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Què diferencia els col�loides de les solucions? 

 
Estem envoltats de noves paraules i avenços i segur que sovint us sembla 
difícil connectar-les amb els conceptes de llibre, com són les solucions i els 
col�loides. 
 
Segur que heu sentit a parlar de nanotecnologia, nanomaterials i  
nanopartícules. Però què significa la paraula nano? 
 
 
 
 
Us proposem la tasca de diferenciar les solucions aquoses dels col�loides 
utilitzant un laser.  
 
Disposem d’un conjunt de flascons que contenen, aigua, sal en aigua, sucre 
en aigua suc de fruita, llet, clara d’ou, gelatina líquida i nanopartícules 
d’or. 
 
Sabem que una de les propietats de la llum és que es dispersa quan un raig 
travessa un medi que conté partícules de mida superior a uns 10 nm. La llum 
dispersada permet visualitzar la trajectòria de la llum a través del medi.  
 
Feu incidir un raig làser per la part lateral del flascó que conté les mostres 
en la direcció de travessar el flascó. 
 
Anoteu les vostres observacions.   
 
Utilitzeu les dades de la taula següent per indicar en quins flascos hi ha 
col�loides o bé agua o una solució. Raoneu les vostres respostes. 
 
 
 

Aigua/solucions Col�loides 
Mida de les partícules 0.1 nm aprox. Mida de les partícules 

l0 - 3OO nm 

Només una fase 
 

Dues fases presents 

Homogènia/Transparent En el límit 

Intermèdia 
No se separa en reposar 

 

No se separa en reposar 

 

No dispersen la llum 
 

Dispersen la llum 
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Expliqueu què són les solucions i els col�loides i representeu-ho mitjançant u 
dibuix que faci palesa les seves diferències i similituds. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hi ha alguna relació entre la mida de les partícules i el color? 
 
 
Les nanopartícules poden ser d’origen natural o cal sintetitzar-los sempre al 
laboratori? Per què? 
 
 
Què observeu en afegir unes gotes de dissolució de sal o de sucre al 
col�loide de partícules d’or. Com podríeu interpretar el canvi de propietats 
tenint en compte que l’addició d’agent externs pot canviar la mida de les 
nano partícules. 
 
 
Quan afegim àcid a la llet, la llet es talla, ja que la interacció amb el medi 
àcid fa que es formin micel�les de proteïna de mida més gran.  
Quin aspecte té la llet abans i després d’afegir àcid? Relacioneu aquest fet 
amb que els heu après respecte als col�loides i a les seves propietats. 
 
 

Els nanomaterials amb propietats específiques tenen un recobriment amb 
nanopartícules i es preparen de manera sintètica,  però a la natura hi ha 
també molt exemples de nanomaterials, com poden ser les potes d’un 
dragó, que tenen una adherència tal que fan que sigui capaç de caminar pel 
sostre. 
 
 

Busqueu informació a internet sobre el poder de resolució d’un microscopi 
òptic i sobre el microscopi de força atòmica per tal de poder respondre les 
següent preguntes: 
Podem veure àtoms i nanopartícules amb el microscopi òptic? I amb el de 
força atòmica? Per què? 
 


