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1. INTRODUCCIÓ 
 

Tot aquest treball prové de la curiositat. D’una curiositat que es va anar alimentant 

progressivament des de la primera noticia on un home anomenat Arturo Estévez Varela podia 

fer anar una motocicleta amb aigua, el que realment em va impactar de la noticia és que 

aquest home va morir dies després, així que vaig continuar buscant noticies semblants de gent 

que havia mort al crear invents revolucionaris, però clar, hi havia gent que estava d’acord i 

gent en contra del funcionament d’aquests invents així que no em podria creure a ningú. 

Després de llegir les opinions anònimes vaig decidir continuar per un altre lloc i llavors va ser 

quan vaig començar a buscar el terme electròlisi en el meu buscador de “google” però la meva 

gana de curiositat no va ser satisfeta llegint les reaccions produïdes o les lleis de Faraday o l’ 

experiència de qualsevol “blogger”, així que vaig decidir fer el treball sobre això, volia saber 

si en les millors condicions que pots donar a l’electròlisi es pot fer moure un automòbil.  

Em vaig posar per feina, vaig anar al laboratori, allà m’esperava un tub de Hoffman fet malbé 

però amb imaginació i amb l’ajuda de la Nati vam arreglar aquell aparell que portava tants 

anys abandonat al laboratori, amb el tub de Hoffman vaig començar a fer els primers 

experiments, vaig decidir experimentar cinc condicions, el PH, la superfície de contacte, el 

material del càtode, la distància entre elèctrodes i la conductivitat. En acabar tots els 

experiments en vaig extreure unes conclusions les quals vaig utilitzar per a crear un cel·la on 

aplicar tot el que havia experimentat. Quan vaig acabar la cel·la la seva producció em va 

semblar ridícula, allò no podia fer moure un automòbil, la cel·la no és exageradament gran 

però la seva grandària la compenso amb un voltatge més elevat (que em permet posar més 

plaques, per tant, més superfície de contacte) i una major intensitat que les bateries dels 

automòbils (el que permet fer passar més càrrega elèctrica en menys temps). Vaig decidir anar 

per un altre lloc, i si la cel·la tan sols ajuda al motor i en realitat el motor també consumeix 

gasolina i ens enganyava a tots? Vaig estar mirant gent que provava l’experiment en el seu 

propi cotxe, jo no puc fer-ho ja que no en tinc, però podia investigar per la part teòrica i 

contrastar la realitat que em mostraven aquells homes amb les lleis actuals de la ciència. Bé, 

tenia una cel·la a la qual no li podia donar cap ús. Que podia fer amb ella? Vaig decidir 

construir un bufador, el qual, a partir d’electricitat i aigua podria produir foc. 

L’objectiu d’aquest treball serà produir el màxim de gasos en el mínim de temps possible 

mitjançant l’electròlisi de l’aigua i després aplicar-ho creant un bufador utilitzant una cel·la 
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electrolítica, també s’explicarà com instal·lar una cel·la en un cotxe i si és realment 

beneficiós. 

2. TEORIA 
Abans de parlar de l’electròlisi s’hauria de parlar dels dos gasos principals que s’obtenen, un 

és l’hidrogen i l’altre l’oxigen. 

2.1 OXIGEN 
L'oxigen va se descobert al 1773 per Carl Wilhelm Scheele. 

El nom "oxigen" es va nomenar el 1777 per Antoine 

Lavoisier. 

En condicions normals el trobem en estat gasós i diatòmic. En 

massa és el tercer element més abundant en l’univers i el més 

abundant en l’escorça terrestre. El gas oxigen diatòmic 

constitueix el 20,9% del volum de l'atmosfera de la Terra. 

  

 

Aspecte general 
En condicions normals, l'oxigen és un gas incolor, inodor, insípid i no tòxic. 

Propietats generals 
Símbol O 

Nombre atòmic 8 

Categoria d’elements No metall 

Grup 16 

Període 2 

Pes atòmic 15,9994 

 

 

 

 

 

ROBSON,Greg (2012), 2,6. 

[fotografia en línia] Extret de 

wikipedia el 14 de setembre de 

2014. 
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Propietats físiques 
Color Incolor 

Fase Gas 

Densitat (condicions normals) 1,429 g/L 

Punt de fusió -218,79 °C 

Punt d’ebullició -182,95 °C 

 

Isòtops 
L’oxigen té 3 isòtops diferent: 

 O-16: És estable amb 8 neutrons. És l’isòtop més abundant 99,76%. 

 O-17: És estable amb 9 neutrons. Té una abundància del 0,039% 

 O-18: És estable amb 10 neutrons. Té una abundància del 0,201% 

Seguretat 
Pot agreujar una combustió. 

Altes concentracions del gas >80% en una exposició de 17 a 24 hores pot produir mareig, 

pèrdua de la visió, mala coordinació, sensació de formigueig, molèstia als ulls i orelles, 

nàusees i problemes respiratoris. 
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2.2 HIDROGEN  
 

L’hidrogen va ser descobert al 1766 per Henry Cavendish ell 

només va descobrir algunes de les seves propietats bàsiques i 

el va anomenar "aire inflamable". Al 1783, Antoine Lavoiser 

va canviar el nom a hidrogen que en grec vol dir, “generació 

d’aigua”. 

L’hidrogen en condicions normals el trobem en estat gasós i 

diatòmic. Forma part d’un 75% de la massa del nostre univers 

i un 0,9% del planeta terra, en la terra es troba principalment 

en hidrocarburs i en l’aigua, rarament es troba lliure. 

 

Aspecte general 
En condicions normals de temperatura i pressió l’hidrogen és incolor, inodor, insípid, no tòxic 

i altament combustible. 

Propietats generals 
Símbol H 

Nombre atòmic 1 

Categoria d’elements No metall 

Grup 1 

Període 1 

Pes atòmic 1,00794 

 

Propietats físiques 
Color Incolor 

Fase Gas 

Densitat (condicions normals) 0,08988 g/L 

 

 

 

 

ROBSON,Greg (2012), 1. 

[fotografia en línia] Extret de 

wikipedia el 14 de setembre de 

2014. 
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Punt de fusió -259,14 ºC 

Punt d’ebullició -252,7 ºC 

 

Isòtops 
L’hidrogen té 3 isòtops diferents i es l’únic que te símbols i nombres diferents per als seus 

isòtops. 

H-1, proti: s’anomena així perquè el seu nucli esta format per un protó. Té una 

abundància del 99,98%. 

H-2, deuteri: el seu nucli conté un protó i un neutró. Té una abundància del 

0,0184%. 

H-3, triti: el seu nucli conté un protó i dos neutrons. Té una abundància del 

0,0016%. 

Seguretat 
Pot causar asfíxia.  

Símptomes: mal al cap, pèrdua de consciencia, mobilitat, marejos, somnolència, i 

vòmits. 

Mesures: Mantenir la víctima fora de la zona contaminada, calenta i en repòs. 

Trucar al metge. Aplicar respiració artificial si és necessari. 

Es altament inflamable. 

Pot produir cremades severes. 

 

 

 

Producció 

 - A partir d’hidrocarburs: s’extreu mitjançant processos químics. 
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- Fotòlisi de l’aigua: s’aconsegueix amb la llum solar a partir de l’aigua. 

Encara no es pot fer artificialment però s’han trobat microalgues que poden. 

- Termòlisi: quan l’aigua arriba a més de 2500 ºC l’hidrogen i l’oxigen es separen. 

- Electròlisi: Es barreja aigua i alguna substancia iònica, en la solució posem dos 

elèctrodes un connectat a l’ànode i l’altre al càtode. Obtindrem hidrogen i oxigen. 

2.3 ELECTRÒLISI 
L’electròlisi es un mètode de separació dels elements d’un compost mitjançant l’electricitat i 

és que utilitzarem per aconseguir l’oxigen i l’hidrogen, que mes tard mesurarem. 

L’electròlisi es va descobrir per error per l’anglès William Nicholson al 1800 quan estudiava 

el funcionament de les bateries. Més tard, entre el 1833 i el 1836 Michael Faraday va 

desenvolupar les Lleis de Faraday de l’electròlisi consultar (annex1). 

 

Procés  
 

 

En un electròlit1 es posen dos elèctrodes2 connectats a 

una font de corrent. L’elèctrode carregat positivament 

s’anomena ànode3 i l’elèctrode carregat negativament 

càtode4. En cada elèctrode es produeix una reacció 

redox5. L’ànode atrau els ions carregats negativament 

o anions6 i el càtode els carregats negativament o 

cations7, per tant, en l’ànode te lloc una semireacció 

d’oxidació i en el càtode una semireacció de reducció. 

 

 

 

 

BAROUSSE ORDÓÑEZ, Miguel (2004) 

Imagen del proceso de electròlisis. 

[fotgrafia en línia] extret de wikipedia el 

14 de setembre de 2014 
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2.4 ELECTRÒLISI DE L’AIGUA 
L’electròlisi de l’aigua és un procés on, amb una solució iònica d’aigua i un pas continu 

d’electricitat, es separen els dos components de la molècula de l’aigua i els obtenim en forma 

gasosa. 

Així doncs l’electròlisi de l’aigua dóna lloc a dues reaccions principals simultànies: 

La d’oxidació: on la molècula d’aigua produeix una molècula de dioxigen, quatre 

cations d’hidrogen i quatre electrons. La seva reacció és: 

  2H2O  O2 + 4H+ + 4e- 

La de reducció: on dues molècules d’aigua i dos electrons produeixen una molècula de 

dihidrogen i dos anions d’hidròxid. La seva reacció és: 

  2H2O + 2e- H2+ 2OH- 

La reacció total de l’electròlisi de l’aigua és, per tant: 

  2H2O  2H2 + O2  

De tots els processos que hi ha per a obtenir hidrogen, com ja s’ha especificat, s’utilitzarà 

l’electròlisi de l’aigua.   

ANTON VIETA, Pep (2011) Experimenem 

amb l’electrolisi [fotografia en línia] Extret 

de catquimica.cat el 14 de setembre de 2014 

 

Per tant en aquest treball es mostrarà la manera més eficaç de fer-la. 

L’electròlisi de l’aigua i el rendiment en la seva producció dels gasos hidrogen i oxigen depèn 

de varis factors, aquí se n’estudiaran  cinc:  
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 - El PH de l’electròlit. 

 - La superfície de contacte entre l’elèctrode i l’electròlit. 

 - Material que forma el càtode. (coure, alumini, plom i acer) 

 - Distància entre elèctrodes.  

 - Conductivitat  de l’electròlit. 

Altres factors que podrien influir en l’electròlisi i la seva producció són la pressió i la 

temperatura, però no s’estudiaran perquè es consideren poc influents. 

2.5 TUB DE HOFFMAN 
El tub de Hoffman és un aparell que serveix per a fer l’electròlisi. Va ser inventat per August 

Wilhelm von Hoffman al 1866. Està format per tres cilindres verticals connectats entre si, el 

cilindre central està obert per la part de dalt i connectat amb els altres dos per la part baixa, el 

del mig serveix per a abocar-hi l’electròlit i els altres dos per a que es produeixin les reaccions 

d’oxidació i reducció, estan tapades per la part alta per a evitar l’expulsió dels gasos i poder-

los mesurar. 

 
Anònim (2012) Elettrolisi dell'acqua 

[fotografia en línia] Extret de 

wikipedia.com el 05 d’octubre de 2014 
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3. EXPERIMENTACIÓ 

3.1 HIPÒTESI 
La producció dels gasos millorarà amb PH àcid, amb una superfície més gran, una distància 

més petita entre elèctrodes i amb més conductivitat. 

El canvi de càtode no es creu que influeixi en la producció però sí en el desgast del material. 

3.2 PROCEDIMENT  
1. Fer la dissolució amb l’electròlit que es vol utilitzar. 

2. Mesurar i anotar la conductivitat, la temperatura de l’electròlit i el PH si cal. 

3. Abocar la solució en el tub de Hoffman. 

4. Transmetre 62 coulombs de càrrega elèctrica ( veure annex 4). 

5. Mesurar i anotar la quantitat de gasos produïts. 

3.3 EXPERIÈNCIES 

EXPERIÈNCIA 1 

Objectiu 
 Trobar les millor condicions de PH per a produir la major quantitat de gasos en el mínim de 

temps possible. 

Material 
Tub de Hoffman 

Vas de precipitats 

Embut 

Aigua 

Sulfat de sodi (Na2SO4) - electròlit 

Peu universal 

Elèctrode de platí 

Elèctrode (preferentment de grafit) 

Font d’alimentació de corrent continu. 

Àcid sulfúric (H2SO4) 
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Hidròxid de sodi (NaOH) 

Muntatge 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Esquema del muntatge del canvi de PH de l’electròlisis en el tub de 

hoffman. [font pròpia] 

 VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014).Muntatge de l’electròlisis en el tub de hoffman 

[font pròpia] 
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Resultats PH 
En aquest experiment es canvia el PH de l’aigua afegint un àcid o una base. 

Com a àcid s’ha utilitzat àcid sulfúric (H2SO4), com a base hidròxid de sodi (NaOH) i com a 

electròlit sulfat de sodi (Na2SO4) el qual ha sigut utilitzat en totes les pràctiques per a facilitar 

el pas del corrent elèctric.  

Els PHs que s’ha utilitzat en la pràctica han sigut: dos àcids, dues bases i un neutre. 

PH àcid, més petit que 0. 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,34 A d’intensitat durant 3 min. Tenia una conductivitat de 

21,397mS. 

Va produir 5 cm3 d’hidrogen i 2 cm3 d’oxigen. 

PH àcid, 3,5 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,14 A d’intensitat durant 7,5 min. Tenia una conductivitat 

de 21,43mS. 

Va produir 5,6 cm3 d’hidrogen i 4,2 cm3 d’oxigen. 

PH neutre, 6,5  

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,14 A d’intensitat durant 7,5 min. Tenia una conductivitat 

de 21,4mS. 

Va produir 6,6 cm3 d’hidrogen i 3,1 cm3 d’oxigen. 

PH bàsic, 9 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,14 A d’intensitat durant 7,5 min. Tenia una conductivitat 

de 21,42mS. 

Va produir 2,4 cm3 d’hidrogen i 4,8 cm3 d’oxigen. 

PH bàsic, 13 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,14 A d’intensitat durant 7,5 min. Tenia una conductivitat 

de 21,39mS. 
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Conclusió 

El PH millor, és l’ àcid si parlem de producció dels gasos en el mínim de temps possible i és 

millor neutre si parlem en termes de rendiment en el pas d’electrons, és a dir, que amb la 

mateixa quantitat de càrrega elèctrica, un PH neutre és capaç de produir més gas que amb un 

PH àcid o bàsic. Per aquest motiu, amb un PH neutre se’n produirà menys per segon però la 

producció serà més econòmica ja que cal fer passar menys electrons per a la mateixa 

producció. 

EXPERIÈNCIA 2  

Objectiu 
Comprovar si es produeix més quantitat dels gasos amb una gran superfície de contacte entre 

electròlit i elèctrode o amb una superfície petita. 

Material 
Tub de Hoffman. 

PH 
Volum H2 

(cm3) 

Volum O2 

(cm3) 

Intensitat 

(A) 

Temps 

(min) 

Conductivitat 

(ms) 

H2 /s (cm3/s) 

0 
5 2 0,34 3 21,397 

 

1,67 

4 
5,6 4,2 0,14 7,5 21,43 

 

0,75 

6,5 
6,6 3,1 0,14 7,5 21,4 

 

0,88 

9 
2,4 4,8 0,14 7,5 21,42 

 

0,32 

13 
2,9 1 0,34 3 21,39 

 

0,97 
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Vas de precipitats.   

Embut. 

Aigua. 

Sulfat de sodi (Na2SO4)- electròlit 

Peu universal. 

Elèctrode de platí. 

Elèctrode de diferents grandàries. 

Font d’alimentació de corrent continu. 

Muntatge 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014).Muntatge de l’electròlisis en el tub de hoffman 

[font pròpia] 
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VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Esquema del muntatge del canvi de càtode de l’electròlisis en el tub de 

hoffman. [font pròpia] 

 

Resultats superfície de contacte 
En aquest experiment es canvia la superfície de contacte entre l’elèctrode i l’electròlit. 

S’han utilitzat tres elèctrodes cilíndrics diferents, amb superfícies de: 735, 118 i 70 mm2. Per 

al càlcul de la superfície consulteu (annex 2). 

Gran 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,095 A d’intensitat durant 11 min. Tenia una conductivitat 

de 21,3mS. 

Va produir 8,2 cm3 d’hidrogen i  4,5 cm3 d’oxigen. 

Mitjana 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,085 A d’intensitat durant 12 min. Tenia una conductivitat 

de 21,3mS. 

Va produir 8,1 cm3 d’hidrogen i  4,2 cm3 d’oxigen.  

Petita 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,075 A d’intensitat durant 13,7 min. Tenia una conductivitat 

de 21,3mS. 
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Va produir 8 cm3 d’hidrogen i  4,1 cm3 d’oxigen. 

Diàmetre 

(mm) 

Alçada 

(mm) 

Superfície 

de contacte 

(mm2) 

Volum 

H2 

(cm3) 

Volum 

O2 

(cm3) 

Intensitat  

(A) 

Temps 

(min) 

Conductivitat 

(ms) 

H2 /s  

(mm3/s) 

            

6 36 735 8,2 4,5 0,095 11 12,3 
0,75 

            

2 18 118 8,1 4,2 0,085 12 12,3 
0,68 

            

1 22 70 8 4,1 0,075 13,7 12,3 
0,58 

            

 

 

Conclusió 

Tant en rendiment de pas d’electrons com en temps la superfície de contacte és millor gran. 

EXPERIÈNCIA 3 

Objectiu 
Trobar el material de càtode que pot produir més quantitat del gas hidrogen en menys temps. 

Material 
2 provetes 

Recipient ample 

Aigua 

Sulfat de sodi (Na2SO4)-electròlit 

Peu universal 

Elèctrode de platí 

Elèctrodes de diferent materials 

Font d’alimentació de corrent continu. 
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Muntatge 

VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Muntatge de l’electròlisis en provetes. [font pròpia] 

 

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Esquema del muntatge del material que forma el càtode de l’electròlisis en 

provetes. [font pròpia] 

 

Material que forma el càtode 
En aquest experiment es canvia el càtode per diferent materials conductors. Només es canvia 

el càtode ja que en l’ànode es produeix una reacció d’oxidació i el material ha de ser inert sinó 

s’oxidaria i quedarien els ions del material en la solució. 
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S’han utilitzat quatre càtodes diferents: coure, alumini, plom i acer. Consulteu annex 2. 

Resultats de material que forma el càtode 

Coure 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,45 A d’intensitat durant 2,29 min. Tenia una conductivitat 

de 21,3mS. 

Va produir 6,3 cm3 d’hidrogen. 

Alumini 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,52 A d’intensitat durant 2 min. Tenia una conductivitat de 

21,3mS. 

Va produir 4,5 cm3 d’hidrogen. 

Plom 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,48 A d’intensitat durant 2,15 min. Tenia una conductivitat 

de 21,3mS. 

Va produir 4,2 cm3 d’hidrogen. 

Electròlisi de l’aigua 

amb l’ànode de coure. 

L’aigua acaba  de color 

blau perquè es dissol 

Cu+2 

ANÒNIM [fotografia en 

lina]  lh5.ggpht.com 

Cu  Cu2++2e- 

Electròlisi de l’aigua amb l’ànode de 

ferro. 

L’aigua acaba de color taronja perquè 

és dissol Fe+3 

VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Electrolisi amb ànode de ferro. 

[elaboracio pròpia] 

Fe Fe3++3e- 
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Acer 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,5 A d’intensitat durant 2 min. Tenia una conductivitat de 

21,3mS. 

Va produir 5,6 cm3 d’hidrogen. 

 

Tipus 

Volum H2 

(cm3) 

Intensitat 

(A) 

 

Temps (min) Conductivitat (ms) 

H2/s 

(mm3/s) 

Coure 6,3 0,45 
 

2,29 12,3 
2,75 

Alumini 4,5 0,52 
 

2 12,3 
2,25 

Plom 4,2 0,48 
 

2,15 12,3 
1,95 

Acer 5,6 0,5 
 

2 12,3 
2,80 

 

Conclusió 

El que ha produït més quantitat d’hidrogen amb menys temps és l’acer tot i que el coure s’hi 

acosta molt. 

EXPERIÈNCIA 4 

Objectiu 
Comprovar la millor distància entre elèctrodes per a obtenir una major producció d’hidrogen. 

Materials 
2 provetes 

Recipient ample 

Aigua 

Sulfat de sodi (Na2SO4)-electròlit 

Peu universal 

Elèctrode de platí 
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Elèctrodes de diferent materials 

Font d’alimentació de corrent continu. 

Muntatge 

 

VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Muntatge de l’electròlisis en provetes. [font pròpia] 

 

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Esquema del muntatge del canvi de distància de l’electròlisis en provetes. [font 

pròpia] 

 
 

Resultats de distància 
En aquest experiment es canvia la distància entre elèctrodes.  

S’han utilitzat tres distàncies diferents: 4, 10, 20 cm. 
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Llarga, 20 cm 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,25 A d’intensitat durant 4,13 min. Tenia una conductivitat 

de 21,3mS. 

Va produir 4 cm3 d’hidrogen. 

Mitja, 10 cm 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,45 A d’intensitat durant 2,29 min. Tenia una conductivitat 

de 21,3mS. 

Va produir 6,3 cm3 d’hidrogen. 

Curta, 4 cm 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,95A d’intensitat durant 1 min. Tenia una conductivitat de 

21,3mS. 

Va produir 5,8 cm3 d’hidrogen. 

distancia (cm) 

Volum H2 

(mm3) Intensitat (A) Temps (min) 

Conductivitat 

(ms) 

H2/s 

(mm3/s) 

4cm 5,8 0,95 1 12,3 
5,80 

10 cm 6,3 0,45 2,29 12,3 
2,75 

20 cm 4 0,25 4,13 12,3 
0,97 

Conclusions 

A una distància curta la producció d’hidrogen millora.  

EXPERIÈNCIA 5 

Objectiu 
Comprovar si es produeix una major quantitat dels gasos quan té més o menys conductivitat. 

Materials 
Tub de Hoffman. 

Vas de precipitats. 

Embut. 
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Aigua. 

Sulfat de sodi (Na2SO4).-electròlit 

Peu universal. 

Elèctrode de platí. 

Elèctrode de diferents grandàries. 

Font d’alimentació de corrent continu. 

Muntatge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014).Muntatge de l’electròlisis en el tub de hoffman 

[font pròpia] 
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VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Esquema del muntatge de l’electròlisis en el tub de hoffman. [font 

pròpia] 

 

Resultats de conductivitat 
En aquest experiment es canvia la conductivitat de l’electròlit. 

En un recipient amb aigua s’han afegit diverses quantitats de l’electròlit: sulfat de sodi 

(Na2SO4). 

1 Cullerada 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,07A d’intensitat durant 15 min. Tenia una conductivitat de 

12, 3mS. 

Va produir 7 cm3 d’hidrogen i  4,6 mm3 d’Oxigen 

2 Cullerades  

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,1 A d’intensitat durant 10,5 min. Tenia una conductivitat 

de 17,95mS. 

Va produir 7,8 cm3 d’hidrogen i  4,8 cm3 d’oxigen. 

3 Cullerades  

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,17A d’intensitat durant 6,17 min. Tenia una conductivitat 

de 21,4mS. 
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Va produir 8,1 cm3 d’hidrogen i  4,7 cm3 d’oxigen. 

4 Cullerades 

S’hi van fer passar uns 62C amb 0,26A d’intensitat durant 4 min. Tenia una conductivitat de 

més de 21.4mS. 

Va produir 8,3 cm3 d’hidrogen i  4,9 cm3 d’oxigen.. 

Conductivitat 

(ms) Volum H2 (mm3) Volum O2 (mm3) Intensitat (A) Temps (min.) 

H2/s 

(mm3/s) 

12,3 7 4,6 0,07 15 
0,47 

17,95 7,8 4,8 0,1 10,5 
0,74 

21,4 8,1 4,7 0,17 6,17 
1,31 

21,4< 8,3 4,9 0,26 4 
2,08 

 

Conclusió 

Com més augmenta la conductivitat, més hidrogen és produeix en menys temps. 

4.  CONCLUSIONS EXPERIMENTALS 

I ara com a resum general de tot el que s’ha experimentat fins ara, les taules següents mostren 

l’hidrogen que poden produir cada segon les condicions utilitzades. 

4.1 MILLOR PH 

PH 

 

H2 /s (mm3/s) 

0 

 

1,67 

4 

 

0,75 
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6,5 

 

0,88 

9 

 

0,32 

13 

 

0,97 

 

4.2 MILLOR SUPERFÍCIE DE CONTACTE 

Superfície de contacte (mm2) 

 

H2 /s (mm3/s) 

735 0,75 

118 0,68 

70 0,58 

 

4.3 MILLOR CÀTODE 

Material del càtode 

 

H2 /s (mm3/s) 

Coure 2,75 

Alumini 2,25 

Plom 1,95 

Acer 2,80 
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4.4 MILLOR DISTÀNCIA 

Distància entre elèctrodes 

 

H2 /s (mm3/s) 

Curta 5,80 

Mitjana 2,75 

Llarga 0,97 

 

4.5MILLOR CONDUCTIVITAT 

Conductivitat 

 

H2 /s (mm3/s) 

12,3 0,47 

17,95 0,74 

21,4 1,31 

21,4< 2,08 

 

Com l’objectiu del treball és produir la màxima quantitat de gasos en el mínim de temps 

possible mitjançat l’electròlisi, les condicions ideals serien: 

Més conductivitat a l’electròlit. 

Una distància més curta entre els elèctrodes. 

El càtode d’acer. 

Una superfície de contacte entre l’electròlit i l’elèctrode gran. 

El PH de la dissolució àcida. 
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5. Exemple d’un ús de l’electròlisi 

Per a fer aquest apartat es va visitar un Centre Tecnològic anomenat Leitat, està situat al C/ de 

la innovació nº2 a Terrassa, la seva pàgina web és leitat.org, tenen una amplia varietat de 

sectors d’investigació, concretament per a aquest treball es va visitar el Departament de 

Biotecnologia i Medi Ambient. 

En el centre Leitat utilitzen l’electròlisi per a fer neteja d’aigües residuals. El procediment que 

utilitzen és el següent: 

Tenen una cel·la amb un càtode inert i un ànode d’alumini o ferro, funciona amb el dos però 

s’obtenen millors resultats amb el d’alumini així que ens centrarem en aquest. 

En la cel·la es posa una solució de NaOH i aigua, més l’aigua bruta. En el càtode es produeix 

una reacció de reducció i dona lloc a l’hidrogen i ions d’hidròxid. En l’ànode s’aconsegueixen 

ions d’alumini, que reaccionen amb l’hidròxid que es produeix en el càtode, per a obtenir 

Al(OH)3 que queda com un sòlid en suspensió, llavors fan passar aquesta aigua per paper de 

filtre i l’aigua ja es pot llençar al riu, a l’hidrogen obtingut se li fa una prova per a saber el seu 

grau de puresa, si es suficientment alt (99%) s’utilitza en un altre laboratori que treballen en 

cel·les de combustible.  

 

VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014)  Muntatge del 

experiment [font pròpia] 

 

VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Residus de l’experiment amb l’ànode 

de ferro [font pròpia] 



Víctor Vázquez Ariza EXPERIMENTACIÓ AMB ELECTRÒLISI I 

CONSTRUCCIO D’UNA CEL·LA ELECTROLÍTICA 

 

30 

 

 

 

 

 

6. PROJECTE- CONSTRUCCIÓ D’UNA 

CEL·LA ELECTROLÍTICA  

Cel·la electrolítica 
En aquest apartat s’ensenyarà a construir una cel·la electrolítica capaç de produir una 

quantitat d’hidrogen considerable. Per a veure el pressupost de la cel·la consultar (annex 6) 

Com ja hem vist anteriorment hi havia cinc  factors que influïen en el procés de l’electròlisi, 

però n’hi ha un que no hem nombrat específicament però l’hem suposat fent que sigui la 

invariable dels experiments, la quantitat de càrrega elèctrica.  

En la cel·la que construirem s’utilitzaran totes excepte la del PH ja que el material triat per a 

recobrir la cel·la, el polimetacrilat, no resisteix a l’àcid sulfúric, si el voleu provar es 

recomana que s’utilitzi un altre material per a recobrir-la o s’introdueixi en poca quantitat. 

Després de construir la cel·la s’ensenyarà com poder-la aprofitar, construint un petit bufador. 

Seguretat 

- Ulleres de seguretat. L’hidrogen es un material explosiu molt violent ,per tant, si hi 

hagués algun problema i es produís una explosió podria ser perillós. 

- Auriculars de protecció auditiva. Pel mateix motiu que les ulleres, ja que ens podria 

danyar els timpans. 

 

VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Residus de l’experiment amb l’ànode 

d’alumini. [font pròpia] 
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Materials 

- 21 Plaques d’acer inoxidable 316.  

- 22 O-rings o gomes de nitril que s’apropin a la mida de les plaques. 

- 2 Plaques de metacrilat, més grans que les plaques. 

- Cargols, femelles, volanderes. 

- 2 Acoblaments per a mànega espina de peix. 

- Mànega per a l’acoblament. 

- Crema tapar fugues. 

- Trepant. 

- Disc de diamant. 

- Transformador de AC a DC i de 230V a 24. 

 

Muntatge 

 Plànols de la cel·la (annex 7) 

1. Tallar les plaques d’acer inoxidable a gust, a cinc d’elles els hi deixarem una petita 

pestanya per a després poder-hi unir la corrent. S’ha de fer un forat a la pestanya de la 

mida dels cargols, tots els forats en el mateix lloc.   

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Muntatge de la cel·la, plaques d’acer [font pròpia] 

 

2.  Fer 3 forats a les plaques, dos superiors i un d’inferior, per a la circulació de la 

solució i els gasos, ull, les gomes de nitril han d’anar per fora dels forats (3.). 
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VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Muntatge de la cel·la, forats en les plaques d’acer [font 

pròpia] 

 

3. Col·locar els o-ring o gomes de nitril ha de ser precís ja que només un mil·límetre 

d’equivocació farà que haguem de tornar a construir la cel·la, “l’O-ring” s’ha de 

col·locar per fora dels forats centrals de la placa, però no pot sortir per fora de la placa, 

al muntar-ho s’ha de vigilar que “l’O-ring” de sota estigui ben col·locat, (si les “O-

rings” no són totalment rodones i costa de col·locar-les amb precisió mullar la “O-

ring”). 
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VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Muntatge de la cel·la, com col·locar les “O-rings” [font pròpia] 

 

4. Fer dos forats a una de les plaques de metacrilat de la mida dels acoblaments per a 

mànega, un amunt i un més avall, s’ha de mirar on se situaran les plaques d’acer i les 

gomes de nitril per a poder fer els forats, es preferible que el forat de més amunt 

estigui el més a dalt possible.  

 

5. Fer 4 forats de la mida dels cargols per a poder-hi encaixar les plaques, aquests forats 

també es faran a l’altra placa de metacrilat i han de coincidir. Mirar que el forat de les 

pestanyes de les plaques d’acer coincideixi amb els de la placa de metacrilat. 
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6. Col·locar la placa de metacrilat amb només els 4 forats petits sobre una superfície 

plana, fer passar pels forats els cargols, de manera que quedin mirant cap amunt, 

després, col·locar les plaques (6.). 

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Muntatge de la cel·la, cel·la mig montada [font pròpia] 

 

 

7. Posar les gomes de nitril i les plaques d’acer en aquest ordre, considerant que cada 

placa d’acer ha de tenir una goma de nitril a cada costat: 

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Muntatge de la cel·la, forats en la placa de metacrilat [font pròpia] 
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-NNNN+NNNN-NNNN+NNNN- 

Les 3 que hi diu – estaran fent contacte amb el cargol, les que hi diu + també faran 

contacte però amb l’altre cargol, les N no poden tocar els cargols que aniran carregats. 

 
 

VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014) 

Muntatge de la cel·la, distribució de les plaques[font pròpia] 

 

8. Després de l’ultima goma de nitril, col·locar la placa de metacrilat amb els forats. 

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014)  

Muntatge de la cel·la, cel·la principal acabada[font pròpia] 

 

9. Posar els acoblament per a mànega en les plaques de metacrilat. 
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VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014)  

Muntatge de la cel·la, cel·la principal acabada amb els 

acoblaments per a mànega[font pròpia] 

 

10. Construir un recipient de bombolleig per a evitar la tornada dels gasos si hi hagués una 

explosió, veure construcció en el següent apartat “APLICACIONS DE LA CEL·LA” 

en el subapartat “Recipient de bombolleig”. 

 

11. Acoblar-hi les mànegues. (en la fotografia inferior (10.) només es veu el de la sortida 

de gasos) 

 

12. La mànega inferior és per a introduir-hi la solució, i la superior per a la sortida de 

gasos. 
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13. Com aconseguir àcid és difícil utilitzarem una base molt comuna, el KOH o sosa 

càustica, la dissoldrem al 5% del volum, aquesta la introduirem per el forat de la part 

baixa, ens hem d’assegurar que la pressió al tub inferior sigui alta si no és possible 

tapar aquest amb algun  tap. 

14. Connectar la cel·la al transformador, el negatiu ha d’estar connectat allà on hi ha el 

cargol amb les 3 plaques unides i el positiu on només n’hi ha 2. 

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014)  

Muntatge de la cel·la, cel·la principal acabada[font pròpia] 
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VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014)  

Muntatge de la cel·la, connexió a la font de corrent [font pròpia] 

 

Visió final 

 

VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014)  

Muntatge de la cel·la, visió final [font pròpia] 
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APLICACIONS DE LA CEL·LA 

Muntatge d’un bufador 

Recipient de bombolleig 

Els gasos es portaran a un recipient amb aigua per acumular l’hidrogen en la part superior i 

així evitar la tornada enrere dels gasos i com a conseqüència l’explosió de la cel·la. 

Materials 

- Un recipient 

- L’extrem de la mànega dels gasos. 

- Un trepant 

Muntatge 

Es farà entrar l’extrem de la mànega pel recipient fins que la mànega toqui l’aigua, com els 

gasos pujaran posarem una altra mànega a la part més alta del recipient per a la seva sortida. 

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014)  

Muntatge del bufador, recipient de 

bombolleig [font pròpia] 
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Tub sense tornada 

Aquí el que es farà és un tub amb la funció d’evitar la tornada enrere de la combustió i 

protegir el recipient de bombolleig i la cel·la, hi ha un tubs especials que es poden comprar 

però aquí aprendrem a fer-ne un d’una altra manera. 

Materials 

- Tub al qual encaixi la mànega. D’uns 10-15 cm. 

- Vidre mòlt. 

- Sorra fina. 

- Fregall d’acer. 

Muntatge 

Dins del tub s’introduirà un petit tros de fregall d’acer, suficient com per tapar tota la 

superfície del forat del tub.  
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Després s’omplirà amb un terç de vidre mòlt, un altre terç de sorra, un altre terç de vidre mòlt 

i per tancar-ho, un altre tros de fregall d’acer suficientment gran com per tapar tot el forat. Els 

materials de l’interior del tub no han d’estar exageradament comprimits, al acabar de muntar 

el tub bufar per comprovar que l’aire passa a certa facilitat. 

 
VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014)  

Muntatge del bufador, tub sense tornada [font pròpia] 

 

La punta 
En la punta hi posarem un objecte per  a reduir el diàmetre del tub per a que els gasos puguin 

sortir contínuament. 

Materials 

 - Esponja 

- La punta d’algun altre bufador que encaixi al tub sense tornada (serveix qualsevol 

objecte que redueixi el diàmetre fins a 2 o 3 mm, resisteixi a altes temperatures i 

encaixi al tub sense tornada). 

Muntatge 

Simplement es col·loca l’esponja a dins de la punta i després s’acobla a l’extrem del tub sense 

tornada. Intentar que l’esponja no estigui comprimida després de realitzar el muntatge 

comprovar que l’aire passa fàcilment.  
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VÀZQUEZ ARIZA, 

Víctor (2014)  

Muntatge del bufador, 

tub sense tornada [font 

pròpia] 
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Visió final 

 

VÀZQUEZ ARIZA, Víctor (2014)  

Muntatge del bufador, visió final [font pròpia] 

Muntatge de la cel·la en un automòbil  

Com bé diu aquest apartat s’ensenyarà a muntar la cel·la en un automòbil per a reduir el 

“consum” de combustible i poso consum entre cometes perquè aquest petit invent l’he trobat 

per internet, on moltes persones l’han provat donant com a positiva la seva experiència, però 

en aquest apartat a part d’explicar-vos com instal·lar-ho vull qüestionar si això és cert. 

Explicació 

Comencem pel principi, per a poder produir l’electròlisi en una cel·la és necessita energia, 

aquesta energia s’anomena electricitat, per a que la cel·la aconsegueixi aquesta energia la 

connectem a la bateria del cotxe, però d’on treu l’energia la bateria? De l’alternador, que està 

connectat al motor, que a la vegada aquest treu l’energia de la explosió del combustible i que 

aquest combustible és el carburant i l’hidrogen que li afegim. Pensem-ho d’una altra manera, 

si no tinguéssim carburant la cel·la podria alimentar-se ella mateixa? La resposta és no, 

perquè si fos així estaríem violant les lleis de la termodinàmica (veure annex 5) ja que només 

pel fet d’haver de fer girar un alternador per a produir l’energia elèctrica ja gastem energia 

amb el fregament, cap aparell pot tenir un rendiment del 100%, per a convertir energia d’un 

tipus en energia d’una altre tipus sempre perdrem energia, ja sigui en forma de calor, soroll, 
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deformació etc. Per això mateix si afegim la cel·la al cotxe el que realment estem fent és 

gastar l’energia del carburant i, per tant, en comptes d’estalviar gastem més. 

Teoria 

Dades: 

Energia necessària per a produir un mol d’hidrogen mitjançant l’electròlisi: 285,5 KJ/mol 

Energia d’explosió de l’hidrogen per m3: 2kgTNT/m3 

1 kilojoule= 1000 Joules 

1 kilogram= 1000 grams 

Energia consumida per cada mol d’hidrogen condicions normals: 

 
285.8 𝐾𝐽

𝑚𝑜𝑙
·  

1000 𝐽

1 𝐾𝐽
= 285800𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Energia d’explosió en condicions normals: 

2 𝑘𝑔𝑇𝑁𝑇

𝑚3
·

4612000 𝐽

1 𝑘𝑔𝑇𝑁𝑇
·

1 𝑚3

0.0899 𝐾𝑔
·

1 𝐾𝑔

1000 𝑔
·

2 𝑔

1 𝑚𝑜𝑙
= 20520,5 𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Ho heu vist. En realitat un motor no estaria en condicions normals, allà la pressió i la 

temperatura són més altes, això milloraria l’energia produïda per l’explosió però tot i així en 

la meva opinió seria insuficient per a que sortís rendible ja que per a moure el pistó per a que 

comprimeixi la mescla també cal una energia que gastem, també se’n perd en calor, per tant, 

la suma de l’energia que es gasta serà més gran que la que és produeix. 

Això és molt teòric però, perquè tanta gent és molestaria per a enganyar a més gent? Potser 

l’invent funciona de debò, l’únic que podem fer per a saber-ho és provar-ho i per això us faré 

un breu resum de com instal·lar la cel·la en el vostre automòbil. Les fotografies seran extretes 

d’internat ja que jo no disposo d’un automòbil. 

Muntatge 

1. Hem d’observar on podem allotjar la nostra cel·la, i fabricar el suports necessaris per a 

que la cel·la resisteixi les vibracions i els cops. 
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Anònim (2013)  

Muntatge d’una cel·la electrolítica en un cotxe, 

cel·la [fotografia en línia] extreta de 

proyectosgarpk2.net63.net el 12 d’octubre de 2014. 

  

2. Fem tres forats al dipòsit dos a la part més baixa i un a la part alta, de la mida de les 

mànegues o dels acoblament per a mànega depenent de com ho vulgueu fer (4.). 

3. Muntem la cel·la en l’automòbil connectant-la amb el depòsit d’aigua que farà de 

recipient de bombolleig, la cel·la ha d’estar en una posició més baixa que el depòsit 

per a que l’aigua baixi (4.). 

4. Les mànegues de la cel·la han d’estar connectades als forats inferiors del recipient de 

bombolleig. 

 
Anònim (2013)  

Muntatge d’una cel·la electrolítica en un cotxe, 

dipòsit [fotografia en línia] extreta de 

proyectosgarpk2.net63.net el 12 d’octubre de 

2014. 
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5. Connectem la mànega de sortida del dipòsit (la superior) al nostre tub sense tornada, 

que l’hem aprés a fer en l’apartat “aplicacions per la cel·la”, “tub sense tornada”. 

 

 

 

 
Anònim (2013)  

Muntatge d’una cel·la electrolítica en un cotxe, tub sense tornada 

[fotografia en línia] extreta de proyectosgarpk2.net63.net el 12 

d’octubre de 2014. 

 

6. I la fem anar amb una altra mànega, situada a l’altre extrem del tub sense tornada, fins 

a l’admissió del vehicle, aquí si que és important connectar-ho amb molta més 

precaució, utilitzarem un ràcord. 

 

 
Anònim (2013)  

Muntatge d’una cel·la electrolítica en un cotxe, 

admissió del vehicle [fotografia en línia] extreta 

de proyectosgarpk2.net63.net el 12 d’octubre 

de 2014 
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7. Llavors realitzem les connexions elèctriques per a que la cel·la s’activi quan vulguem, 

ja sigui quan s’encengui el cotxe, quan premem un botó, quan les revolucions pugin... 

Visió final del muntatge: 

 
Anònim (2013)  

Muntatge d’una cel·la electrolítica en un cotxe, visió del muntatge 

[fotografia en línia] extreta de proyectosgarpk2.net63.net el 12 

d’octubre de 2014 

 

7. CONCLUSIONS DEL TREBALL 

M’ha agradat fer el treball, i sí, he tingut complicacions. També m’ha fet mandra escriure el 

treball ja que hi havia coses que no sabia ni com començar a fer-les, però el que ha resultat, 

m’ha agradat. Jo crec que com més costa fer una cosa més gran és la satisfacció, o la decepció 

es clar, però en el meu cas ha sigut satisfacció. No només he aconseguit desmentir un “fake” 

d’internet sinó que tinc un aparell que em converteix l’aigua en hidrogen i oxigen. És el somni 

de qualsevol “nano”, n’estic segur, i més, si saps el que pot fer l’hidrogen i l’oxigen, tot i que 

de vegades te’n trobes cada un... Una persona a la qual li vaig explicar el meu projecte, quan 

va saber que produïa hidrogen, se li van il·luminar els ulls i em va dir: “podem fer una 

bomba!” Simplement vaig riure, allò només ho podia dir per dos motius, perquè coneixia les 

bombes termonuclears o perquè aquell nano sabia que l’hidrogen explotava fort i simplement 

exagerava la seva explosió. Fos com fos em va fer gràcia la seva innocència, per la 

impossibilitat que tinc de crear les anomenades bombes termonuclears (que es fan a partir de 
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la fusió dels nuclis atòmics), i per l’exageració tan dràstica que va fer de l’explosió de 

l’hidrogen. Bé, estava parlant del que he aconseguit fent aquest treball, i crec que només em 

queda dir que tinc un bufador que no usa combustibles fòssils, per tant, que no contamina, tot 

i que, per desgràcia, actualment la majoria d’electricitat prové de la combustió d’aquests 

combustibles en les centrals tèrmiques, així que, en realitat sí que contamina... L’ultima cosa 

que he aconseguit en aquest treball és haver satisfet la meva curiositat. 

Si pogués canviar alguna cosa del meu treball seria la mala organització del temps, qui havia 

d’imaginar que trigarien un mes en arribar els materials...? Però bé, a causa d’aquest imprevist 

la cel·la és va construir un pèl tard i això ha fet que la correcció d’errors sigui difícil. El 

problema més greu que veig en la cel·la és el seu sobreescalfament, per a corregir aquest error 

el primer que faria és investigar el motiu, em suposo que és per el fort corrent que hi circula i 

la poca distància que hi ha entre els elèctrodes tot i que potser m’equivoco i llavors hauria 

d’investigar per una altra via, com per exemple la quantitat de solut en la solució, suposo que 

algun dia trobaria el fallo. 

El treball no només m’ha servit per aprendre sobre el tema que he utilitzat, sinó que també he 

tingut l’oportunitat de visitar un Centre Tecnològic on he pogut veure el que realment ens 

espera després de tants anys d’estudi i no només ho he pogut veure sinó que ho he 

experimentat. El que hi ha en aquest treball, és el que haurem de fer el dia de demà, aquí els 

recursos i els coneixements són una mica limitats però a la llarga es faran grans, i els treballs 

seran millors. 
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ANNEX 

ANNEX 1 LLEIS DE FARADAY DE L’ELECTRÒLISI 

Primera llei de Faraday de l'electròlisi: La massa d'una substància alterada en un elèctrode 

durant l'electròlisi és directament proporcional a la quantitat d'electricitat transferida a 

l’elèctrode. La quantitat d'electricitat es refereix a la quantitat de càrrega elèctrica, que en 

general es mesura en coulombs.  

Segona llei de Faraday de l'electròlisi: Per a una determinada quantitat d'electricitat (càrrega 

elèctrica), la massa d'un material elemental alterat en un elèctrode, és directament 

proporcional al pes equivalent de l'element. El pes equivalent d'una substància és la seva 

massa molar dividit per un enter que depèn de la reacció que té lloc en el material. 

 

ANNEX 2 CÀLCUL DE SUPERFÍCIE EN ELÈCTRODES CILÍNDRICS. 

La superfícies d’un cilindre és igual a l’àrea de la base per dos més el perímetre de la base per 

l’altura.  

S=2𝜋(
𝑑

2
)2 + 2𝜋

𝑑

2
ℎ 

On, h és altura i d el diàmetre. 

Diàmetre: 6mm   

Altura: 36mm 

Diàmetre: 2mm   

Altura: 18mm 

Diàmetre: 1mm   

Altura: 22mm 

 

 

 

 

 

 

S= 735 mm2 

S= 118 mm2 

S= 70 mm2 

1 

2 

3 
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ANNEX 3 FER ELS ELÈCTRODES  

El coure, el plom i l’alumini tenien un gruix d’un mm 

però l’acer de dos. 

Per tant per a fer elèctrodes amb la mateixa superfície 

primer es va mesurar la de l’acer i després es van tallar 

els altres respecte a aquest. 

Acer: 0,3cm*1,5cm*0,2cm 

Dels altres només sabia l’amplada, per tant, es va fer una petita formula per a saber els altres 

costats: 

0,3 · 1,5 · 2 + 0,3 · 0,2 · 2 + 0,3 · 1,5 · 2 =  2𝑥𝑦 + 0,2𝑥 + 0,2𝑦 

1,62 = 2𝑥𝑦 + 0,2𝑥 + 0,2𝑦 

Ara, per a qualsevol mesura de tall que fes podia trobar la distancia a la qual havia de tallar 

l’altra. 

Exemple: Si tallo un costat del plom en 0,9: 

1,62 = 2𝑥𝑦 + 0,2𝑥 + 0,2𝑦 

1,62 = 2 · 0,9𝑦 + 0,2 · 0,9 + 0,2𝑦 

𝑦 = 0,72 

Així es fa amb tots els elèctrodes, els resultats van ser aquests: 

Plom: 0,9*0,7*0,1 cm 

Acer: 0,3*1,5*0,2 cm 

Alumini:0,1*0,65*1 cm 

Coure: 0,1*0,65*1 cm 
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ANNEX 4 FER PASSAR LA MATEIXA QUANTITAT DE CÀRREGA 

ELÈCTRICA 

La carrega elèctrica utilitzada en tots els experiment és 62 coulombs aquest numero 

s’aconsegueix a partir del temps i la intensitat. 

La quantitat de càrrega elèctrica d’un sistema es definida per la fórmula Q=I·T on Q és 

quantitat de càrrega elèctrica en coulombs (C), I és intensitat en amperes (A) i T és temps en 

segons (s). Quan la intensitat canvia es divideix els 62C entre la I i obtens els temps en 

segons. 

ANNEX 5 LLEIS DE LA TERMODINÀMICA 

Les lleis de la termodinàmica descriuen, el  treball en els processos termodinàmics. Hi ha 

quatre lleis: 

- Llei zero de la termodinàmica: Si tinguéssim tres sistemes, per exemple A B i C, si 

els sistemes A i B estan en equilibri termodinàmic i els sistemes B i C també, això 

vol dir que A i C ho estan. 

- Primera llei de la termodinàmica: Fa referència a la conservació de l’energia, 

expressa que la calor aportada a un sistema ha de ser igual a la suma de la variació 

de la seva energia interna més el treball realitzat pel sistema. 

- Segona llei de la termodinàmica: Expressa la direcció dels processos 

termodinàmics i la impossibilitat de que passin en sentit contrari. 

- Tercera llei de la termodinàmica: Expressa que és impossible arribar a la 

temperatura del zero absolut amb un nombre finit de processos físics. 

 

ANNEX 6 PRESSUPOST DE LA CEL·LA 

 21 Plaques d’acer inoxidable 316. Un familiar va donar-me uns retalls del seu taller. 

22 O-rings o gomes de nitril que s’apropin a la mida de les plaques.............................5,45 € 

1 Placa de metacrilat DIN A4.......................................................................................13,05 € 

Cargols, femelles, volanderes........................................................................................1,40 € 

2 Acoblaments per a mànega espina de peix................................................................4 o 5 € 

Mànega per a l’acoblament............................................................................... ..........1,20 € 

Crema tapar fugues......................................................................................................6 € 

Trepant. Ja en tenia. 

Broques.......................................................................................................................10 € aprox. 

Discos d’acer..............................................................................................................15 € aprox. 
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Transformador.............................................................................................................22 € 

Preu total..............................................................................................................77,19 € aprox. 

 

ANNEX 7 PLANOLS DE LA CEL·LA 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA 

Hidrogen 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hidrogen  02/02/2014 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Bari%C3%B3 02/02/2014 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3_d'hidrogen 02/02/2014 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hidrogen
http://ca.wikipedia.org/wiki/Bari%C3%B3
http://ca.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3_d'hidrogen


Víctor Vázquez Ariza EXPERIMENTACIÓ AMB ELECTRÒLISI I 

CONSTRUCCIO D’UNA CEL·LA ELECTROLÍTICA 

 

53 

 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm 02/02/2014 

Oxigen 

http://www.aga.com.ec/international/web/lg/ec/likelgagaec.nsf/repositorybyalias/pdf_msds_o/

$file/Oxygen.pdf 10/07/2014 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Oxigen 10/07/2014 

http://elementos.org.es/oxigeno 10/07/2014 

Electròlit 

http://www.professional.duracell.com/es/product-datasheets 26/02/2014 

http://www.lenntech.es/calculadoras/conductividad/conductividad.htm 26/02/2014 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Propietats_de_l'aigua 26/02/2014 

Electròlisi 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B2lisi 26/02/2014 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Faraday_de_la_electr%C3%B3lisis 05/10/2014 

IMATGES 

Hidrogen 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Electron_shell_001_Hydrogen_-_no_label.svg 14/09/2014 

http://www.messer.es/Productos_y_suministro/Gases/fichas_gases/FS_Hidrogeno.pdf 

02/02/2014 

Electrolisi 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electr%C3%B3lisis.png 26/02/2014 

http://pepquimic.files.wordpress.com/2011/01/celc2b7la.jpg 26/02/2014 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hofmann_voltameter_fr.svg 05/10/2014 

Electròlit 

http://pqi.wikispaces.com/file/view/electrolisi.jpg/33077661/275x202/electrolisi.jpg 

17/07/2014 

http://www.lenntech.es/periodica/elementos/h.htm
http://www.aga.com.ec/international/web/lg/ec/likelgagaec.nsf/repositorybyalias/pdf_msds_o/$file/Oxygen.pdf
http://www.aga.com.ec/international/web/lg/ec/likelgagaec.nsf/repositorybyalias/pdf_msds_o/$file/Oxygen.pdf
http://ca.wikipedia.org/wiki/Oxigen
http://elementos.org.es/oxigeno
http://www.professional.duracell.com/es/product-datasheets
http://www.lenntech.es/calculadoras/conductividad/conductividad.htm
http://ca.wikipedia.org/wiki/Propietats_de_l'aigua
http://ca.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B2lisi
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Faraday_de_la_electr%C3%B3lisis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Electron_shell_001_Hydrogen_-_no_label.svg
http://www.messer.es/Productos_y_suministro/Gases/fichas_gases/FS_Hidrogeno.pdf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electr%C3%B3lisis.png
http://pepquimic.files.wordpress.com/2011/01/celc2b7la.jpg%2026/02/2014
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hofmann_voltameter_fr.svg
http://pqi.wikispaces.com/file/view/electrolisi.jpg/33077661/275x202/electrolisi.jpg


Víctor Vázquez Ariza EXPERIMENTACIÓ AMB ELECTRÒLISI I 

CONSTRUCCIO D’UNA CEL·LA ELECTROLÍTICA 

 

54 

 

 

GLOSSARI  

Electròlit1: Substància que, fosa o dissolta en un solvent ionitzant, es dissocia donant ions i, 

doncs, esdevé conductora de l’electricitat. 

Redox2: Relatiu o pertanyent a l’oxidoreducció8. 

Catió3: Ió positiu9. 

Anió4: Ió negatiu10. 

Elèctrode5: Conductor pel qual el corrent elèctric entra en un electròlit o en surt. 

Ànode6: Elèctrode receptor de càrregues negatives o emissor de càrregues positives. 

Càtode7: Elèctrode receptor de càrregues positives o emissor de càrregues negatives. 

Oxidoreducció8: Procés químic en què existeix transferència d’electrons entre reactants, un 

dels quals és oxidat i l’altre és reduït. 

Ió positiu9: Ió la càrrega elèctrica del qual és deguda a la pèrdua d’electrons. 

Ió Negatiu10: Ió la càrrega elèctrica del qual és deguda a la captura d’electrons. 
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Josep Maria Porredon Bantolra, per ensenyar-me a utilitzar el transformador i fer el possible 

per arreglar-lo.  

Nati Serra Clusellas, per ajudar-me en el que he necessitat i fer possible el treball. 

Agraeixo també a tot el departament de química i tecnologia de l’institut per deixar-me 

utilitzar les instal·lacions. 

 


