EXPERIMENT 2

FEM CO 2
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Posem una ampolla gran dins una
safata.
Amb l’ajut de l’embut marcat amb
la paraula vinagre, aboquem vinagre
dins l’ampolla, fins la ratlla negra.

Introduïm l’embut marcat amb
la paraula bicarbonat dins un
globus.
Afegim 3 cullarades de
bicarbonat dins el globus.

Posem el globus a la boca de
l’ampolla, com si fos el tap.
Aneu amb compte que no es
trenqui el globus.

EXPERIMENT 2 - PART 2
Amb els dits, mantingueu el
EXPERIMENTEM
EL CO2
globus dret perAMB
fer caure
tot
el bicarbonat dins l’ampolla.
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Observeu com té lloc la reacció
i es va generant CO2.

Espereu que el globus es
vagi inflant.

Un cop ja no s’infli més, el treieu
de l’ampolla i el lligueu.

EXPERIMENT 1

FEM QUE L’AIGUA DE MAR
SIGUI MÉS ÀCIDA
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En el gotet transparent número
1 posem el suc de la col
llombarda. Posem a dins del
gotet el comptagotes.

En els gotets transparents números
2 i 3 posem aigua amb una mica
de sal.

En el gotet transparent número
4 posem suc de llimona.
En el gotet transparent número 5
posem aigua amb una mica de
bicarbonat
Posem els 5 gotets sobre el full
de paper que té els cercles
dibuixats.
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Omplim el comptagotes amb el
suc de la col que està en el gotet
núm1.

Tirem 20 gotes dins el gotet núm 2

Tirem 20 gotes dins el gotet núm 3

Tirem 20 gotes dins el gotet núm 4

Tirem 20 gotes dins el gotet núm 5

Observem el canvis de color.
Apuntem els resultats a la pissarra.
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Partim una pastilla de
CO2 per la meitat.
Guardeu 1/2 pastilla
dins el tub.

Tirem l’altra 1/2 pastilla de CO2
dins el gotet transparent
número 3 (el que té aigua i
sal).

Mentre la pastilla es va
dissolent, observem el canvi
de color de l’aigua.

Amb l’ajut del full on està imprès
l’escala de colors, pensem si l’aigua
del gotet núm 3 s’ha tornat més
àcida o menys àcida.
Apunteu els resultats a la pissarra.

EXPERIMENT 4

ESCALFEM L’AIGUA DE MAR
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Barregem aigua de l’aixeta amb 1
cullerada de sal.

Afegim unes gotes de colorant.

Aboquem l’aigua a l’ampolla.

Afagim més aigua fins que
l’ampolla estigui quasi plena.

Amb el termòmetre,
prenem la temperatura de l’aigua.
Anotem la temperatura a la pissarra.

Afegim més aigua a l’ampolla,
fins que estigui el màxim de
LA PUJADA DEL NIVELL DEL
MAR
plena.
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Posem el tap amb la cànula i el regle.
El nivell de l’aigua dins la cànula ha
de ser de 0 cm.

Enceneu la làmpara i escalfem
l’aigua de l’ampolla durant 5
minuts.

Observem fins on ha pujat l’aigua
de dins la cànula.
Anotem els cm a la pissarra.

Posem el termòmetre dins la cànula
i observem la temperatura.
Anotem la temperatura a la pissarra.

EXPERIMENT 3

E S C A LF E M E L CO 2
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Tapeu els dos pots de vidre.
Introduiu els dos termòmetres
en els forats grans de les tapes.
Anoteu les temperatures a la
pissarra.

Amb els dits, apreteu bé el blu-tack
a l’entorn dels forats.

Introduiu l’extrem lliure del tub
al forat petit de la tapa que té
dos forats.

Posem una ampolla gran dins una
safata.
Amb l’ajut de l’embut marcat amb
la paraula vinagre, aboquem vinagre
dins l’ampolla, fins la ratlla negra.
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Amb l’ajut de l’embut marcat amb
la paraula bicarbonat , aboquem
3 cullarades de bicabonat dins
l’ampolla.

Rapidament tapeu
l’ampolla amb el tap
que està a l’altre extrem
del tub llarg.

Enceneu la làmpara de
manera que escalfi per
igual els dos pots.
Podeu anar remenant
l’ampolla amb compte.
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Durant 3 minuts, aneu
mirant les temperatures
que marquen els dos
termòmetres.
Anotem les dues
temperatures a la pissarra.

EL TEST DE PH
O
D EL GR AU D ’ACIDESA
SUC DE LA COL

1

SUC DE LLIMONA

AIGUA AMB SAL

AIGUA AMB BICARBONAT

4

2

5

AIGUA AMB SAL (i amb CO2)
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Rosa

<2

Vermell

7

Lila

6

Porpra

Violat

7’5

pH

Blau

9

12

Turquesa Verd

10

Groc

>13

Escala de colors de Schreiner et al. 1989
Relació entre el pH i l’escala de colors de l’extracte de col llombarda
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