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ESPECTRES ATÒMICS

Objectiu

Fer un estudi espectroscòpic de diferents elements.

Identificar algun d’aquests elements tot observant-ne l’espectre.

Síntesi teòrica

Un àtom és capaç d’absorbir diferents tipus d’energia, calorífica i lluminosa 

principalment, que provoca que els electrons saltin a orbitals d’energia més gran i, per 

tant, a una sèrie d’estats excitats. Aquests estats excitats tenen una energia determinada 

i característica de cada substància. Per altra banda, els electrons dels àtoms excitats 

tenen tendència a tornar a l’estat fonamental amb certa rapidesa. Aquesta tornada a 

l’estat de mínima energia es pot realitzar a través de xocs entre les partícules, de manera

que l’energia absorbida es perdi en forma de calor, o a través de l’emissió de radiació 

electromagnètica.

Donat que els estats excitats possibles són propis de cada element químic, també ho 

seran les radiacions emeses en la seva desactivació. El tipus de radiació emesa dependrà

de la diferència d’energia entre els estats excitats i el fonamental. Segons l’equació de 

Planck, podem trobar la freqüència de la radiació corresponent a aquesta diferència 

d’energia:

E = h.v

On E és la diferència d’energia entre els estats excitats i el fonamental, h és la constant 

de Planck (6,62·10 34 J·s) i v és la freqüència. A més:

v= c/λ

On c és la velocitat de la llum (3·108 m s 1) i  λ és la longitud d’ona.

Un element determinat dóna lloc a una sèrie de radiacions característiques que formen 

el seu espectre d’emissió, que es pot considerar com la seva empremta digital, i que 

permet la seva identificació.



Color emès

340 – 430 Violat

430 – 475 Blau

475 – 495 Verd blavós

495 – 505 Verd – blau

505 – 555 Verd

555 – 575 Verd – groc

575 – 600 Groc

600 - 620 Taronja

620 - 700 Vermell

Material, reactius i muntatge

Pinça de fusta

Fil de nicrom

Bec Bunsen

Vas de precipitats

Solució d’HCl 1M.

Solucions saturades de les següents sals: BaCl2; CaCl2; CuSO4; LiCl; KCl; NaCl; 

SrCl2.

Procediment

Enceneu el bec Bunsen i escalfeu el fil de nicrom amb la flama. Observeu si es 

produeix alguna coloració de la flama. Mulleu el fil en la solució d’HCl 1M. Torneu a 

escalfar el fil i repeteix l’operació fins que la coloració de la flama sigui constant. 

Aquest procediment serveix per rentar el fil després de cada observació.

Un cop el fil està net, submergeix-lo en una de les solucions a estudiar. Atanseu el fil 

impregnat a la flama i observeu.

 Anoteu el que veieu.

Repetiu el procediment per a cadascuna de les solucions.

Qüestions

1. Per què l’assaig a la flama que hem realitzat no és una tècnica quantitativa?

2. La radiació emesa pel sodi és de color groc i té una longitud d’ona de 589 nm. 

Aquesta radiació es produeix quan un electró excitat es relaxa i passa d’un dels orbitals 

3p a l’orbital 3s. Troba la diferència d’energia entre els orbitals 3p i 3s del sodi.

3. Hauràs vist en un castell de focs artificials llums de colors molt variats. Podries 

explicar ara per què en cremar pólvora s’obtenen llums de diversos colors?

4. Les següents línees les va escriure Einstein:



Imaginat un rellotge que no podem obrir, però que podem observar des

de l’exterior, acaronar, maltractar, etc., i n’obtenim una informació. Amb

totes les dades que hem aconseguit, proposem una estructura interna

del rellotge que expliqui totes les observacions i les experiències

percebudes des de l’exterior. Podem , fins i tot, dibuixar els engranatges

possibles de l’aparell, però hem de tenir en compte que ha de poder

explicar tots i cadascun dels detalls observats des de l’exterior.

I amb l’àtom, podem fer el mateix. Amb totes les dades que s’han anat obtenint s’han 

construït els models atòmics.

Reflexiona i escriu: Per què necessitem un model atòmic?

Busca més informació que la que hi ha al llibre de text i construeix un eix cronològic 

que reculli els models atòmics des de la Grècia antiga fins a l’actualitat, indicant en 

cada un d’ells l’avenç que suposa.

Seguretat i residus

BaCl2. Tòxic (T).

CaCl2. Irritant (Xi).

CuSO4. Nociu (Xn) i perillós per al medi ambient (N).

LiCl. Nociu (Xn).

KCl. Substància no perillosa.

NaCl. Substància no perillosa.

SrCl2. Substància no perillosa.
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