detectar els canvis de pressió: 

I. El baròmetre de mercuri: on la pressió atmosfèrica és equilibrada per una 

columna de mercuri superada per un espai tancat i buit (anomenat càmera 

baromètrica o buit de Torricelli). Aquest baròmetre ha estat inventat per 

Evangelista Torricelli l'any 1643.  

De fet, és l’aparell que va utilitzar per demostrar l’existència de la pressió del aire (i, en 

conseqüència, que l’aire tenia un pes i, per tant, tenia la seva corresponent massa, per 

la qual cosa, es podia deduir que l’aire –aquest gas que no veiem–, estava constituït 

per partícules). En el seu experiment, Torricelli va omplir un tub, tancat per un extrem, 

amb un metall líquid molt dens: mercuri, Hg. Va omplir també un recipient poc 

profund amb mercuri. Seguidament, va girar verticalment el tub amb mercuri –tapant 

amb el polze l’extrem obert, òbviament– i el va submergir, verticalment, en el recipient 

que contenia mercuri. Va observar que el nivell de líquid dins del tub va descendir una 

mica, però aquest moviment es va aturar, quan el nivell del mercuri es trobava a uns 

600 mm de la superfície del mercuri del recipient. Així, en l’extrem tancat del tub es va 

crear un buit (no hi havia res, ni aire), anomenat buit de Torricelli. L’explicació de per 

què no vesava el mercuri del tub és que la pressió exercida per l’aire sobre la 

superfície del mercuri del recipient –és a dir, la pressió atmosfèrica– quedava 

compensada per la pressió de la columna de mercuri dins del tub tancat per un 

extrem. D’aquesta manera, demostrà que l’aire pesa i que, en conseqüència, exerceix 

pressió –la pressió atmosfèrica– i, també, dóna un mètode per mesurar i, en 

conseqüència, determinar el seu valor. 

La pressió exercida per una columna de 760 mm de mercuri equival a la pressió 

atmosfèrica normal a nivell del mar i rep el nom d’atmosfera (simbolitzada per atm). 

II. El baròmetre de gas: utilitzen la variació de volum d'un cert volum de gas sota 

l'efecte de les variacions de la pressió atmosfèrica. 
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III. El baròmetre aneroide: la pressió atmosfèrica s'exercita sobre un recinte 

circular, pla i metàl·lic, hermèticament tancat i buit d'aire, anomenat càpsula. 

Una cara de la càpsula és solidària del suport de l'aparell, mentre que l'altra 

cara resta sotmesa a la tensió mecànica d'una forta molla, la qual es deforma 

de manera elàstica segons la força que la pressió atmosfèrica efectua sobre les 

cares de la càpsula.  Un sistema mecànic permet exagerar els moviments que hi 

resulten de les variacions de pressió, per a fer-los visibles sobre una esfera o 

gravar-los en una banda de paper mil·limetrat. 

IV. Els baròmetres electrònics: tradueixen en valors numèrics les deformacions 

d'una càpsula buida, evitant la utilització de les peces mòbils d'un baròmetre 

aneroide clàssic. 

Els manòmetres mesuren una pressió relativa, diferencial, o pressió manomètrica, 

generalment una sobrepressió (o depressió) respecte de la pressió atmosfèrica. 

 

Figura 3. Baròmetre 

de mercuri (Torricelli) 

 

 

Figura 4. Baròmetre 

aneroide 

 

Figura 5. Manòmetre 

La pressió absoluta és la suma de la pressió atmosfèrica i de la pressió relativa. 

Com que la pressió varia amb l’altitud –o la profunditat, segons on ens trobem–, 

mesures de pressió ens poden servir per conèixer, de manera aproximada, l’altitud on 

es trobem, mitjançant uns aparells anomenats altímetres. Normalment són un afegit 

als baròmetres (és a dir, són baròmetres amb altímetres). 

9 Més sobre unitats de pressió 
Un     (símbol    ) és una unitat de pressió. No pertany al sistema internacional SI. 

És acceptada (tot i que no recomanada) per al seu ús dins del SI. El bar és encara 

emprat àmpliament en descripcions de pressió perquè el seu valor és aproximadament 

el de la pressió atmosfèrica. El seu nom prové del grec “báros”, que significa pes. 
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Un bar equival a 100 000 pascals:                . 

El torr (símbol Torr) o mil·límetre de mercuri (símbol mmHg) és una unitat de pressió, 

així denominada en honor a Evangelista Torricelli. 

El mil·límetre de mercuri es defineix com la pressió exercida a la base d'una columna 

d'un mil·límetre de mercuri, la densitat del qual és de 13,5951 g/cm3, sota l'acció de 

la gravetat estàndard (9,80665 m/s2), és a dir, 133,322 387 415 Pa –exactament–, 

mentre que el torr equival a 1/760 de la pressió atmosfèrica estàndard, és a dir, 

133,322 368 421... Pa (els decimals són periòdics). Fins a 1954 ambdues unitats eren 

iguals, però després de la redefinició aquest any del torr per la “10e Conférence 

Générale des Poids et Mesures” (desena conferència general de pesos i mesures –

CGPM–) hi ha una diferència mínima: 

                                      

                                      

A causa que l'atmosfera estàndard estava definida quantitativament en el Sistema 

Internacional d'Unitats —com a unitat auxiliar, ja que l'oficial és el pascal (Pa)—, el torr 

es va definir exactament com 101325/760 Pa. En l'edició del 2006 del SI, el torr ha 

desaparegut. Encara que el seu ús és encara freqüent en mesures de baixa pressió, el 

pascal és la unitat de pressió recomanada. 

En qualsevol cas, a efectes pràctics, és a dir, a l’hora de realitzar els nostres càlculs, 

considerarem igual        que       . 

En molts problemes, trobarem que les dades de pressió venen donades en unitats que 

no són del SI, per tant, convé saber canviar d’unitats de pressió, mitjançant factors de 

conversió.  

Però abans hem de conèixer les equivalències entre les diferents unitats de pressió 

(Pa, mm Hg –també anomenat torr–, bar, atm, etc.): 

                            

                        

                

Així, per exemple, si volem saber quants     corresponen a una atmosfera de pressió, 

utilitzarem els factors de conversió adequats: 

      
         

     
 

     

         
             

Podem observar que, aproximadament, 1 atm equival a 1 bar. 
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Recapitulant aquestes equivalències: 

                                                          

Hi ha més unitats de pressió: la atmosfera tècnica, la "Pound-force per Square Inch" –

PSI–, en català: "Lliura-força per polzada quadrada", que no utilitzarem ara. 

 


