
INTRODUCIÓN 
O efecto Leidenfrost di que a auga ao pasar dunha temperatura (punto Leidenfrost) non se evapora se 
non que esvara pola superficie. 

A explicación que se atribúe ao efecto é a de que o vapor de auga rodea á pinga, permitindo que esta non 
se evapore:  

 

 

 

 

Ao coñecer o efecto, démonos de conta de que cando se fala de efecto Leidenfrost case sempre se expón 
o caso da auga. Entón preguntámonos se verdadeiramente este efecto aparece en todos os líquidos. 
Outra pregunta que tamén nos pareceu importante foi a de se o efecto aparecía en todos os  líquidos na 
mesma temperatura (punto Leidenfrost). Tras comprobar que, efectivamente, se manifestaba a distintas 
temperaturas, decidimos coller a proporción en auga como explicación a este fenómeno. Isto último sería 
a nosa última finalidade: determinar se a auga inflúe no efecto. 

MATERIAL 
O material que empregamos foi: sonda e termómetro de radiación, pipeta, soporte (que contará cun 
gnomon, chisqueiro Bunsen e rexilla), recipientes (de porcelana, de metal 1, o cal deixamos de utilizar na 
proba nº 4, pois non quecía rápido, de vidrio e de metal 2) e os diversos líquidos cos que traballamos: 
auga, alcohol, auga con sal, vinagre, aceite, leite, champú, Coca-Cola (refresco), auga con azucre, Bi-
Frutas e xeo. 

PROCEDEMENTO INICIAL 
Nun soporte con chisqueiro Bunsen colocamos un recipiente sobre o cal traballaremos (de metal, de 
porcelana, de vidrio…) e probaremos cal é o máis adecuado. Entón ao alcanzar certa temperatura, cun 
contagotas aplicaremos gotas do líquido en cuestión sobre a superficie. Observaremos o efecto e para 
saber o punto Leindenfrost, retiraremos o chisqueiro para observar en que temperatura desaparece o 
efecto e anotalo. As variables a ter en conta son: 

-Controlada: cantidade de auga e tipo de líquido. A cantidade de auga serán gotas iniciais para ver se se 
produce o efecto. Se se mostra, engadiremos máis para comprobar, quitando o chisqueiro, a que 
temperatura desaparece. Os tipos de líquido que utilizaremos serán os indicados nos materiais. 

-Dependente: si se produce ou non o efecto. Que apuntaremos xunto cos seus respectivos líquidos. 
Comprobaremos se en todos se produce o efecto. 

-Independente: temperatura. Botaremos o líquido a unha temperatura considerable e comprobaremos a 
cal desaparece o efecto, apuntando estas para realizar a táboa e gráficas finais. 

DIARIO, PROBAS, PROCEDEMENTOS, ERROS E SOLUCIÓNS 
Tras os días 1, 2 e 3, que realizamos coa sonda profesional, démonos de conta de que entre esta e o 
termómetro de radiación había unha grande diferencia da que non nos decataramos. Así, descartamos a 
sonda e preferimos o termómetro pois as súas temperaturas indicadas eran máis certeiras que as da 
sonda. Aínda así mostramos a continuación todas as probas realizadas, pero é preciso ter en conta que o 
primeiros días o líquido empregado foi a auga: 

DÍA 1: con recipiente de vidrio, para filmar mellor o efecto. A traba foi a posibilidade da súa ruptura polo 
cambio brusco de temperatura. Non obstante, a temperatura ascendía moi lentamente, pois era de vidrio. 
Aos 135ºC puidemos observar por moi pouco tempo o efecto, que rapidamente desapareceu. 

Día 2: mantemos o recipiente de vidrio, pois é moi interesante filmar o efecto. Seguimos o proceso 
habitual. Tras a experiencia, decidimos non empregar máis este recipiente, pois non tiñamos tempo 
dabondo para que aumentara ata as temperaturas esperadas. 

Día 3: probamos xa co recipiente de metal. Seguimos medindo coa sonda profesional. Non tivemos o 
tempo necesario para observar  efecto. Pero decidimos que o recipiente de metal é máis doado, pois 
ascende a temperatura máis rapidamente. 



 
 

Día 4: xa posuímos o termómetro de radiación. Observamos a diferencia abismal que se presentaba entre 
os dous instrumentos: mentres a sonda marcaba 90ºC o termómetro de radiación marcaba 154ºC. 
Podemos entón saber que a sonda NON funciona de forma correcta pois mostra temperaturas diversas e 
variadas. Traballamos unicamente co termómetro de radiación. Fórmase o efecto aos 112ºC. 

Día 5: elevamos a temperatura aos 158ºC e imos ver de novo a que temperatura se perde o efecto: 
113ºC. Probamos con ALCOHOL: aos 143ºC botamos alcohol. Prodúcese o efecto. Seguimos 
quentando. NON produce sons ao chocar co metal. Forma unha pinga diferente que se agranda e 

desaparece. 

Día 6: con recipiente de porcelana. Tras a súa ruptura, decidimos non empregalo máis. Seguimos con 
outros líquidos no recipiente de metal. Probamos de novo con alcohol: gota inestable aos 110ºC. 
Decidimos experimentar tamén con vinagre. Aos 150ºC observamos que se forma o efecto. A gota ás 

veces é inestable e outras é moi estable. Non é regular 

Día 7:  empregando o proceso habitual decidimos comprobar os líquidos empregados ata agora: auga 
(aparece o efecto aos 110ºC), alcohol (130ºC observamos o efecto, pero mantense ata descender aos 
110ºC-90ºC) e vinagre (filmamos o efecto aos 140ºC, e desaparece aos 120ºC). Comprobamos agora con 
auga con sal: aos 150ºC o efecto está presente pero dura moi pouco tempo e en pequenas cantidades, 

pois enseguida se desfai e desprende sal nas paredes do recipiente. A mestura non era coñecida.  

Día 8: empregamos ACEITE. Tras dúas probas realizadas a diversas temperaturas (110ºC e 150ºC), 
observamos que se queima e non se produce o efecto. Preparamos entón unha disolución con 

concentración coñecida: 7g NaCl-250mL. Tras realizar o proceso, observamos que se produce o efecto 
(cunha pinga moi estable) que desaparece aos 95ºC. 

Día 9: día sen produtividade: probamos con leite pero temos un problema, acábase a pila do termómetro 
de radiación. Pero si que observamos o efecto. 

Día 10: seguimos probando co LEITE. Observamos o efecto con pingas estáticas. Desaparece aos 89ºC. 
As pingas quéimanse continuamente. Agora probamos con CHAMPÚ: sorprendentemente, fórmase o 
efecto que desaparece aos 100ºC-97ºC. Experimentamos entón con refresco (Coca-Cola). De novo, 

presenciamos as pingas, que se manteñen ata os 125ºC. Deixaremos o recipiente coa Coca-Cola aberto 
para que se perda o gas e así poder experimentar con este outro día. 

Día 11: preparamos unha mestura de auga con azucre, con concentración: 7g de azucre-250mL 

disolución. Vemos que o efecto non se mantén e as gotas dispáranse. Desaparecen sobre os 140ºC. 
Cando se acerca a esta temperatura, as pingas estabilízanse.  

Día 12: probamos coa Coca-Cola sen gas: prodúcese e desaparece aos 140ºC. Con zume (Bi-Frutas), 
tamén se formará o efecto ata que desaparece nos 130ºC. En días anteriores, os resultados non foron 
tan variados como nestas últimas probas. Debemos tomar como a acertada o primeiro resultado 
de cada unha. Xa que observamos que nas primeiras veces o efecto é estable, e nas segundas 
veces, como o recipiente está sucio da anterior proba, o efecto é variable e irregular. Algo que non 
aconteceu en días anteriores. Por último, decidimos probar con XEO: non se forma o efecto, 

loxicamente, xa que arrefría a temperatura do recipiente e non permite alcanzar altas temperaturas. 

RECOLLIDA DE DATOS  

Tras os 12 días de probas, recollemos todos os datos e organizamos unha táboa onde introducimos as 
observacións dos efectos de cada líquido, a temperatura da que partimos (e na que se forma o efecto), a 
temperatura á que desaparece o efecto e a porcentaxe de auga na disolución. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A nós interésanos relacionar a temperatura á que desaparece o efecto coa porcentaxe de auga no líquido. 
Desta maneira obtemos a seguinte táboa. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN E CONCLUSIÓN 

Tras comparar os resultados da temperatura á que aparece o efecto Leidenforst nos diversos líquidos 
(punto Leidenfrost) coa súa proporción en auga, concluímos que realmente a auga non afecta á 
manifestación do efecto nos líquidos. Polo tanto a nosa hipótese é descartada.  

Non obstante, este traballo permitiunos coñecer o efecto Leidenfrost, ademais de obter os puntos  
Leidenfrost dos distintos líquidos cos que traballamos. É importante destacar que con esa experiencia non 
negamos nin discutimos a información obtida sobre o efecto. Simplemente logramos ampliala. 

APLICACIÓNS DO EFECTO 
Unha explicación que nos dá o coñecemento deste efecto é o seguinte: é a razón pola que podemos saír 
relativamente indemnes tras tocar un material fundido a altísimas temperaturas sempre e cando teñamos 
as mans molladas e o contacto sexa moi breve. 

Desta maneira tamén podemos explicar por que nas cociñas observamos que se unha gota de auga cae 
sobre a placa vitro cerámica non se evapora como pensamos se non que esvara pola superficie. 

Unha aplicación que se nos ocorre, é a posibilidade de empregar este efecto como “medio” para o 
desprazamento de corpos sobre superficies. Desta maneira o rozamento sería practicamente nulo e moi 
eficaz, pois con menos forza lógranse maiores desprazamentos. 

ANEXO: IMAXES DO EFECTO EN CADA UN DOS LÍQUIDOS 

 

  

  

Soporte 
Auga 

Alcohol Vinagre Aceite 

Auga con sal Leite Champú 

Coca-Cola Auga con azucre 

Bi-Frutas 


