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1. Introducció  

 

 

Actualment molts dels aparells que utilitzem diàriament porten piles. Tothom sap 

que generen corrent elèctric i que per aquest motiu permeten el funcionament de 

comandaments, joguines, Mp3 entre molts d’altres.  

 

Per fer-los funcionar fem servir una gran varietat de piles de diversos costos.  

Quan les anem a comprar, ens podem preguntar quina sortirà més a compte. 

 

Per saber-ho, he mesurat l’energia de diversos models de piles i l’he comparat 

amb el seu preu.  
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2. Objectius del treball 

 

Aquest treball de recerca té tres objectius ben definits: 

 
1- Determinar la pila més i menys rendible del mercat (entenent rendible com 

aquella que aporta més energia per menys preu).  

 

2- Determinar si existeix alguna relació entre el preu i l’energia de les piles (és 

a dir, si aquella pila més cara, és la que aporta més energia).  

 

3- Comparar una pila salina, alcalina i de liti. 
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3. Resultats  

 

Després de fer les mesures de l’energia per cada tipus de pila he pogut calcular el 

preu de cada megajoule d’energia en cada cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquesta gràfica, energia-preu, es pot observar la relació entre el preu i 

l’energia de les piles, així com aquelles que resulten més i menys rendibles. 

Corresponen a la “Ikea”(la més rendible) i la “Superalcaina durata super” (la 

menys rendible). Tot i que la menys rendible entre les alcalines, sorprenentment 

és la “Duracel”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca de pila  Preu unitari (€)  Megajoules (MJ) euros / MJ 

Superpila durata super  0,1375  40640 3,38  

Duracel plus  1,3125  434050 3,02  

Energizar ultimae lithium  2,4625  829410 2,97  

Energizer  1,0625  456060 2,33  

Auchan Stilo  0,725  365170 1,98  

Cegasa super alcaline  0,8725  448990 1,94  

Kodak  0,7375  418210 1,76  

Philips power life  0,4975  373270 1,33  

Sony stamina plus  0,5  378030 1,32  

Superpila alcalina  0,4875  376760 1,29  

Euroenergy  0,15  115831 1,29  

Auchan Stilo  0,3375  393340 0,85  

Ikea  0,199  370030 0,54  
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En la taula següent, es recullen els resultats de la comparació entre els diversos 

tipus de pila pel que fa a energia, temps de vida i forma de descàrrega.  

 

 Liti  Alcalines  Salines  

Energia útil  

Les que 

aporten més 

energia: 

0,8 MJ aprox.  

Aporten entre 

0,43 i 0,37 MJ  

Les que aporten 

menys energia:  

0,04 i 0,11 MJ  

Vida útil  

(resistència de 5 Ω)  
12 hores  8 hores  Entre 1 i 3 hores  

Forma de 

descàrrega  

La intensitat i voltatge disminueix 

moderadament fins que arriba 

un punt on el voltatge i la 

intensitat disminueixen 

acceleradament i s’estabilitza 

prop de 0.  

La diferència és el moment en 

que el voltatge disminueix 

acceleradament.  

El voltatge i la 

intensitat disminueixen 

de forma continuada  
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4. Conclusions  

 

Un cop obtinguts els resultat experimentals, podem sintetitzar-los en les següents 

conclusions de la recerca. 

 

Conclusió 1: La pila més rendible és la “Ikea” ja que el Mj el paguem a 0,54 € i la 

pila menys rendible és la “Super pila durata super”. D’entre les alcalines, és 

sorprenent que la pila “Duracel” sigui la menys rendible, ja que aquesta és la que, 

segons una petita enquesta realitzada amb els companys de curs, sembla ser la 

més coneguda i la considerada més rendible.  

 

Conclusió 2: En general, el preu està relacionat amb l’energia i el tipus.  A més 

preu, més energia. Però no de manera proporcional: 

En general, les salines són barates i donen poca energia mentre que les de liti són 

molt cares i donen molta energia.  

Totes les piles alcalines donen una quantitat semblant d’energia però els preus, 

en canvi, són exageradament diversos. En algun cas s’arriba a pagar més de  6 

vegades més cara la mateixa quantitat d’energia! 

 

Conclusió 3:  

‐ Les que aporten més energia són les de liti (0,8 MJ) i les que menys les salines 

(entre 0,04 i 0,1 MJ). Les alcalines aporten entre 0,3 i 0,5 MJ.  

‐ Per a una resistència de 5Ω, la vida útil de les piles de liti és de 12 hores, la de 

les piles alcalines de 8 i la de les salines d’entre 1 i 3 segons el model.  

‐ Les piles de liti i les alcalines tenen un model de descàrrega semblant: tant la  

intensitat com el voltatge disminueixen moderadament fins que arriba un punt 

que el voltatge i la intensitat disminueixen acceleradament i s’estabilitzen prop 

de 0. 

La diferència és el moment que el voltatge comença a disminuir 

acceleradament: a les alcalines s’inicia molt abans que a les de liti.  

Les piles salines tenen un model totalment diferent:  el voltatge i la intensitat 

disminueixen de forma continuada durant el temps de funcionament.  



                    Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 10

5. Bibliografia  

 

LLIBRES 
RUIZ VASSALLO, Francisco, Enciclopdia basica de Electrònica; elementos y 

componentes, Ceac, Sabadell, 1992. 

 

ATKINS, P.W,  Química general, Omega, Barcelona, 1992. 

 

JOSEPH GUAL, Josep, Piles, bombetes, xips. Electricitat i electrònica, Graó, 

Barcelona 1992.  

 

LOZANO LUCENA, Juan; RODRIGUEZ RIGUAL, Carlos, Redox. Electroquímica. 

Pilas, Alhambra longman, Barcelona, 1993.  

 

RECURSOS ELECTRÒNICS 
 

Revista digital: 

Fundació Eroski (2007) <http://revista.consumer.es/web/es/20030201/actualidad/ 

analisis2/>, [Consulta, 10 setembre de 2007]  

 

Vídeo digital: 

Xtec (2007) <http://www.xtec.es/cgi/digital?F=F&REGISTRE=5835>, Centre 

National de Documentation Pedagogique, París, 1995, [consulta digital 20 

d’octubre de 2007] 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 11

 
PÀGINES WEB 
 
Fundació Eroski (2007) <http://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/urbano 

/2004/09/02/140162.php>, [consulta, 10 setembre de 2007] 

 

Damián Bragonzi, Nicolás Gómez i CristianToledo 

<http://www.geocities.com/lawebtecnica/electrotec/pilaybat/pilaybat.html>, 

[consulta 10 Octubre de 2007] 

 

Ministerio de educación y ciencia, 

<http://w3.cnice.mec.es/recursos/fp/electricidad/ud1/inicio_elect_1.html>, 

[consulta, 15 Octubre de 2007] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 12

Annexos 

 

L’annex es divideix en dues parts:  

 

A. La part teòrica 

La qual es divideix en dues parts: 

 

 La fonamentació teòrica que s’estén del punt 1 al punt 6, on he cregut 

convenient explicar el concepte de pila, el seu funcionament (químic i elèctric) i els 

tipus de piles.  

 

 La fonamentació del procediment que s’estén del punt 6 al 9, on he cregut 

convenient explicar els fonaments teòrics per calcular l’energia que aporta una 

pila, el muntatge que he utilitzat per fer-ho i la manera d’enregistrar les dades i 

d’obtenir els resultats.  

 

B. La part pràctica 
S’estén des de el punt 10 al 15, està formada pels resultats de les mesures 

realitzades (tant numèrics com gràfics), els càlculs posterior i les conclusions que 

responen als objectius plantejats.  
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A. Fonamentació teòrica 

 

1. Piles, acumuladors i bateries 

 

La majoria d’aparells que tenim al nostre voltant funcionen amb piles, 

acumuladors i bateries però aquestes tres paraules no les podem utilitzar 

indistintament ja que, tot i que l’aspecte extern sigui molt semblant i tots tres 

dispositius  serveixen per subministrar energia elèctrica a un aparell, existeix una 

diferència molt important entre els tres que fa que no siguin exactament el mateix.  

 

Les piles o piles primàries són uns dispositius que converteixen l’energia 

química en elèctrica a través d’una sèrie de processos químics que es duen a 

terme gràcies a la unió dels reactius (substàncies) que hi ha dins la pila. Sent 

aquest procés irreversible, és a dir un cop que els reactius s’han esgotat la pila 

queda esgotada, ja no és possible tornar a obtenir-ne energia elèctrica.  

 

Un acumulador (pila secundària o pila recarregable) és un dispositiu que, de la 

mateixa manera que la pila, converteix l’energia química en elèctrica. Però, al 

contrari de les piles, aquest procés és reversible, és a dir, que un cop s’han 

esgotat tots els reactius per tal de generar electricitat, l’acumulador pot ser utilitzat 

de nou. En aquest cas el que es fa és aplicar energia elèctrica a l’acumulador. 

Això permet recompondre la composició química primitiva, amb la qual cosa 

després pot proporcionar, de nou, energia elèctrica.  

En resum, la pila és un generador d’energia elèctrica de vida molt limitada, mentre 

que l’acumulador és un dispositiu que permet acumular (d’aquí el seu nom) 

energia elèctrica molts cops i pot ser utilitzat en repetides ocasions.  
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El concepte de bateria, que l’hem sentit multitud de cops al referir-se a la bateria 

d’acumuladors d’un cotxe, és aplicable tant a piles com a acumuladors. El 

concepte de bateria fa referència a l’existència de diverses piles, o acumuladors, 

connectats entre sí per subministrar més tensió i, per tant, més energia que la que 

donaria una sola pila o acumulador. Així doncs, de la mateixa manera que en els 

cotxes hi ha una bateria d’acumuladors, en una aparell de radio tenim una bateria 

de piles.  

 

Tant en català com en castellà el terme pila o bateria  prové dels primers temps 

de l’electricitat (segles XIX i XX), quan s’ajuntaven diversos elements (discos o 

cel·les) per tal de generar electricitat. En el cas de les piles els discos o cel·les es 

disposaven l’un damunt de l’altre, “apilonats”. En el cas de la bateria es 

connectaven en sèrie tot un seguit de discos o cel·les, “en bateria”. D’aquesta 

explicació podem deduir que el nom de cadascun d’aquests dispositius prové de 

la disposició que tenien antigament els seus elements. El terme acumulador va 

sorgir després, ja que fou inventat posteriorment. S’anomena així perquè tal i com 

indica el seu nom, acumula l’energia elèctrica.  

 

Les piles i acumuladors  tenen  diverses aplicacions com a font d’energia en la 

majoria d’aparells que ens envolten (Mp3, comandaments a distància, telèfons, 

càmeres, lots, joguines...). En canvi les bateries són utilitzades en aparells que 

necessiten més voltatge, com cotxes.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. D’esquerra a dreta: La primera imatge són piles primàries, la segona imatge són piles secundàries i 

la tercera és una bateria.  
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2. Conceptes clars  

 

Abans d’explicar el funcionament de les piles i els seus tipus recordarem quina 

part de la química les estudia, què és la energia elèctrica i quins tipus de 

reaccions s’hi duen a terme per tal de comprendre’n el funcionament.  

 

2.1 QUÈ ÉS L’ELECTROQUÍMICA?  
 

La química és la ciència que estudia la composició, l’estructura i les propietats de 

les substàncies i materials, les seves interaccions i els efectes produïts en les 

substàncies quan s’hi afegeix o se’n extreu energia (en forma de calor o treball).  

 

Dins la química hi ha una part anomenada electroquímica que s’encarrega 

d’estudiar la relació entre l’electricitat (concepte que explicaré posteriorment) i les 

reaccions químiques, així com de la producció d’energia elèctrica a partir de les 

reaccions químiques i viceversa. En el sentit més ampli l’electroquímica és l’estudi 

de les reaccions químiques que produeixen efectes elèctrics i dels fenòmens 

químics causat per l’acció de l’electricitat.   

 

L’electroquímica, per tant, és la part de la química que estudia les piles ja que 

aquestes tenen la funció de produir energia elèctrica a partir de la unió de la 

reacció entre substàncies.  

 

Per comprendre el funcionament d’una pila és convenient saber què és l’energia 

elèctrica i  quin tipus de reacció té lloc dins de la pila quan produeix electricitat.  
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2.2  L’ENERGIA ELÈCTRICA 
 

L’energia elèctrica es pot definir com la capacitat que tenen els electrons d’un 

circuit tancat per realitzar un treball gràcies al seu moviment (per exemple fer 

funcionar un comandament). En les properes pàgines veurem com es genera 

l’energia elèctrica i quines magnituds la caracteritzen. El coneixement d’aquestes 

magnituds és necessari per entendre la mesura de l’energia de les piles que he 

realitzat en aquesta recerca. 

 
2.2.1 L’àtom 

El filòsof grec Demòcrit havia afirmat que la matèria estava formada per unes 

partícules elementals diminutes i indivisibles. A aquestes partícules les va 

anomenar “àtoms” que en grec vol dir “ indivisible”.  

 

Modernament s’ha descobert que els àtoms estan formats per altres partícules 

encara més petites i que, conseqüentment, l’àtom és divisible. Tot i així l’àtom és 

molt petit: en un centímetre n’hi cabrien uns cent milions posats en filera.  

 

L’àtom consta fonamentalment de dues parts: L’escorça i el nucli.  

Tots els àtoms tenen tres tipus de partícules que es disposen de la següent 

manera: a l’escorça hi ha els electrons i al nucli, els protons i els neutrons.  
Els protons i els neutrons tenen una massa semblant, però molt superior als 

electrons i per això gairebé tota la massa de l’àtom es concentra en el nucli. A 

més, el nucli és molt més petit que l’escorça; si fos com una poma, els electrons 

serien com caps d’agulla situats a cinquanta metres i la poma pesaria milions de 

tones.  

 

Els electrons es mantenen entorn del nucli ocupant unes zones anomenades 

orbitals. Un electró constitueix la quantitat d’electricitat, de signe negatiu, més 

petita que es coneix.  

Els protons tenen la mateixa càrrega elèctrica però positiva.  
Els neutrons, com es seu nom indica, són elèctricament neutres.  
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Com que el nucli té caràcter positiu, ja que conté els protons, exerceix una força 

d’atracció sobre electrons de l’escorça. Això els manté propers al nucli, col·locats 

en orbitals.  

En un àtom neutre, hi ha el mateix nombre d’electrons que de protons. La càrrega 

elèctrica positiva és igual a la negativa i l’àtom és elèctricament neutre.  

 

2.2.2 Cossos electritzats 

Si freguem un bolígraf amb la roba comprovarem que adquireix capacitat d’atreure 

trossets de paper.  Però no a tots els materials els passa el mateix, ni de manera 

igual. Si freguem una barra de vidre amb un drap de niló i una d’ebonita (goma 

dura i negra usada per fer pintes i objectes aïllants) amb la pell d’un gat, la barra 

de vidre i l’ebonita s’atrauen en acostar-les, mentre que dues barres de vidre o 

dues d’ebonita, fregades convenientment, es repel·leixen. Això es degut al fet que 

en fregar el vidre els seus àtoms perden electrons (que els guanya el drap de niló) 

i per tant queden desequilibrats, i el vidre queda carregat positivament perquè ara 

té menys electrons. Amb l’ebonita passa ben bé el contrari: guanya electrons 

procedents dels àtoms de la pell de gat i, per tant, la barra queda carregada 

negativament.  

L’excés o el defecte d’electrons en un àtom és la causa que tingui càrrega 
elèctrica. Com he esmentat anteriorment, la carrega pot ser: 

- Positiva si l’àtom té menys electrons que protons. 

- Negativa si l’àtom té més electrons que protons.   

 
Figura 2. D’esquerra a dreta. La primera imatge és un àtom neutre, la segona és un catió (càrrega positiva) i 

la tercera un anió (carrega negativa).  
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Per representar la carrega de l’àtom, escrivim el nom de l’element corresponent i 

en un superíndex posem el número d’electrons que ha guanyat o ha perdut. I tot 

seguit, el signe positiu en el cas que hagi perdut electrons i el signe negatiu en 

cas que n’hagi guanyat.  

Exemples: 

Cu : àtom sense càrrega. Té el mateix nombre d’electrons que de protons.  

Cu 2+ : Un ió de coure carregat positivament amb més protons que electrons 

perquè n’han marxat 2.  

Cl - : Un ió clor carregat negativament amb més electrons que protons perquè 

l’àtom n’ha guanyat un.  

 

És lògic que dos objectes carregats amb el mateix signe (positiu o negatiu) es 

repel·leixin. De la mateixa manera, si tenim dos objectes, un amb càrrega 

negativa i un altre amb càrrega positiva s’atrauen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Diagrama de forces entre àtoms. La imatge més superior mostra l’atracció que té lloc entre un anió i 

un catió. Les dues últimes imatge mostren la repulsió que pateixen, dos anions o dos cations .     

 

Com podem observar, només són els electrons els que es poden moure d’un 

àtom a un altre. Això és degut a que la seva massa és molt petita i són 

relativament lluny del nucli. El moviment d’electrons a causa de l’atracció per 

altres àtoms carregats positivament per tal de neutralitzar-se l’anomenem corrent 
elèctric.   
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2.2.3 L’ unitat de càrrega elèctrica 

L’unitat de càrrega elèctrica més petita és l’electró. Però com que és tan petita no 

és pràctica, i per això fem servir un múltiple: el coulomb, que equival a 6,28 trilions 

d’electrons (6,28 · 1018 ) 
Es defineix com la quantitat d’electricitat transportada en un segon per una corrent 

d’un ampere d’intensitat.  

 

2.2.4 Magnituds d’ un circuït elèctric  

Per poder comprendre els fonament teòrics per realitzar la mesura de l’energia de 

cada pila cal un coneixement previ sobre les magnituds que s’utilitzen en el seu 

càlcul.  Els conceptes que explico posteriorment no són fàcils d’entendre ja que 

fan referència a aspectes no visibles macroscòpicament. Per tal de facilitar la seva 

comprensió utilitzo la comparació entre un circuït elèctric i un d’hidràulic. 

 

 2.2.4.1 La diferència de potencial o voltatge (V) 

Si tenim dos dipòsits, A i B, units per una canonada que té una aixeta, i un dels 

dipòsits, l’A, conté aigua a més alçària que l’altre, resulta evident que en obrir 

l’aixeta l’aigua del dipòsit A anirà cap al B a través de la canonada fins que 

s’equilibrin els nivells (hi haurà un corrent d’aigua). Això es deu a l’existència 

d’una pressió al fons del dipòsit A superior a la del dipòsit B.  

En Física es diu que A té un potencial superior a B o que existeix una diferència 

de potencial entre els dos dipòsits.  

 
Figura 4. D’esquerra a dreta. El primer és un diagrama d’un circuït hidràulic: l’aigua va d’A a B degut a la 

diferència de pressió. El segon és un diagrama d’un circuït elèctric: els electrons van d’A a B degut a la 

diferència de potencial.  
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Comparem ara el que he explicat anteriorment amb dos cossos, l’un, “A”, carregat 

negativament (amb excés d’electrons) i un altre carregat “B” positivament (amb 

defecte d’electrons), units amb un fil conductor que té un interruptor. En tancar el 

circuit amb l’interruptor, els electrons sobrers a l’A aniran cap al B, a causa de 

l’atracció exercida per aquest, a través del fil i s’establirà corrent elèctric. De 

manera semblant als dipòsits, es produeix una diferència de potencial (elèctric)                   

entre els cossos A i B determinada per l’atracció de les càrregues entre si i que 

depèn de la quantitat que n’hi hagi. Aquesta diferència es relaciona amb la tensió 

o voltatge i es mesura en volts, en honor a Volta.  

 

Tant els electrons com l’aigua per la canonada, en moure’s, poden fer un treball, 

ja que tenen energia. El treball serà més gran com més diferència de potencial o 

tensió hi hagi entre A i B. Per tant, la tensió o diferència de potencial pot 

considerar-se com una energia capaç de desplaçar càrregues elèctriques alhora 

que realitza un treball. Dit d’una altra manera, la tensió és la magnitud física 

responsable del moviment dels electrons d’un conductor en un circuit tancat.  

El volt es defineix com l’energia necessària per traslladar la càrrega elèctrica 

equivalent a un coulomb realitzant el treball d’un joule.  

 

1 volt= 1 Joule / 1 coulomb 

1 joule= 1 newton x  1 metre 

 

Per exemple, al posar una bombeta en un circuit, si la tensió és suficient la 

bombeta lluirà. De la mateixa manera, un molinet posat a la canonada girarà 

sempre que l’aigua circuli.  
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 2.2.4.2 La intensitat (I) 

El corrent elèctric és una circulació de càrregues. Però, quina quantitat                      

d’electricitat passa per un cos en un temps determinat?  

La quantitat d’electrons que circula per un conductor metàl·lic a cada unitat de 

temps es relaciona amb la intensitat elèctrica i es mesura en ampers en honor a 

André Marie Ampère. L’amper equival al pas d’una càrrega d’un coulomb cada 

segon per un punt del circuit.  A la intensitat també se li diu corrent. La intensitat 

es mesura amb un amperímetre.  

 

1 ampere= 1 coulomb / 1 segon 

 

 2.2.4.3 La resistència (R) 

Però no tots els cossos deixen passar el corrent elèctric de la mateixa manera. En 

el cas dels dipòsits, el cabal d’aigua que passa per la canonada dependrà de les 

dimensions que tingui. Doncs bé, hi ha cossos que pràcticament no deixen passar 

el corrent a través seu; s’anomenen aïllants i tenen una resistència molt alta. Per 

contra, n’hi ha que la deixen passar bastant bé; són els conductors i tenen una 

resistència baixa. La resistència al corrent elèctric depèn de la naturalesa del cos i 

també de les seves dimensions. Així tots els metalls solen ser bons conductors, 

sobretot si són curts i gruixuts.   

La resistència al pas del corrent elèctric es mesura en ohms i es simbolitza amb la 

lletra Ω (OMEGA) de l’alfabet grec.  

 

En un circuit, la resistència també la poden oposar uns elements anomenats 

resistors que dificulten el pas de corrent elèctric. Quan més petita sigui la 

resistència més corrent passarà perquè els electrons tindran menys dificultat per 

passar. Els resistors són els components més utilitzats als circuits electrònics. 
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 2.2.4.4 La llei d’Ohm  

Si analitzem el que hem dit fins ara, ens adonarem que la intensitat  

(càrrega elèctrica que passa per segon per un punt del circuit) dependrà de la 

seva resistència: com més baixa sigui, més corrent passarà, i a l’inrevés. Però 

també hi ha un altre factor: la tensió (impuls que tenen els electrons); quan més 

n’apliquem, més energia tindran els electrons per passar pels conductors encara 

que la resistència sigui una mica elevada. Les relacions quantitatives entre 

intensitat, tensió i resistència constitueixen la llei d’Ohm, que té la següent 

expressió matemàtica: 

V2 -V1= I x R 

 

Dit altrament, la intensitat elèctrica que passi per un cos serà directament 

proporcional a la tensió a la què estarà sotmès i inversament proporcional a la 

resistència. Si apliquem una tensió d’un volt a una resistència d’un ohm, hi 

circularà un amper d’intensitat.  

 

 2.2.4.5 Potència i energia elèctriques  

Les càrregues elèctriques, en circular, poden realitzar un treball. El treball que 

puguin realitzar les càrregues elèctriques cada segon s’anomena potència i es 

mesura en watts (joules/segon). Aquest treball depèn del voltatge (energia d’un 

coulomb) i de la intensitat (coulombs cada segon); per això resulta que un watt és 

el resultat de multiplicar una volt per un amper.  

1watt= 1V x 1A. 

Si substituïm: 

1 watt= J/C x C/s 

Com que els coulombs estan multiplicant i dividint, alhora, es poden simplificar  

De manera que: 

1 watt = 1J / 1s 

 

I això equival al producte de la tensió per la intensitat:  

Potència= Tensió · Intensitat 

Potència= ( V1- V2) · I 
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 2.2.5 Funció de les piles i generadors en un circuït.  

Tornem a comparar el circuit hidràulic amb l’elèctric explicat anteriorment per 

entendre la funció de les piles.  

 
Figura 5. D’esquerra a dreta. Diagrama d’un circuït hidràulic amb una bomba i diagrama d’un circuït elèctric 

amb un generador.  

 

El treball que es pot realitzar amb el que hem dit fins ara només durarà mentre hi 

hagi una tensió entre A i B, o més nivell d’aigua en un dels dipòsits, i això és un 

inconvenient.  

Per tant, cal mantenir la tensió i disposar d’energia elèctrica per mantenir els 

electrons en circulació. Això és el que fan els generadors i les piles, encara que 

aquestes també acaben exhaurint-se però en un temps molt més llarg.  

 

Tornem als dipòsits. Si posem una bomba que a mesura que l’aigua arriba del 

dipòsit A al B, la tregui d’aquest i la retorni a l’origen, A, sempre hi haurà el mateix 

desnivell, i per tant sempre hi haurà diferència de potencial i el molinet girarà.  

 

El mateix es pot fer col·locant un generador o una pila en el circuit elèctric que 

s’encarregui d’agafar els electrons que arriben al pol positiu i retornar-los al 

negatiu, de manera que sempre hi hagi excés d’electrons en una i defecte a l’altre, 

és a dir que hi hagi tensió elèctrica. Així garanteix la circulació del electrons i la 

bombeta sempre llueix.  

Generador

Interruptor

Electró
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En realitat, tant els generadors com les piles porten uns contactes o borns 

anomenats pols (positiu i negatiu) on es poden connectar directament els 

receptors que, així, queden sotmesos a  tensió.  

El que és evident és que ni la bomba en el cas dels dipòsits, ni els generadors o 

piles en el cas dels circuits elèctrics, no funcionen sols. Cal donar-los energia 

provinent de diferents fonts; en el cas de les piles prové d’una reacció química 

entre dues substàncies. D’aquesta energia que les piles aporten a cada coulomb 

que passa se’n diu força electromotriu i es mesura en volts, com la tensió.  
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 2.4.4.7 Síntesi: 

- La energia elèctrica és la capacitat que tenen els electrons de realitzar un 

treball. 

- El corrent elèctric és el moviment d’electrons (o ions si es tracta d’una 

dissolució).  

- La tensió impulsa els electrons per un conductor en un circuit tancat.  

- La intensitat és la quantitat d’electrons que circulen per un punt del circuit 

en un segon.  

- La resistència és la dificultat que oposa un material o resistor al pas del 

corrent.  

- La llei d’ohm és la relació quantitativa que existeix entre la tensió, la 

intensitat i la resistència d’un element d’un circuit.  

- La potència és el treball realitzat en un segon.  

- Les piles tenen la funció de mantenir la diferència de potencial per tal de 

produir un treball; això els suposa una despesa d’energia.  

- La força electromotriu és la energia necessària per traslladar una càrrega 

d’un coulomb entre els pols d’una pila o generador per tal que els electrons 

la pugin transportar fins als elements del circuit que la consumeixen. 
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2.3. QUÈ ÉS UNA REACCIÓ QUÍMICA?  
 

És el procés en el que una o més substancies (anomenades reactius) es 

transformen en substàncies diferents (anomenades productes). Un exemple de 

reacció química és la formació de l’òxid de ferro produïda al reaccionar l’oxígen 

amb el ferro. Les reaccions químiques es representen separant mitjançant una 

fletxa els reactius (a l’esquerra) dels productes (a la dreta). 

 En l’exemple anterior:   

O2 + 2 Fe  2 FeO 

 

El funcionament de les piles es basa en un tipus de reaccions químiques 

anomenades reaccions redox.  

 

2.4. LES REACCIONS REDOX O DE TRANSFERÈNCIA D’ELECTRONS 
 

2.4.1 Reaccions redox 

Les reaccions que es duen a terme dins la pila que ens permeten obtenir 

electricitat s’anomenen reaccions redox.  
 

Aquestes relacions permeten obtenir corrent elèctric mitjançant la  transferència 

d’electrons d’un àtom a un altre.  

El guany d’electrons rep el nom de reducció mentre que la seva pèrdua o el 

manteniment del mateix número d’electrons rep el nom d’oxidació.  

 

Cal recordar que quan un element s’oxida(perd electrons) l’àtom queda carregat 
positivament ja que té més protons que electrons. Exemple: Cu  Cu 2+  + 2e-                

Quan un element es redueix (guanya electrons) l’àtom queda carregat 
negativament ja que té més electrons que protons degut al guany que s’ha 

produït. Exemple: Cu + 2e-  Cu 2-                  

 

La substància que subministra electrons a la substància que es redueix és l’agent 
reductor. 
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La substància que extreu electrons de la substància que s’oxida és l’agent 
oxidant.  

 Exemple:  

Reacció del Clor ( Cl) i del Sodi (Na): Na + + ½ Cl2-  Na+ Cl- 

A aquesta reacció el sodi s’oxida perquè perd un electró i el clor es redueix 

perquè guanya l’electró que ha perdut el sodi. De manera que el sodi és l’agent 

reductor i l’agent oxidant és el clor.  

Na  Na+ +1e- 

Cl +1e-  Cl- 

  

Perquè tingui lloc una reacció redox és imprescindible que hi hagi una oxidació i 

una reducció. De manera que podem afirmar que sempre que s’oxida una 

substància una altra es redueix ja que si un element perd electrons (s’oxida) l’altre 

en guanya (es redueix). Per aquest motiu que abreujadament a aquest tipus de 

reaccions les anomenem reaccions redox ( reducció-oxidació).  

 

Una reacció redox es pot considerar com la suma de dos semireaccions:  

Na  Na+ +1e- Semireacció de reducció 

Cl +1e-  Cl- Semireacció de oxidació 

Na + ½ Cl2  NaCl Reacció redox 

 

Aquesta separació conceptual no correspon a la separació real dels dos 

processos. Les espècies oxidades i reduïdes d’una reacció formen el parell redox 

que es representa utilitzant el conveni de col·locar en primer lloc la substància 

oxidada i a continuació la substància reduïda: Na+/Na i Cl/Cl-  

 

En principi, qualsevol element pot acceptar o cedir electrons. Que ho faci o no 

depèn dels altres elements que participin a la reacció.  

 

L’element que es reduirà (guanyarà) electrons serà aquell més electronegatiu. 

L’electronegativitat és la tendència que té un àtom a captar electrons.  

L’electronegativitat augmenta d’esquerra a dreta i de baix a dalt en els elements 

de la taula periòdica.  
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Els gasos nobles (representats a la figura 6 de color groc) no tenen cap tendència 

a captar electrons i per tant no es consideren elements electronegatius.  

 

Els elements més electronegatius són els halògens, un grup dels anomenats 

també no-metalls (representats a la figura 6 de color taronja). Precisament el fluor 

és l’element més electronegatiu que existeix.  

 

Figura 6. Taula periòdica dels elements. Tendència de l’electronegativitat.  

 

 

 

 

 

 

 

No metalls 
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3. Funcionament de les piles electroquímiques 

 

Una pila electroquímica és un aparell per produir electricitat mitjançant una 

reacció química redox, sent aquest el seu principi de funcionament. 

Com hem vist, quan s’oxida un element cedeix electrons. Quan es redueix, 

guanya electrons. En les piles aquests processos es realitzen en compartiment 

diferents, i quan es connecten els elèctrodes mitjançant el fil conductor, el corrent 

flueix, ja que un dels elèctrodes produeix electrons i l’altre els rep. Per a mantenir 

la diferència de potencial, una substància pastosa, anomenada electròlit, 
comunica ambdós elèctrodes. Quan els reactius s’esgoten completament, la 

reacció química s’interromp  i es pot dir que s’ha esgotat la pila.  

 

Les piles també tenen un despolaritzant, és a dir, una substància que evita que 

es produeixin bombolles d’hidrogen en el pol positiu, que al ser aïllants de 

l’electricitat provocarien que la pila deixes de funcionar aviat. 

 
Figura 7. Diagrama del funcionament d’una pila  

 

El funcionament de la pila és possible gràcies als seus components bàsics: dos 

elèctrodes i un electròlit. Vegeu-los amb més deteniment perquè s’entengui millor 

l’explicació anterior.  
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3.1 ELÈCTRODES  
 
Els elèctrodes són els components de la pila que reben o perden electrons.  
A una pila hi ha dos elèctrodes de metalls diferents connectats entre sí per un 

circuït exterior a la pila. En l’un transcorre la reducció i en l’altre l’oxidació.  

 L’ ànode és l’elèctrode on ocorren les oxidacions.   

 El càtode és l’ elèctrode on ocorren les reduccions. 

L’ànode s’assenyala amb el signe “ –“ i el càtode amb el signe “+” ja que el signe 

negatiu indica la pèrdua d’electrons i el signe positiu la seva recuperació. Els 

electrons marxen de la pila  a través de l’ànode, viatgen a través del circuït 
extern (que uneix l’ànode amb el càtode) i es recuperen pel càtode gràcies a 

l’atracció que exerceixen els ions positius sobre els electrons que viatgen pel 

circuït.  

 

3.2 ELECTRÒLIT  
 
L’electròlit és un conductor iònic, és a dir, una substància pastosa inerta (no 

reactiva) que permet transportar els ions del càtode a l’ànode per la part interna 
del circuit per tal de mantenir la diferència de potencial. Gràcies a l’electròlit, el 

càtode pot desprendre’s dels electrons que va rebent i mantenir sempre la seva 

càrrega positiva que permet atreure els electrons que marxen del l’ànode.  

És probable que alguns aparells deixin de funcionar encara que els elèctrodes de 

la pila mantinguin una diferència de potencia considerable. Això passa perquè 

l’aparell necessita una intensitat superior a la subministrada per tenir un bon 

funcionament.
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4. Tipus de piles primàries  

 

Les piles primàries, com ja he explicat al punt 1, són aquelles que quan s’esgoten 

els reactius es tornen inservibles i no poden ser recarregades ni reutilitzades. La 

composició dels seus elèctrodes i electròlits determina la duració, la mida, el preu 

i el nivell contaminant de la pila.  

Segons aquest  criteri les piles primàries més habituals són: 

 

4.1 PILES SALINES ( TAMBÉ ANOMENADES PILES DE LECLANCHÉ O PILES SEQUES). 
 
Aquesta pila és la més corrent i el seu aspecte extern es ben conegut. Es 

fabriquen de forma cilíndrica i amb diverses mides de diàmetre. Aquestes mides 

es denominen LR3(o AAA), LR6 (o AA), LR14 ( o C) i LR20 (o D), sent la LR3 la 

més petita.  

 

Totes les piles salines subministren 1,5 volts. Les de 4,5 V i 9 V són, en realitat, 

bateries de piles, connectades entre sí en sèrie i empaquetades en un mateix 

embolcall. Així doncs una “pila” de 4,5 V no és més que tres piles de 1,5 V 

connectades en sèrie.  

La mida de la pila només influeix en la intensitat de corrent que pot subministrar, 

de forma que quan més gran sigui la pila, més gran serà la seva càrrega i, per 

tant, més intens el corrent que pot subministrar.  

 

L’inventor de la pila salina primitiva va ser George Leclahché (Francès), per 

aquest motiu, sovint se les anomena també piles de Leclanché. De fet la pila 

salina que avui es fabrica es deu a Carl Gassner (Alemany), el qual va 

transformar la primitiva pila de Leclahché, a base de carbó y zinc col·locat a 

l’interior d’un recipient de cristall que contenia sal d’amoníac dissolta en aigua, en 

la coneguda pila seca actual, amb l’avantatge de que, per no contenir líquids i 

estar hermèticament tancada és transportable.  
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En la figura 8 es pot veure l’interior de una pila salina actual. Consisteix en un vas 

de zinc – ànode- (1), que conté en els seu centre una barra de carbó premsat –

càtode- (2) envoltada d’una pasta despolaritzant que es troba a una bossa porosa 

(3) de grafit barrejat amb diòxid de manganès. 

 

Entre la bossa i el zinc es troba l’electròlit (4). En el cas de la pila seca l’electròlit 

és una solució àcida de sal d’amoníac en forma pastosa a base d’afegir midó i 

farina. A aquesta pasta se li afegeix clorur de zinc per augmentar la vida de la pila 

i per evitar el despreniment de gasos. Per finalitzar cal dir que el born positiu 

sempre és el que està en contacte amb el carbó (10) i el negatiu està en contacte 

amb el vas de zinc (11). Ambdós borns no poden ser confosos ja que els 

fabricants els solen indicar al propi embolcall de la pila.  

Serveixen per a aparells senzills i de poc consum ja que no són apropiades per 

treballar vàries hores seguides. Aquest tipus de piles tenen la característica de 

millorar el seu rendiment i duració si treballen intermitentment, donat que durant 

els intervals de descans tendeixen a difondre’s les substàncies químiques per 

substituir les gastades. 

Les piles salines tenen l’avantatge de ser les més barates del mercat i, a més, el 

seu nivell contaminant és baix ja que no contenen gaire mercuri (0,01 % del seu 

pes total).  

 
 
 

Figura 8. Interior pila salina. 1: Ànode de zinc 2: Càtode de carbó 3: bossa porosa 

4 : electròlit 
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4.2 PILES ALCALINES  
 
Les piles alcalines són de disseny més actual, i es van inventar després 

d’exhaustives investigacions en busca d’una pila que oferís més rendiment.  

Les piles alcalines es denominen així perquè els seu electròlit és un compost de 

metalls alcalins (a la taula de l’apartat 2.4 apareixen pintats de color blau cel), 

habitualment aquest compost és hidròxid de potassi.  

 

 
 

 

 

 

En la figura 9 es poden veure les principals parts que formen una pila alcalina. El 

zinc (1) -l’ elèctrode negatiu- té forma de tub submergit en l’electròlit (3). El 

contacte amb l’electròlit es realitza per la superfície interna i externa del tub de 

zinc. El carbó (2) –elèctrode positiu- envolta la pila per l’exterior. Els dos 

elèctrodes es troben separats gràcies a un separador (4). Com a element 

despolaritzant s’utilitza diòxid de manganès molt més comprimit que a la  

pila salina.  

El despolaritzant juntament amb el carbó formen el pol positiu, mentre que el zinc 

forma el pol negatiu.  

Figura 9. Interior pila alcalina.  

1: Electròde negatiu 2: Electrode positiu 3: electròlit 4: Separador 
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L’embolcall de la pila és d’acer platejat, això permet que el contingut de la pila 

quedi hermèticament tancat. La dificultat de segellar la pila perquè quedi tancada 

provoca un cost més elevat que el de les piles salines.  

 

Les piles alcalines es fabriquen en les mateixes mides que les salines, de forma 

que no existeix cap inconvenient en la substitució d’unes per altres.  

 

El rendiment de les piles alcalines és superior que el de les salines d’igual mida, ja 

que proporcionen una intensitat de corrent superior tant en treball continuat com 

intermitent.   

Una altra particularitat de les piles alcalines es la de poder treballar amb 

temperatura ambient de fins -40 ºC.  

 

Finalment cal dir que a totes aquestes avantatges s’afegeix el de no perdre 

energia durant llargs períodes de repòs, ja que després de transcórrer un any 

sense activitat conserven el 90% de l’energia d’origen. Com a factor en contra, 

només cal remarcar que els seu preu es superior al de les piles salines, tot i que 

els avantatges que ofereixen compensen aquest preu addicional.  

 

4.3 PILA DE LITI 
 
Les piles de liti han aparegut recentment. La novetat és que produeixen més 

energia que les piles alcalines i, per tant, la seva durada és més llarga. Això és 

degut a que la pila de liti està formada per un electròlit no aquós de sals 

cristal·lines i a l’ànode de liti. Les piles de liti, es fabriquen en diverses mides però 

la més habitual és LR6.  
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4.4 PILA DE MERCURI ( O PILES DE BOTÓ)  
 
Les piles de mercuri, es consideren les de màxima qualitat ja que mantenen el 

voltatge constant durant tota la seva vida activa, tot i estant en continu 

funcionament, i per poder mantenir la seva carrega durant períodes de repòs molt 

llargs (fins i tot 8 anys), sense pèrdua important de la seva energia elèctrica 

disponible. Com a inconvenient citem el seu preu, que limita la seva aplicació a 

aparells específics, i l’elevat nivell contaminant com a conseqüència de l’elevat 

percentatge de mercuri que presenten (30%).  

La tensió que subministren aquestes piles és inferior a les anteriors (1,3 V), en 

canvi, es manté constant durant unes 800 hores de funcionament però un cop la 

pila arriba a la seva fi, el descens del voltatge és instantani, és a dir que no baixa 

el voltatge lentament com la resta de piles descrites anteriorment, sinó que baixa 

ràpidament a cero volts. 

 Es fabriquen en diverses mides i exteriorment són d’acer.  

 

A la figura 10 es pot veure l’interior d’una pila de mercuri. El càtode està format 

per òxid de mercuri amb un 5% de pols de grafit (4). Comunica amb la caixa 

d’acer (7), i forma exteriorment el pol positiu; l’electròlit (2) està composta per 

hidròxid de potassi mantingut en un material esponjós. Finalment, una pasta 

formada per pols finíssima de zinc (1) dissolta en mercuri, formen l'ànode i el pol 

negatiu de la pila.  

 

Es fabriquen en forma de botó i degut a la petita mida d’aquest tipus de pila són 

utilitzades en aparells de dimensions molt petites, com rellotges, calculadores 

electròniques i aparells per a sords.  

 

 

 

 

 

 



Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 

 

36

 

 

     

     

     

     

     

     

     

     

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Figura 10. Interior pila de mercuri.  

1:  Elèctrode negatiu de zinc 2: electròlit d’hidròxid potàssic saturat d’òxid de zinc 

3: Separador  4:  Elèctrode positiu despolaritzant d’òxid de mercuri 

5:  Sortida de gasos 6: Banda absorbent de seguretat 

7: Caixa interior d’acer 8: Caixa exterior d’acer 9:  Pol positiu d’acer 

10:  Soldadures d’aïllament 11: Tapa interior  
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 4.5 QUADRE RESUM       

         

 Salines Alcalines Mercuri Liti 

Electròlit Solució àcida 

Compost de 

metalls 

alcalins 

Hidròxid 

potàssic 

saturat d’òxid 

de zinc 

Compost no 

aquós de sals 

cristal·lines 

Electròdes 

L’ànode està 

format de zinc i 

el càtode de 

carbó 

L’ànode està 

format de zinc 

i el càtode de 

carbó 

L’ànode està 

format de 

zinc i el 

càtode està 

format d’òxid 

de mercuri 

Ànode està 

format de liti 

Durada Curta durada Llarga durada. Llarga durada Llarga durada 

Cost Les més barates

Entre dos i  

sis vegades 

més cares 

que les 

salines 

Entre 1 i 3 

euros l’ unitat 
Les més cares

Nivell 

contaminant 
Molt baix Baix Molt alt Alt 

Mides R6, R14 i R20 R6, R14 i R20 Botó R14 

Utilitat. 

(Per a cada 

aparell és 

més 

recomanable 

un tipus de 

pila) 

Aparells senzills 

com 

comandament 

sa distància 

Joguines, lots, 

walkmans, 

diskmans i 

Mp3 

Rellotges, 

calculadores, 

aparells per a 

sords i altres 

aparells petits 

S’utilitzen 

sobretot, per a 

les càmeres 

digitals 
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B. Fonamentació pràctica  

 

5. Fonament teòric per mesurar l’energia aportada per una pila 

 

L’energia aportada per una pila per fer un treball (com fer funcionar una ràdio) 

depèn de la intensitat, el voltatge i del temps de funcionament (conceptes descrits 

al punt 2.2.4). Ja que:  

 Amb més voltatge, cada electró transportarà més energia i com a 

conseqüència, encara que passin els mateixos electrons, l’energia es 

transferirà més ràpidament.  

 Amb més intensitat, més electrons passaran per segon per una secció de fil 

conductor, de forma que els electrons tindran menys dificultat per passar 

pel conductor i l’energia es transferirà més ràpidament. 

 Quan més temps la pila estigui en funcionament, més electrons passaran 

pel conductor i l’energia consumida serà més gran.  

 

De manera que l’energia aportada per un generador es pot determinar de 

qualsevol de les dues maneres: 

 

Energia aportada (J) = Intensitat · Voltatge · Δt (increment de temps) 

Energia aportada (J)= Potència · Δt 

Ja que; 

V · A · Δt = J/C · C/s · s 

Com els coulomb i els segons estan dividint i multiplicant, alhora, no els tenim en 

compte i el resultat estarà expressat en joules: 

V · A · Δt= joules  

 

Per això per mesurar l’energia que subministra una pila, a una resistència, serà 

necessari un amperímetre que mesuri la intensitat, un voltímetre que mesuri la 

diferència de potencial i un instrument de mesura del temps.  
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De fet, com que al fer les mesures he trobat que V i I són força estables, fem les 

mesures cada minut (60s), introduint així el temps de funcionament.  

 

Per mesurar l’energia útil aportada per la pila he utilitzat el següent criteri:  

La suma de l’energia aportada a cada minut fins que V i I són insuficients per fer 

funcionar l’aparell (que suposem que correspon a un voltatge i intensitat igual a la 

meitat de l’òptim) serà l’energia total aportada per la pila.  

 

Per tant, només tindrem en compte els valors enregistrats fins a la meitat del 

voltatge (indicat amb la línea groga)  i les xifres enregistrades fins a la meitat de la 

intensitat (indicada amb la línea vermella). Tal i com es pot veure a la figura 11.  

 

 
Figura 11. Valors enregistrats fins la meitat del voltatge (línea groga) i xifres enregistrades fins a la meitat de 

la intensitat (línea vermella).  
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6.Circuit i muntatge 

 

6.1 EXPLICACIÓ DEL MUNTATGE 
 
Per mesurar l’energia aportada per cada pila és necessari el muntatge d’un circuit 

on els elements principals són:  

 Un portapiles. 

 Una resistència.  

 Un amperímetre (amb pinces de cocodril).  

 Un voltímetre (amb pinces de cocodril).  

 Mutilog (aparell connectat a l’ordinador que enregistra les dades del 

voltímetre i l’amperímetre).  

 

La resistència oposa dificultat al pas del corrent elèctric i s’encarrega de 

transformar l’energia elèctrica en calor. La generació de calor és deguda al xoc 

dels electrons amb els àtoms de la resistència.  Aquesta és la causa que al final la 

pila s’esgoti.  

Aparells com diskmans, joguines i MP3 tenen una resistència aproximadament de 

10 Ω. Jo, he agafat una de 5 Ω prenent-la com a referència de descàrrega ràpida 

per poder-la relacionar amb aquest aparells anteriors.  

 

He configurat el programa Mutilab perquè l’amperímetre vagi mesurant cada minut 

la intensitat del corrent de la pila i el voltímetre, el seu voltatge. Gràcies a la 

connexió de l’amperímetre i el voltímetre al mutilog podrem fer un registre de les 

dades que posteriorment utilitzarem per mesurar l’energia.  

 

Tant el voltímetre com l’amperímetre estan permanentment connectats al circuit 

gràcies a unes pinces de cocodril.  

 

Cal destacar que la intensitat es mesura en sèrie perquè en un moment 

determinant, a qualsevol punt del circuït hi ha la mateixa intensitat i perquè 
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d’aquesta manera tanquem el circuït fent passar els electrons a través de 

l’amperímetre.  

En canvi, el voltatge es mesura connectant el voltímetre en paral·lel perquè cal 

saber la diferència de potencial entre els dos extrems de la resistència.  

 

A les següent fotografies es pot observar el muntatge del circuit amb més detall.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

             
Figura 12. Fotografia del circuït electrònic real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Esquema del circuït. De fet l’amperímetre i el voltímetre són sensors connectats a l’ordinador.  

Llegenda: 

 Porta piles        Resistència      Borns del voltímetre      Borns de l’amperímetre 
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6.2 ELABORACIÓ DEL MUNTATGE 
 

L’elaboració del muntatge va ser un procés bastant costós ja que al principi no 

trobava la manera de tenir l’amperímetre i el voltímetre permanentment 

connectats al circuit. Això em provocava mals contactes i no em permetia mesurar 

correctament l’energia de la pila.  

El problema el vaig solucionar anant a una botiga especialitzada en electrònica on 

em van recomanar que fes el circuït anteriorment explicat.  

 

A la figura 14 es veu la manera precària i poc evolucionada que tenia el meu 

primer circuït i la substitució de cada element al circuit definitiu.  

 

 

 

 

 Utilitzava com a resistència un Mp3 (fletxa groga) que posteriorment vaig 

substituir per una resistència. D’aquesta manera vaig solucionar la 

necessitat d’una pila amb cinta aïllant als pols (desviant el pas de corrent 

cap a l’amperímetre) per tal de mantenir els cables que connectaven la pila 

al circuït.  

 

 

Figura 14. A la dreta primera versió del circuit. A l’esquerra versió definitiva del circuït.  
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 Per pressionar els cables que feien contacte amb la pila que subministrava 

corrent, utilitzava cinta adhesiva i un objecte que ho pressionés (fletxa 

blava). Desprès d’anar a la botiga tot això va ser substituït per un porta 

piles, molt més fiable.  

 

 Finalment també havia d’enganxar amb cinta adhesiva el contacte entre el 

fil conductor i els pols de l’amperímetre. I havia d’aguantar amb les mans el 

contacte entre el voltímetre i la resistència. A la botiga em van recomanar 

substituir la cinta adhesiva i les meves mans per pinces de cocodril.  
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7. Enregistrament de dades 

 

L’enregistrament de dades és possible gràcies a un aparell anomenat 

MutilogPRO al qual van connectats el voltímetre i l’amperímetre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Parts del MutilogPRO. 

 

Gràcies al sòcol de connexió USB o en sèrie que presenta el MutilogPRO podem 

connectar-lo a l’ordinador. Les dades que el MutilogPRO registra són transferides 

a l’ordinador i tractades amb un programa anomenat Mutilab ( del qual explico la 

seva instal·lació a l’ordinador).  
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7.1 FUNCIONAMENT DEL PROGRAMA MUTILAB   
 
Cal saber com funciona aquest programa ja que amb ell es donen les ordres al 

mutilog per fer les mesures.  

 

7.1.1 Preparació del sistema 

1. El primer que cal fer és instal·lar el programa Mutilab. A l’escriptori es 

crearà una icona d’accés directe al programa.  

2. Un cop instal·lat el Mutilab caldrà connectar el MutilogPRO al corrent amb 

un alimentador. Caldrà tenir l’alimentador connectat sempre que utilitzem el 

MutilogPRO ja que com que el temps que triga en descarregar-se una pila 

és llarg, si no estigués connectat al corrent aviat s’apagaria i s’aturarien les 

mesures.  

3. Posteriorment, connectarem a l’entrada 1 el voltímetre i a l’entrada 2, 

l’amperímetre.  

 

7.1.2 Configuració de les mesures 

Aquest procediment s’ha de repetir cada cop que es fa una mesura.  
1. Prémer el botó on del MutilogPRO. 

2. Obrir el programa des de l’ordinador.  

3. Per configurar-lo el programa cal clicar a la següent icona situada a la barra 

d’eines principal:  que és l’ajudant de configuració.  

 

a. El primer pas és assignar sensors per a cada entrada. Si s’està 

treballant amb el MutilogPRO en mode Auto ID, els sensors es 

seleccionen automàticament així que es connecten. D’altra banda, 

es poden seleccionar manualment els sensors que s’estan utilitzant 

a partir de les corresponents llistes desplegables d’entrada. 

 

 

 



Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 

 

46

b. En la mateixa pantalla també haurem de clicar al botó “Mostrar 

propietats eix X” per definir que l’eix X correspon al temps i per 

configurar el valor mínim i el màxim. Al voltatge el valor mínim serà 0 

i el màxim 1,5 i a la intensitat el mínim serà 0 i el màxim 0,1.  

 

c. El següent pas serà escollir la freqüència (període de temps entre 

mesures) per recollir les dades. Cal desplegar la llista i clicar a 

l’opció “ cada minut” per tal de no obtenir una quantitat exagerada de 

dades.  

 

d. L’últim pas que cal fer és escollir el mode de gravació, és a dir, 

l’estona que desitgem que el mutilog enregistri dades. Es desplegarà 

la llista i s’escollirà l’opció “Continu” on l’aparell enregistrarà dades 

fins que es faci clic a la icona Stop.  

 

 
Figura 16. Aspecte del programa Mutilab.  
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7.1.3 Enregistrament de dades 
Per començar l’enregistrament caldrà posar la pila al portapiles i clicar 

immediatament el botó executar.  

Quan volem acabar d’enregistrar dades s’haurà de clicar el botó “stop” .  
Un cop es finalitza l’enregistrament cal fer clic a “Guardar” a la barra d’eines 

principal per guardar el projecte. Això desarà tot el conjunt de dades i gràfics en 

un arxiu de projecte.  
 

7.1.4 Visualització de les dades: 

Les dades les podem de visualitzar de dues maneres: en forma de gràfic i en 

forma de taula.  

 

7.1.5 Transport de les dades a un full Excel 

Per treballar amb les dades és necessari transportar-les a un full Excel de manera 

que s’ha de clicar la icona  que es troba a la barra d’eines de gràfic. Un cop 

s’ha cliclat, s’obre un document d’ Excel amb totes les dades que el programa ha 

mesurat. Això em permet obtenir les dades amb les quals calcularé l’energia 

aportada per de cada pila.  

 

7.1.6 Transport del gràfic 

Per copiar el gràfic que es produeix mentre el programa enregistra les dades cal 

clicar al menú “gràfic” d’on es desplega una llista de la qual hem de seleccionar 

l’opció “copiar gràfic” i posteriorment “copiar gràfic 1”.   

Tot seguit, per exportar el gràfic només cal clicar a l’opció “enganxar” de qualsevol 

programa.  
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8. Explicació del meu full de càlcul 

 

Per mesurar l’energia de cada pila, com he dit anteriorment, necessito obtenir les 

dades en un full de càlcul per poder-les copiar i traslladar a un altre full destinat al 

càlcul automàtic de l’energia de la pila gràcies a les fórmules que hi tinc 

introduïdes.  

 

El full de càlcul on treballo presenta el següent aspecte: 

 

 
Figura 17. Full de càlcul de l’energia que aporta la pila.  

 

Les dades que estan dins del requadre blau (temps, intensitat i voltatge), són les 

que haig de copiar del full de càlcul exportat del programa i són, doncs, les dades 

directament mesurades. En la fotografia només hi ha 17 mesures (una per minut) 

perquè es pugui veure més clarament el format del full de càlcul. A cada 

experiment n’hi ha, en realitat, moltes més.  

 



Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 

 

49

La potència s’obté multiplicant, fila per fila, la intensitat pel corresponent voltatge. 

Per exemple, la fórmula que s’ha d’introduir a la cela F5 és [ =C5*D5 ] i es copia a 

les cel·les restants de la columna.  

 

Per tal que a totes les cel·les de la mateixa columna es faci el mateix càlcul però 

amb les dades que es troben a cada fila, només cal seleccionar la cel·la F5 i posar 

el cursor sobre el quadret negre que apareix a la part inferior dreta de la cel·la 

seleccionada (marcat a la figura 17 amb una fletxa de color vermell) fins que 

aparegui una creueta. Posteriorment, mantenint el botó del ratolí pressionat, 

estenem la selecció a tota la columna. 

 

Els valors d’energia per minut s’obtenen multiplicant la potència per 60 segons             

(que equivalen a un minut). Així, a la cel·la H5 s’ha d’introduir la fórmula [ = F5*60] 

i fer el mateix procediment descrit anteriorment per aplicar aquesta fórmula a tota 

la columna.  

 

L’energia total aportada per cada pila s’obté seleccionant la cela de la columna on 

volem que aparegui el resultat, clicant la icona autosuma i seleccionant aquelles 

cel·les que volem sumar.  

 

El full de càlcul és l’eina que més agilitza el treball perquè el càlcul de l’energia 

aportada per cada pila de manera manual seria molt pesada.  

 

Al CD que s’adjunta al treball es troba el full de càlcul amb el que he treballat.   
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C. Part pràctica  

 

9. Piles escollides per fer l’estudi 

 

Per fer l’estudi sobre la relació entre el preu i l’energia que aporta cada pila he 

escollit 13 piles. Per escollir-les, he tingut en compte: 
 La diversitat de preus.  

 Tenir, almenys, una “mostra” de pila salina, alcalina i de liti.  

 El lloc de compra, la majoria han estat comprades a l’ Alcampo però com la 

diversitat de piles en aquesta botiga era bastant limitada he hagut de 

comprar piles d’altres llocs.  

 

Al següent quadre s’observen les marques de piles de les quals he mesurat la 

seva energia, el seu preu per parquet, el preu per pila i el lloc de compra.  

 
Nom de la pila Codi Preu 

paquet
Piles al 
paquet 

Preu 
per 
pila 

Lloc de compra 

Energizar ultimae lithium  L1 9,85 4 2,4625 Alcampo

Duracel plus A1 5,25 4 1,3125 Alcampo

Energizer A2 4,25 4 1,0625 Alcampo

Cegasa super alcaline A3 3,49 4 0,8725 Media market

Kodak A4 2,95 4 0,7375 Estanc

Auchan Stilo A5 2,9 4 0,725 Alcampo

Sony stamina plus A6 2 4 0,5 Milar

Philips power life A7 1,99 4 0,4975 Bazar el regalo

Superpila alcalina  A8 1,95 4 0,4875 Mercadona

Auchan Stilo A9 1,35 4 0,3375 Alcampo

Ikea  A10 1,99 10 0,199 Ikea

Euroenergy  S1 0,6 4 0,15 Alcampo

Superpila durata super  S2 0,55 4 0,1375 Mercadona

 
Figura 18. Taula on s’indica el nom de les piles, el seu preu per paquet el seu preu per unitat i el lloc de 

compra.  
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A cada marca de pila li he assignat un codi per reduir el format de les properes 

taules. Els paràmetres establerts per posar els codis han estat: 

 “L” a les de liti, “S” a les salines i “A” a les alcalines.  

 Els números indiquen la posició en la que es troba el preu de la pila 

respecte altres piles del mateix tipus. Quant més gran sigui el número més 

car és el preu unitari. 

 

Per fer més visible el tipus de pila he pintat de color vermell les de liti, de color 

blau les alcalines i de color verd les salines.   

 

9.1 RESULTATS 
Les piles més cares són les de liti i les més barates les salines. 

Les alcalines tenen preus diversos que oscil·len entre 1,31 €  (“duracel”) i 0,199 € 

(“Ikea”). Això es tradueix a que comprar una pila alcalina d’una marca o d’una 

altra vol dir pagar fins a 6,5 vegades més. El preu unitari mitjà de les piles 

alcalines és de 0,602 €.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 

 

52

10. Mesura de l’energia  

 

Utilitzant el procediment que he exposat de l’apart 6 al 9, he mesurat l’energia 
útil aportada per cadascun dels 13 tipus de piles, és a dir, l’energia que pot 

subministrar una pila i permet que un aparell (d’una resistència de 5 Ω) funcioni en 

perfectes condicions. Per aquest motiu, he calculat l’energia aportada fins que la 

pila ofereix la meitat del voltatge inicial (és a dir, 0.75 V suposant que per sota 

d’aquest nivell el funcionament de l’aparell ja no és satisfactori).  

 

La mesura de l’energia aportada per cada model de pila l’he realitzada dos cops 

per assegurar que les mesures són reproduïbles.  

 

Al CD que s’adjunta al treball es troben totes les mesures realitzades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 

 

53

11. Models de descàrrega  

 

Tal i com he indicat als l’apartats 7 i 8, he enregistrat les dades de la descàrrega 

de totes les piles. Gràcies a les gràfiques que el realitza programa mutilab em vaig 

adonar que segons el tipus de pila que descarregava, la forma de la gràfica era 

diferent.  

De la qual cosa podem deduir que hi ha tres models de descàrrega, un per cada 

tipus de pila.  

 

A la gràfica següent, realitzada a partir dels resultats obtinguts fins al final del 

voltatge (proporcional a la intensitat, tal i com indica la llei d’ohm), es poden 

distingir tres models de descàrrega: mentre les piles salines són les que tenen un 

descens del potencial més suau, les salines el tenen molt més pronunciat.  

 

Figura 19. Gràfica dels models de descàrrega segons el tipus de pila  
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11.1 RESULTATS  
El descens de voltatge (fins a la caiguda accelerada) a les piles de liti es produeix 

a un ritme de l’ordre de 44 mV/hora, mentre que els de les alcalines i salines és 

aproximadament de 98 i 196 mV/hora, respectivament . Això comporta que en el 

règim de funcionament estudiat experimentalment (R= 5 Ω), la seva vida útil ha 

estat de l’ordre de 12 hores per les de liti, 8 hores per les alcalines i 3 per les 

salines.  

Per tant:  

 

 Les piles de liti són les que triguen més temps en descarregar-se (unes 12 

hores) i  el seu voltatge i intensitat finals són 0.  

 

 Les piles salines són les que triguen menys en descarregar-se (entre 1 i 3 

hores segons la pila) i el seu voltatge i intensitat finals és 0.  

 

 Les piles alcalines triguen més temps en descarregar-se que les salines 

però menys que les liti (8 h), tot i que mai arriben al voltatge ni intensitat 0. 

Per comprovar-ho vaig tenir durant 24 hores una pila alcalina descarregant-

se i tot i així, la descarrega no va finalitzar. Això pot ser degut a la falta de 

sensibilitat dels sensors, que no donen lectures contínues, sinó 

esglaonades, com es pot veure a la figura 19 i a les gràfiques que 

s’adjunten al treball.   
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Respecte a la forma de descàrrega: 

 

 La forma de descàrrega de les piles alcalines i de liti és molt semblant: 

ofereixen un voltatge i intensitat que va disminuint moderadament fins que 

arriba un punt on el voltatge i la intensitat disminueixen d’una manera molt 

accelerada i posteriorment s’estabilitza prop del zero.  

 

 La diferència de la forma de descàrrega de les piles alcalines i de liti és el 

moment que el voltatge comença a disminuir acceleradament. A les piles 

alcalines aquest moment arriba més aviat i amb un voltatge inferior a les 

piles de liti; de forma que les piles de liti ofereixen durant més temps que 

les alcalines un “bon voltatge i intensitat”  

 

 Les piles salines, en canvi, tenen un model de descàrrega absolutament 

diferent. El voltatge i la intensitat disminueixen de forma continuada, tal i 

com es pot observar a la figura 19, sense que hi hagi un punt a partir del 

qual s’acceleri la disminució.  
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12. Resultats obtinguts de les mesures  

 

Desprès de l’obtenció de dades tal i com he explicat a l’apartat 7, he calculat 

l’energia que aporta cada pila mitjançant el full de càlcul. Els resultats han estat 

els següents:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Energia aportada per cada marca de pila en la primera i segona mesura. Es presenten els 

resultats sense arrodonir. El valor mitjà i l’error relatiu s’han arrodonit al nombre adequat de xifres 

significatives.  

 

Com es pot veure al quadre anterior, les piles no aporten exactament  la mateixa 

quantitat d’energia. Aquest fet pot ser degut a: 

 Al mal contacte dels borns de l’amperímetre i el voltímetre en el circuit.  

 A diferències entre quantitats de reactius presents originalment entre piles 

de la mateixa marca i model.  

 

 

 Energia 
mesura 1 

Energia 
mesura 2 

Energia 
mitjana 

arrodonida 
Error relatiu 

(%) 

L1 843737,25 815078,359 829410 1,728 

A1 448816,693 419279,489 434050 3,403 

A2 447194,06 464933,752 456060 1,946 

A3 433048,779 464933,752 448990 3,551 

A4 423440,918 412972,821 418210 1,252 

A5 353054,778 377286,631 365170 3,318 

A6 397816,372 358239,853 378030 5,235 

A7 391089,519 355462,097 373270 4,771 

A8 386526,827 366989,928 376760 2,594 

A9 363401,978 423277,374 393340 7,611 

A10 360714,548 379348,806 370030 2,518 

S1 115831,546 - 115831 - 

S1 44121,303 37157,763 40640 8,568 
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Com que cada pila no aporta la mateixa energia, el més convenient és calcular 

l’energia mitjana de cada pila i prendre-la com a referència per fer la resta de 

càlculs. El càlcul d’errors relatius mostren valors que només en tres casos 

superen el 5%, acceptables en les condicions que s’ha fet l’experimentació.  

Per calcular l’energia mitjana hem de dividir entre dos la suma les dues mesures:  

 

Energia mitjana = (Energia 1 + Energia 2) / 2 

 

Com es pot observar a la taula, el resultat de l’energia mitjana és un número amb 

moltes xifres no significatives ja que si varien una mica els decimals de l’energia 1 

i de l’energia 2, degut a la poca sensibilitat del l’amperímetre i el voltímetre (que 

només capten uns nivells discontinus d’energia), també variaran els decimals de 

l’energia mitjana. Com que la més imprecisa de les mesures (voltatge) té 4 xifres 

significatives només considerem les 5 primeres xifres com a significatives i amb 

moltes reserves sobre la darrera xifra.  

 

En el gràfic de la pàgina següent (figura 21), es pot observar l’energia que aporta  

cada pila. 
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Figura 21. Gràfic que mostra l’energia aportada per cada pila.  

 

 

12.1 RESULTATS 
A la gràfica (figura 21) es pot veure clarament que, com era d’esperar, les piles de 

liti són les que més energia aporten i les piles salines les que menys. La diferència 

d’energies entre aquests dos tipus de piles és molt notable. De fet, les piles de liti 

aporten, aproximadament, 14 vegades més energia que les salines.  

 

Entremig trobem les piles alcalines que aporten totes elles una quantitat d’energia 

molt semblant que oscil·la entre uns 430 kJ i 370 kJ.  

 

La pila que aporta més energia és la “energize lithium” (liti) i la que menys 

“superpila durata super” (salina). D’entre les piles alcalines, la que més energia 

aporta és la “Energizer” i la que menys la “Auchan stilo”.  

Piles

Joules 
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13. Preu per Joule  

 

Per poder establir si l’energia que aporta cada pila està relacionada amb el seu 

preu i determinar la pila més i menys rendible del mercat cal calcular quants euros 

costa cada unitat d’energia, és a dir, cada megajoule.  

 

Per facilitar la comprensió dels resultats he hagut de fer un canvi d’unitats. He 

passat els joules a megajoules, perquè els joules són una unitat d’energia molt 

petita perquè el resultat sigui comprensible, tenint en compte l’equivalència 

següent: 

1 Megajoule = 1.000.000 joules 

 

 

Marca de pila Preu 
unitari (€) Megajoules (MJ) euros / MJ 

Superpila durata super  0,1375 40640 3,38 
Duracel plus 1,3125 434050 3,02 
Energizar ultimae lithium  2,4625 829410 2,97 
Energizer 1,0625 456060 2,33 
Auchan Stilo 0,725 365170 1,98 
Cegasa super alcaline 0,8725 448990 1,94 
Kodak 0,7375 418210 1,76 
Philips power life 0,4975 373270 1,33 
Sony stamina plus 0,5 378030 1,32 
Superpila alcalina  0,4875 376760 1,29 
Euroenergy  0,15 115831 1,29 
Auchan Stilo 0,3375 393340 0,85 
Ikea  0,199 370030 0,54 

 
Figura 22. Taula que ordena els models de pila segon el seu preu per Megajoule.  
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14. Rendibilitat  

La pila més rendible és aquella que per menys preu ens aporta més energia.  

A la següent gràfica he representat les piles ordenades pel preu de l’energia que 

aporten, és a dir, per la seva rendibilitat.  

 

Figura 23. Gràfica de barres que relaciona el preu per Megajoule 
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14.1 RESULTATS: 
A partir de la taula (figura 22) i de la gràfica de barres (figura 23) podem 

comparar les piles segons l’energia-preu i podem establir que: 

 

 De totes les piles amb les que he fet l’estudi la més rendible és la “ikea” 

(alcalina) perquè per menys preu ens aporta més energia. El megajoule en 

aquesta pila el paguem a 0,54 €.  

 

 En general la pila menys rendible és la “salina superpila durata super”. El 

megajoule d’aquesta pila el paguem a 3,38 €. Podem observar que val el 

mateix que la pila “ikea” però en canvi aporta molta menys energia que 

aquesta, de fet el megajoule el paguem 6,3 vegades més car.  

 

 És curiós fixar-se en que hi ha piles alcalines: “súper pila alcalina”, “sony 

stamina plus” i “philips power life” que el preu per megajoule és molt 

semblant. Ja que totes elles tenen un preu molt semblant i aporten una 

energia també molt semblant.  

 

 De les piles alcalines la més rendible més la pila “ikea” i la menys rendible, 

la “duracel”, tot i que sembli mentida per la publicitat que veiem. El 

megajoule en aquesta darrera pila el paguem a 3,02 €, és a dir 5,6 vegades 

més car.   

 

 Que la pila de liti no és gaire rendible, perquè tot i ser la que aporta més 

energia, el seu preu per megajoule és elevat perquè la pila també és la 

més cara de totes. De totes les piles amb les que he treballat aquesta és la 

tercera menys rendible ja que el preu per megajoule es paga a 2,97 €. 
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15.  Relació energia-preu 

 

15.1 SISTEMA DE COMPARACIÓ 
Si tenim dues piles A i B: 

El que seria just és que una pila B que valgués el doble que una altra A aportés 

el doble d’energia que la pila A. Si això passés, l’energia i el preu de les piles 

seria proporcional. Per exemple: a la figura 24, la pila vermella (B) val el doble 

que la pila blava (A) però també aporta el doble d’energia que la blava. El preu 

d’aquestes piles és proporcional a l’energia que aporten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Gràfic que mostra la relació entre el preu i l’energia que aporta una pila.  

 

No seria just que una pila C que val el doble que la pila A tingui menys del 

doble d’energia que la pila A, en aquest cas, estaríem pagant més diner per 

menys energia. Per exemple: a la figura 24 la pila verda (C) val el doble que la 

pila blava (A) però aporta menys del doble d’energia. En aquest cas, la pila C 

seria injustament cara en comparació amb A i B.  

 

 

 



Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 63

El que seria ideal pels consumidors seria que una pila D que valgués igual que  

una pila A donés molta més energia que la pila A.  

Aquesta pila seria la més rendible ja que pel mateix preu obtindríem més 

energia. En definitiva, en comparació amb la pila A, les que queden sobre la 

recta en la figura 24 són més barates en comparació amb A, mentre que les 

que queden per sota resulten més cares.   

 

Si dibuixem per a cada pila una recta que passi pel punt que representa el seu 

preu i la energia, i que passi també per l’origen, la pila més rendible seria la que 

té més pendent i la menys rendible, la que en  té menys.  

 

La gràfica de les piles de les quals he fet l’estudi es troben a la següent gràfica 

energia-preu:  

 
 
Figura 25. Gràfica de dispersió energia-preu 
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15.2 RESULTATS 
 Si tenim en compte els diversos tipus de pila podem observar que si 

que existeix una relació entre el preu i l’energia de les piles: quan 

més cara és una pila més energia aporta però no d’una manera 

proporcional. Les de liti són les piles més cares i les aporten més 

energia de la mateixa manera que les salines són les més barates i 

les que menys energia aporten.  

 

 De les piles alcalines cal dir que l’energia que aporten no està 

relacionada amb el seu preu ja que hi ha piles més barates que 

aporten més energia que unes altres que valen més. Per exemple: La 

pila “cegasa” val 0,8725 € i aporta  448990 megajoules d’energia, 

mentre que la “duracel” que val més (0,13125 €) aporta menys 

energia.  

 

 A la figura 25 també es pot observar que la pila amb més rendible és 

la ikea (té més pendent) i que les piles Superdurata super, Duracel i 

Lithium són les menys rendibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudi sobre la relació entre el preu i l’energia aportada per les piles 

 

 65

16. Efectes de la publicitat 

 

És curiós observar que la pila amb menys rendibilitat és aquella 

més popular i anunciada. És veritat que la pila alcalina que 

aporta més energia és la “duracel” però el preu que paguem per 

unitat d’energia és molt alt.  

Per comprovar l’efecte que fa la publicitat he realitzat unes enquestes en les 

quals he preguntat a 20 persones la pila alcalina més rendible i la que més 

cops han vist anunciada.  

Un 55% pensen que la pila alcalina que és més rendible és la pila “duracel”.  

Un 25% pensen que la pila alcalina que és més rendible la “energizer”.  

Un 10% pensen que la pila alcalina més rendible és la “Ikea”.  

Un 10 % Altres.  

 

Figura 26. Resultat de l’enquesta sobre quina pila alcalina és més rendible 
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Quan vaig preguntar quina pila habien vist més cops anunciada, un 70% de les 

persones van respondre que la pila que més cops han vist anunciada és la 

“duracel” i un  30% van respondre que la “Energizer”.  

 

 
Figura 27. Resultat de l’enquesta sobre quina pila han vist més cops anunciada.  

 

Comparant els resultats experimentals amb els resultat de les enquestes, 

sembla mentida com la publicitat pot influir en el pensament de les persones.  

Sinó fos per la publicitat, “duracel” seria una pila tan desconeguda com pot ser-

ho la “ikea” i la gent no pensaria que “duracel” és la pila més rendible quan, tal i 

com he pogut comprovar, és la menys rendible.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


