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4. Muntatge d’una pila i mesura de la seva resistència interna 

Objectius 
• Construir una pila senzilla amb un producte casolà com és la llimona.  
• Introduir el concepte de resistència interna i determinar-la.  

Introducció 
La pila constituïda per la llimona i els elèctrodes de magnesi i coure, amb un voltatge real de 
1,6 V serà capaç de fer funcionar un cronòmetre o rellotge digital i separadament també podrà 
fer funcionar un despertador o rellotge de quars connectat en paral·lel a un condensador de 
1000µF. El condensador tindrà la missió d’acumular càrrega en l’interval en què no es mou 
l’agulla, per després ser capaç de subministrar l’impuls suficient i moure la secundària.  
El voltatge d’aquesta pila, en teoria, hauria de ser de 2,4 V, però una part dels cations no es 
redueixen a l’elèctrode de coure (com hauria de ser) sinó que ho fan directament sobre 
l’elèctrode de magnesi i això fa que el potencial de la pila disminueixi fins a 1,6 V, a causa que 
aquests electrons no circulen per circuit exterior. 

Elèctrode (-) Mg !  Mg+2+2e- 
Elèctrode (+) 2H++2e-! H2 
 

Si la pila estigués constituïda per elèctrodes de zinc i coure, amb un voltatge d’aproximadament 
1V, només aconseguiríem que funcionés el cronòmetre o rellotge digital. 
 
Per determinar la resistència interna de la pila ens basarem en la llei d’Ohm generalitzada: 

ε=V+Iri 
on ε és la fem de la pila, V la tensió entre borns de la pila, I la intensitat que hi circula i ri la 
resistència interna de la pila. 
En circuit obert   ε=V 
Si curtcircuitem la pila, la intensitat que hi circula és la màxima, Imàx i , 

ri =  ε/Imàx 

 

Material  
− Llimona 
− Elèctrodes de coure, magnesi i zinc 
− Polímetre 

− Cables de connexió 
− NaCl 

 

Procediment 

Muntatge i execució de l'experiència 
1. Clava els elèctrodes a la llimona. Pots fer-ho amb elèctrodes de coure i magnesi o bé de 

coure i zinc. 
2. Amb el polímetre, mesura el voltatge entre els elèctrodes, el voltatge mesurat és la fem 

de la pila. 
3. Curtcircuita la pila i mesura ràpidament la intensitat, que serà la màxima possible.  

4. Aplica la llei d’Ohm, en curtcircuit,    ε= Imàx ·ri i calcula el valor de ri . 
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5. Esprem la llimona i posa el suc en un vas. Col·loca a dins els elèctrodes i repeteix les 
mesures a fi de calcular de nou la resistència interna. 

6. Per últim, afegeix sal al suc de llimona i torna a calcular la resistència interna. 

  

Conclusions 
Compara els valors de la resistència interna en la pila feta amb suc de llimona amb la de la pila 
feta amb la llimona sencera. 
A què creus que és deguda aquesta diferència? 
En el cas d’afegir-hi sal, quan val la resistència interna? Per què? 

1.0896
V

llimona 
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Muntatge d’una pila i mesura de la seva resistència interna  

Material per al professorat 

Orientacions didàctiques 

Temporització 
" 1 hora per a l’experimentació 
 
Alumnes als quals s'adreça l’experiència 
Alumnes de batxillerat i, a nivell qualitatiu, de qualsevol curs de l’ESO 
 
Orientacions metodològiques 
Per veure que la pila funciona podeu connectar-hi un brunzidor piezoelèctric de 1,5 V.  
 

Orientacions tècniques 
El brunzidor piezoelèctric es pot comprar en qualsevol botiga d’electrònica. 
 

Conclusions 

Resultats esperats 
La resistència interna en la pila feta amb suc de llimona és molt més petita que en la pila feta 
amb la llimona sencera, això és degut a l’eliminació dels compartiments interiors de la llimona. 
En el cas d’afegir-hi sal, la resistència interna disminueix encara molt més. Ara el suc de 
llimona ja no és necessari, n’hi ha prou amb l’aigua. L’aigua conté H+ i encara que estiguin en 
una concentració molt petita, si s’esgoten se’n produeixen més segons l’equilibri: 
H2O $! H+ +OH- 
 
Per al cas de la llimona amb elèctrodes de magnesi i coure, la resistència interna de la pila es 
determina mesurant el voltatge pel circuit obert, llavors V = ε i aplicant la llei d’Ohm al curtcircuit 
de la pila, la intensitat que hi circula és la màxima, Imàx i   ri =  ε/Imàx . 
 
Amb el polímetre es mesura una Imàx d’uns 2 mA i una tensió d’uns 1,6 V. Per tant, la 
resistència interna és de l’ordre dels 1000 Ω. 
 
En esprémer la llimona la intensitat dóna un valor comprès entre els 60 mA i 100 mA i la 
resistència interna baixa fins a uns: 

3
max

1,6 27
60.10ir I

ε
−= = ≈ Ω  


