
PROCÉS D’ELABORACIÓ D’AIGÜES 
DE DIFERENTS COLORS  
PER: ÍKER, FRAN I ABEL 

 
El primer que s’ha de fer és agafar sucre (1), dos 
provetes (2), dos vasos de precipitats, aigua, una 
balança, una espàtula, diferents tints, calculadora, paper 
i boli. 
 
VERMELL 
 
Farem una dissolució d’aigua i sucre al 50%. 
Es barregen 25 g d’aigua i de sucre, es remena (3), 
S’aboquen exactament 25mL de la dissolució amb el 
comptagotes a la proveta petita prèviament pesada, (4 i 
5). 
Es calcula la densitat dividint la massa (30,1g) entre el 
volum (25 mL): el resultat són 1,204 g/cm3(6).  
Poses el tint (Colorant) (7), ho remenes (8), i aboques 
uns 20 mL a la proveta gran (9) i amb el comptagotes 
acabes d’afegir fins 25mL (10).  
Has acabat el primer color (vermell), ara, s’ha de rentar 
(11) i (12), i eixugar (13). 
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GROC 
 
Farem una dissolució d’aigua i sucre al 35% 
Emplenem una proveta amb 36 mL d’aigua (1) i  pesem 
14 g de sucre (2). Ara ho barregem tot (3). Aboquem 25 
mL de la dissolució a una proveta tarada (4). Es calcula 
la densitat dividint la massa (28,4g) entre el volum (25 
ml): el resultat són 1,12 g/cm3(5).  
Hi aboquem el tint(Colorant) groc (6), ho remenem (7), i 
aboquem 25 mL de la dissolució  a la proveta gran amb 
l’ajut del comptagotes (8).És important que aboquem la 
solució en petites quantitats i per les parets, ja que, si 
no, les dues solucions es barrejaran (9). Ara podem 
observar com els dos color (Vermell i groc) deixen entre 
ells tot un espectre de taronges espectaculars a la 
vista(10). 
S’hauran de rentar tots els utensilis utilitzats.    
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BLAU 
 
Preparem 50g una dissolució d’aigua i sucre al 20%.
Emplenem una proveta amb aigua 40 mL
10 g de sucre (2). Ara ho barregem tot
densitat dividint la mas
mL): el resultat són 1,12 g/cm
blau i ho aboquem a la proveta (4), (5), (6) i (7) 
resta. 
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VIOLETA 

Farem un vas de precipitats amb aigua (sola, sense 

sucre) perquè la densitat sigui 1 g/cm

Colorant Blau i Vermell (1), (2) i aboquem la mescla a la 

proveta gran. (3), (4). 
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EPÍLEG 

Ens desfem de la resta, neteg

tenim la nostra proveta 

la nostra proveta amb la dels altres companys (2) i, 

Treball acabat! 
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