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   CAPÍTOL 2  

 

   ESTATS  

   D’AGREGACIÓ DE LA  

   MATERIA  
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   Estats d’agregació de la materia:  
 

a)estat sòlid: la -disposició dels cristalls (unitats bàsiques)  

  obeeixen un ordre geomètric que se repeteix..  
Al igual que el cas de Rutheford (la radiació que encidiem 

sobre la pel·lícula del metall, que representa clarament el 

comportament    que experimenta un àtom davant un feix d’e
-
: 

al centre atracció,    mentre que al perímetre repulsió).  

 I el cas de les gotes de pluja (que totes acaben formant una 
lent).  

 I els raigs solars, que s’emeten circularment, figuren l’arc de 

St.  Martí;  
 Així, les diferents formes exteriors (les que veiem  

macroscòpicament) no són més que la traducció del que 

formen a nivell microscòpic  
 

   b)estat líquid:demostren una compressibilitat menor que els  

sòlids però suficient perquè la temperatura no els malmeti.  
Tenen una densitat del mateix ordre que els sòlids  

     No tenen forma propia, al igual que els gasos.  

 

   c)estat gasós: no tenen tampoc forma propia i se  

comprimiesen aixòés degut a la gran distancia que separa les 

partícules, independents, unes de les altres. Els radis de les 
partícules són despreciables front a les distancies 

interatòmiques o intermoleculars.  

     
   A la T de vaporització les partícules estan més dispersades que 

a la T fusió.  

   Tebullició és quan la Pressió de vapor del gas i la Pressió de 
vapor del líquid estan igualades.  

    

   Amalgama: quan no existeix relació estequiomètrica entre els 
diferents components del compost. Al primer capítol ho podem 

analitzar gràcies a llei dels pesos de combinació. 
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   Compostos sòlids que no contenen molècules discretes sinó que 

presenten una situació enterament diferent; se poden preparar 
cristalls d’òxid de titán (TiO) amb una relació atómica 1:1, però si 

es varien les condicions de preparació se poden obtenir cristalls 

de composició variable, des de Ti0’75O fins a Ti1’44O.  
 

   Depenent del mètode de preparació del cristall d’òxid de titani 
ens trobem amb ausències en posicions de la red cristal·lina que 

podrien estar ocupades.  

 
   Les quantitats de substàncies són diferents però el nº de mols és 

el mateix; això se resol sabent que cada element té un nº màsssic 

diferent per a una mateixa proporció macroscòpica: PM =grs./mol 
 


