Encara que no ho sembli, el ferro es pot cremar. Ho
explicarem, tot aprenent química
Activitat
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Pesa més o menys?
1. PREDICCIONS
El fregall o llana d'acer (feta principalment de ferro) es pot troba a qualsevol ferreteria i
és un conjunt de fils de diverses fibres d'acer fines i toves, que s'usa en treballs
d'acabat, neteja i reparació com el polit de fusta o objectes de metall...
Què espereu que passarà si acostem una flama a un fregall de ferro?

La llana de ferro guanyarà pes, perdrà pes o quedarà igual? Quins factors
influiran en la velocitat amb què es cremi el ferro?

2. EXPERIMENTACIÓ
Planificació de l’experiment
Com faries per saber si la llana de ferro guanyarà pes, perdrà pes o quedarà igual
quan es crema? Feu un llistat del material necessari i explica el procediment
experimental.

Per iniciar la combustió, es poden utilitzar cerilles, una pila de 4,5 V o uns cables
connectats a una font d’alimentació que en curtcircuitar, la intensitat que circula per
els fils del fregall és prou gran per posar-lo roent i iniciar la combustió. A l’imatge de
l’activitat científica escolar, la combustió del ferro s’ha fet amb els cables, per exemple
d’un polímetre, connectats a una font d’alimentació, on es pot varia el voltatge. En
curtcircuitar-la, la intensitat que circula pels fills del fregall és prou gran per posar-lo
roent i iniciar la combustió. Per cremar el fregall, es pot utilitzar una safata d’alumini
Què observes mentre el ferro es crema?

CREMA!!!! No toqueu el fregall fins passats uns minuts.

1

Quins factors pots modificar per controlar la velocitat amb que es crema el ferro?
I què marca la balança un cop s’ha acabat la reacció? Explica el resultat a partir de la
interacció que ha tingut lloc.

3. ANALISI I INTERPRETACIÓ
Que ha canviat al cremar la llana de ferro? Què teníem i què tenim?

Que s’ha conservat?

Fes càlculs de relació de massa.

Massa ferro / massa oxigen =

Quines relació de massa han obtingut els altres grups de la classe?

Pots aventurar-te a donar una relació entra la massa de l’àtom de ferro i la de l’àtom
d’oxigen?

4. CONCLUSIONS
4.1 Convenç altre alumne d’un curs inferior perquè guanya pes el ferro quan es crema

4.2 Elaboració d’una guia d’orientació sobre el canvi químic
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Si es tracta d’un Canvi Químic

En aquest cas

Unes substàncies desapareixen i
apareixen altres de noves

La massa es
conserva (en
l’àtom)
L’element es conserva
Les substàncies
interaccionen en
proporcions
fixes

Es pot controlar: es pot produir a més o
menys velocitat

4.3 Pren una decisió final sobre si les escales d’incendis es cremen o no, després de
debatre aquesta qüestió amb els teus companys

Orientacions didàctiques

•

Mentre és fa l’activitat experimental, és important fer preguntes que provoquin la
reflexió sobre què està succeint: sobre quines substàncies interaccionen, quin tipus
de substàncies són, què s’obté d’aquesta transformació, si canvien els substàncies
o les propietats de les substàncies, si hi ha una interacció amb l’oxigen o la llana
s’infla d’oxigen, què tenen en comú els reactius amb els productes, com podriem
accelerar o parar la transformació (el tipus d’atmosfera, la superfície de contacte...)

•

L’alumant ha de compartir i comparar les seves observacios i resultats amb la
resta dels companys del seu grup i del seu grup classe
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