
Marc Batlle Aixalà

Anàlisi del corrent aportat per una pila realitzada a partir d'aliments com les patates i els lli-
mons. S'avalua amb un multímetre la tensió i es pretén alimentar un petit ventilador. 
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L’experiència sorprenent pretén aconseguir corrent elèctric a partir de dos productes alimentaris: les pa-
tates i les llimones. 
Per a realitzar la pràctica es necessita el següent material: patates, llimones, claus zincats, monedes de 5 
cèntims, cables elèctrics, pinces, un multímetre i un petit ventilador.  
En primer lloc, es realitza la construcció de les piles emprant un dels dos productes alimentaries, les pata-
tes o les llimones, sobre les quals s’hi fixen claus de ferro galvanitzats amb zinc i monedes de 5 euros fabri-
cades amb coure. A continuació s’uneixen diferents fruits (en sèrie) i s’avalua la seva tensió mitjançant 
un multímetre.  Finalment, es fa funcionar un petit ventilador. 
En la pràctica es desitja que els alumnes entenguin el funcionament de les piles. La transferència 
d’electrons entre dos metalls diferents necessita d’un medi àcid que faci d’electròlit.  Les llimones o les 
patates proporcionen l’àcid, però són els metalls els que creen el corrent elèctric. De fet, els metalls són 
materials que tenen tendència a alliberar electrons, a deixar-los anar amb facilitat. Els dos metalls que 
hem fet servir són: el zinc dels claus (que fan de pol negatiu) i el coure (que fa de pol positiu). 
A més, l'alumnat s'introdueix amb el material electric com els cables elèctric, les pinces i el multimetre. 
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Elaboracio de piles casolanes

1.- Avaluació del voltatge de les llimones amb el mul-
tímetre.

2.- Avaluació del voltatge de les patates amb el mul-
tímetre.

4.- Prova del funcionament del petit ventilador.

3.- Funcionament d’un petit ventilador.


