
Teoria cinètica de la matèria
Per poder explicar (veure preguntes més a baix) i entendre el comportament de la matèria, existeix un model teòric que es basa 
en els següents postulats:
La matèria està formada per petites partícules.
Entre les partícules que formen la matèria no existeix gens. Hi ha buit.
Existeixen unes forces atractives que tendeixen a ajuntar les partícules.
Les partícules que forma un sistema material no estan quietes, es mouen. L'energia cinètica que posseeixen és proporcional a la 
temperatura. Això és, si la temperatura és baixa, el seu moviment serà lent. Si la temperatura ascendeix, es mouen més 
ràpidament.

Quina és la diferència entre un sòlid, un líquid o un gas?
En un sòlid les forces entre les partícules que ho formen són molt 
grans, per açò estan molt juntes formant estructures ordenades. En 
els sòlids les partícules no estan quietes, sinó que tenen un 
moviment de vibració.

En un gas les forces d'atracció entre les partícules, encara que 
existeixen, són molt febles. Per tant es mouen en totes adreces, 
xocant contínuament unisques amb unes altres i contra les parets 
del recipient que les conté. Existeix una gran separació entre les 
partícules, hi ha grans espais buits.

En un líquid ocorre una situació intermèdia. Les forces entre 
partícules no són tan grans com en els sòlids, ni tan febles com en 
els gasos. Les partícules estan més separades que en els sòlids, 
però menys que en els gasos.

Per què, generalment, els sòlids tenen densitats 
elevades, mentre que els gasos tenen una densitat baixa i 
els líquids presenten valors intermedis?

Si ens fixem en l'explicació anterior comprendrem que 
en els sòlids la matèria (partícules) tendeix a estar molt 
junta. La massa per unitat de volum serà gran.

En els gasos, en ser molt gran la separació entre les 
partícules, tindrem densitats xicotetes (poca massa per 
unitat de volum), i en els líquids la situació serà 
intermèdia.

Per què els gasos exerceixen pressió sobre les parets 
dels recipients? Per què la pressió augmenta si fiquem 
més gas o elevem la seua temperatura?

Segons la teoria cinètica la pressió d'un gas és deguda 
als continus xocs de les partícules que ho formen contra 
les parets del recipient. Així entenem que si fiquem més 
gas en el recipient, la pressió augmenta (més xocs), i si 
traiem gas, la pressió disminueix (menys xocs).

Si elevem la temperatura les partícules es mouran més 
ràpidament, la qual cosa provocarà un augment dels 
choques.si refredem, es mouran més lentament. Menys 
xocs.

Què ocorre quan calfem una substància?

Quan calfem, donem energia. Aquesta energia és transferida a les 
partícules que formen la matèria, la qual cosa motiva que es 
moguen amb major velocitat.

Si per contra refredem, llevem energia a les partícules que es 
mouran ara més lentament

Per què les substàncies canvien d'estat?

El que una substància estiga en un estat o un altre, depèn de 
l'equilibri entre les forces que tendeixen a ajuntar les partícules i 
de la seua tendència a separar-se, que serà tant major, com més 
gran siga la seua energia. 
Si baixem la temperatura, les partícules es mouran més lentament 
i les forces atractives seran capaces de mantenir-les més juntes 
(el gas es transforma en líquid, i si seguim refredant, en sòlid)

Si tenim un sòlid i ho calfem, el moviment de vibració 
de les partícules anirà augmentant fins que l'energia siga 
suficient per a superar les forces que les mantenen en les 
seues posicions. El sòlid fon i es transforma en un 
líquid. Si seguim calfant, passarà a gas.



Amb la finalitat d'obtenir un model matemàtic que puga descriure el comportament d'un gas 
(ideal, no real), es realitzen certes simplificacions del model anterior:

Les molècules dels gasos es consideren punts matemàtics (volum nul)
No existeixen forces entre les molècules.

Aquestes simplificacions van permetre un tractament dinàmic-cinemàtic dels gasos, 
considerant-los com un conjunt molt gran de petites partícules en moviment, que va donar 
com a fruit l'obtenció d'una equació que descriu el seu comportament:

                        p · V = n ·R · T

És l'anomenada equació d'estat per als gasos perfectes, ja que relaciona les 
quatre variables que caracteritzen l'estat d'un gas:
Pressió (P). Mesura en atmosferes (*atm) (1 *atm = 760 mm = 101.325 *Pa)
Volum (V). Mesurat en litres (L)
Nombre de mols (n)
Temperatura. Mesura en kelvins (K) (K = 273+ C)
R és una constant, cridada constant dels gasos perfectes, que val:

0,082   atm · L___  i en unitats del Sistema Internacional val    8,31        J       
            K· mol                                                                                        K·mol
L'equació d'estat per als gasos perfectes no és aplicable estrictament als gasos 
reals (ja que les hipòtesis de partida no es compleixen), però concorda bastant bé 
amb les dades obtingudes amb gasos no ideals, sobretot si estan a temperatures 
no gaire baixes i a pressions no massa elevades. 

Per tant, segons la Teoria Cinètica els gasos poden ser descrits com:
Petites molècules amb un moviment caòtic: es mouen a gran velocitat i en totes 
adreces, xocant contínuament unisques amb unes altres i contra les parets del 
recipient.
La pressió és deguda als xocs de les molècules del gas amb les parets del recipient.
L'energia cinètica és directament proporcional a la temperatura absoluta ( Ec = k T)
Les forces intermoleculars són molt febles.




