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editorial

A., B.D., e I.A.
S’estarà d’acord que temes com Ambient, Big Data, i 

Intel·ligència Artificial estan de moda i d’acord amb una nota que 
he rebut d’un excel·lent amic i geòleg professional ens podem 
preguntar per què no es relacionen entre si.

Diu el meu amic: “Parece una buena idea que se utilice la 
inteligencia artificial en un tema tan importante como el ambiente, 
donde la especie humana parece haber perdido su cordura. 
Realmente no es que la humanidad haya perdido su cordura, 
solo que se tiene que enfrentar con problemas nuevos, complejos 
y variados y, por lo tanto, necesita nuevas herramientas para 
afrontarlos”. Així mateix en relació als big data, cita al científic 
francès Henri Poincaré: “La ciencia está basada en hechos, de 
la misma manera que una casa está hecha de ladrillos: pero una 
acumulación de hechos (big data) no es ciencia, de la misma 
manera que una pila de ladrillos no es una casa”.

“Tenemos pues demasiados datos y necesitamos aumentar 
mucho nuestras capacidades para procesarlos. La única solución: 
Tener nuevas herramientas. En realidad, la inteligencia artificial no 
es una opción, es una necesidad si queremos resolver los problemas 
ambientales que nos enfrentamos. La inteligencia artificial es la 
única manera de poder utilizar todo el potencial que los datos que 
las tecnologías como la observación de la Tierra, el Internet de las 
cosas o las comunicaciones ponen en nuestras manos”.

“Tenemos que usar Inteligencia Artificial si queremos seguir 
disfrutando de nuestra Inteligencia Natural”.

José Costa
Degà CQC

President AQC
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col·laboracions

autora:

lidia delgado valderrama
Unitat de Criomicroscòpia Electrònica

Centres Científics i Tecnològics (CCiTUB)

El coneixement de 
l’estructura cel·lular ha anat 
avançant en paral·lel a les 
millores implementades 
als camps de l’òptica i de 
l’adquisició d’imatges ja 
des del descobriment de les 
cèl·lules per Robert Hooke i 
Antonie van Leeuwenhoek al 
segle xviii. El desenvolupament 
del microscopi electrònic 
de transmissió per Ruska 
en els anys 30 prometia un 
salt resolutiu considerable 
respecte al microscopi òptic 
gràcies a la utilització de 
partícules subatòmiques 
amb una longitud d’ona molt 
inferior que la dels fotons per 
a l’obtenció de les imatges: els 
electrons. Malauradament, en 

el moment d’observar mostres 
biològiques, van sorgir tota una 
sèrie de limitacions de la tècnica 
que va portar, amb el pas del 
temps, al desenvolupament de 
la criomicroscòpia electrònica 
de transmissió, la qual ha 
esdevingut tota una revolució 
en l’observació d’estructures 
biològiques, en el context 
més proper possible, a com 
es trobarien in situ. De fet, 
la importància de la tècnica 
ha estat reconeguda amb el 
Premi Nobel de Química del 
2017, sent els guardonats 
tres investigadors implicats 
en el desenvolupament de la 
criomicroscòpia electrònica 
per a la determinació de 
l’estructura de biomolècules 

en solució a gran resolució: 
Jacques Dubochet (Universitat 
de Lausana), Joachim Frank 
(Universitat Colúmbia) i 
Richard Henderson (Universitat 
de Cambridge).1

Una vegada desenvolupat 
el microscopi electrònic de 
transmissió als anys 30, la 
primera limitació que es va 
trobar en la seva aplicació va 
ser que l’interior del microscopi 
electrònic havia de mantenir-
se en condicions d’alt buit per 
tal d’assegurar el flux correcte 
d’electrons, la qual cosa era 
incompatible amb l’observació 
directa de mostres biològiques 
per la presència d’aigua 
intrínseca. Arran d’aquest fet, 

LA CRIOMICROSCÒPIA 
ELECTRÒNICA DE 

TRANSMISSIÓ: 
 REVOLUCIONANT LA BIOLOGIA 

ESTRUCTURAL I CEL·LULAR
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al llarg de les dues dècades 
següents, es va treballar en el 
desenvolupament de mètodes 
de preparació que van permetre 
obtenir les primeres imatges 
subcel·lulars: la tinció negativa 
i el mètode convencional. La 
tinció negativa, desenvolupada 
principalment per a l’observació 
de partícules purificades en 
una solució, consisteix en la 
disposició d’una gota de la 
solució que es cobreix amb 
un agent de tinció electrodens, 
que, un cop s’asseca, preserva 
la superfície de les partícules 
on s’ha dipositat.2 El mètode 
convencional implica la fixació 
química, la deshidratació i la 
inclusió de la mostra en un 
plàstic, del qual s’obtenen 
seccions ultrafines, que 
es contrasten amb metalls 
pesants i es poden observar 
al microscopi electrònic de 
transmissió3,4. Tots dos mètodes 
van permetre el descobriment 
de gran part dels orgànuls i 
de les estructures biològiques 
subcel·lulars que es coneixen 
mitjançant el microscopi 
electrònic de transmissió. 
Aquests descobriments van 
quedar ràpidament estancats 
perquè aquestes tècniques de 
preparació incipients, basades 
en la fixació química i la 
deshidratació de les mostres, 
no aconseguien preservar els 
detalls fins estructurals i, a 
més a més, afegien artefactes, 
limitant-ne així la resolució 
efectiva obtinguda.5 

En aquest context, va 
sorgir el concepte de fixació 
de les mostres amb fred, 
denominat crioimmobilització 

Figura 1. Mètode de Crioimmobilització per Immersió i observació en el 
Criomicroscopi electrònic de transmissió desenvolupat per Jacques Dubochet 
i els seus col·laboradors. 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2017/popular-
chemistryprize2017.pdf
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o criofixació. S’esperava que 
aquest mètode mantingués 
l’aigua intrínseca de la mostra, 
preservant així els seus detalls 
estructurals fins. De la mateixa 
forma, l’observació directa de 
les mostres crioimmobilitzades 
al microscopi electrònic també 
en condicions de fred, permetria 
l’anàlisi de les mostres en 
el seu estat hidratat, evitant 
l’evaporació de l’aigua durant 
l’observació en condicions 
d’alt buit. Jacques Dubochet 
i els seus col·laboradors van 
desenvolupar el primer mètode 
de crioimmobilització, que es va 
denominar crioimmobilització 
per immersió (plunge freezing). 
Aquest mètode consisteix a 
disposar una capa molt prima de 
la mostra biològica en solució 
aquosa sobre una reixeta suport 
del microscopi electrònic, i tot 
seguit fer una immersió molt 
ràpida de la reixeta en un gas 
liquat a temperatures molt 
baixes, de l’ordre de -190 ºC.6 
Els gasos més utilitzats són l’età 
i el propà, ja que presenten 
una elevada conductivitat 
tèrmica i permeten una 
crioimmobilització ràpida de 
la mostra. Aquesta tècnica va 
sorgir al llarg dels anys 70 i, 
a partir d’aleshores, la seva 
eficàcia ha anat millorant 
gràcies a l’increment de la 
velocitat del procés, que 
arriba a una acceleració 
aproximada de tres vegades 
la força gravitacional, fet 
que permet aconseguir taxes 
de refredament de l’ordre 
de 10.000 ºC/s. En aquestes 
condicions, s’aconsegueix 
passar l’aigua intrínseca de 
mostres fins a 500 nm de gruix 

directament a un estat de gel 
vitri o amorf, evitant el pas 
per un estat de gel cristal·lí, 
així com els reordenaments 
moleculars. El gel vitri, a 
diferència del gel cristal·lí, és 
un fluid molt viscós que manté 
l’estructura de la mostra en un 
estat molt similar a com es troba 
quan la seva aigua intrínseca hi 
és en estat líquid. La mostra, 
un cop crioimmobilitzada, es 
manté molt freda també durant 
l’observació en el microscopi 
electrònic de transmissió 
mitjançant nitrogen líquid, 
evitant així l’evaporació de 
l’aigua durant la seva observació 
i facilitant la visualització de les 
macromolècules hidratades, 
en un estat molt proper a com 
es troben a la natura i sense 
l’addició d’agents químics o 
metalls pesants que les puguin 
alterar (Fig. 1). 

Les primeres observacions 
de mostres crioimmobilitzades 
en condicions de fred van 
evidenciar que els electrons 
utilitzats per a l’obtenció 
d’imatges trencaven 
ràpidament les molècules, de 
manera que, quan aquests hi 
incidien a sobre, molt pocs 
es dispersaven i les molècules 
es feien malbé abans 
d’arribar a ser observades. 
La primera solució a aquest 
problema que va sorgir va 
ser l’adquisició d’imatges de 
còpies idèntiques en forma 
de cristall d’una molècula i 
la combinació de les imatges 
obtingudes per tal de millorar 
el senyal en relació al soroll. 
D’aquesta forma, Henderson 
i els seus col·laboradors 

van desenvolupar el que es 
coneix com a cristal·lografia 
bidimensional, treballant 
sobre la bacteriorodopsina, 
una proteïna intramembrana 
que s’organitza formant 
cristalls. Durant els anys 
70 i 80, Henderson i els 
seus col·laboradors van 
desenvolupar els mètodes 
per a obtenir imatges a baixa 
dosi d’electrons al microscopi 
electrònic i, a partir dels patrons 
de difracció, van poder calcular 
l’estructura tridimensional 
d’aquesta proteïna. Als 
anys 90, van aconseguir 
la suficient resolució per a 
construir el model atòmic de la 
bacteriorodopsina (Fig. 2).7 

Tot i això, encara hi havia 
un gran nombre de proteïnes 
que no cristal·litzaven i que, 
per tant, no es podien resoldre 
mitjançant aquesta tècnica. Per 
a tots aquells casos, Joachim 
Frank i els seus col·laboradors 
van desenvolupar un mètode 

Figura 2. Estructura de la 
Bacteriorodopsina presentada per 
Henderson el 1990. 

https://www.nobelprize.org/ nobel_
prizes/chemistry/laureates/2017/
popular-chemistryprize2017.pdf 
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que consisteix a adquirir un 
gran nombre d’imatges de 
còpies aïllades de la mateixa 
macromolècula, però amb 
diferents orientacions, i obtenir 
una mitjana de totes les 
imatges. Aquest mètode es va 
poder aplicar gràcies al fet que, 
quan les macromolècules en 
solució es dipositen sobre una 
reixeta i es crioimmobilitzen, 
aquestes, generalment, adopten 
orientacions aleatòries, de 
manera que l’adquisició 
d’imatges d’un gran nombre 
de partícules idèntiques 
proporciona totes les vistes 
necessàries per a produir la 
reconstrucció tridimensional 
i, fent la mitjana d’un nombre 
suficient d’imatges amb soroll, 
s’aconsegueix minimitzar el 
soroll respecte al senyal (Fig. 
3). Com més grans són les 
macromolècules, més senyal 
s’aconsegueix, fet que permet 
determinar amb més precisió 
la seva orientació. Aquesta 
tècnica es coneix com l’anàlisi 
de partícules individuals 
(single particle analysis) i va 
ser aplicada inicialment per a 
estudiar els ribosomes.8 

El 1995, Henderson va 
calcular que si les condicions 
d’adquisició d’imatges per 
microscòpia electrònica eren 
les més òptimes possibles, 
el mètode de l’anàlisi de 
partícules individuals podria 
resoldre qualsevol proteïna 
o complex proteic superior 
a 40 kDa amb una resolució 
propera a l’atòmica i sense la 
necessitat de ser cristal·litzada.9 
Quan va comprovar la 
potència teòrica de la tècnica, 

Figura 3. Anàlisi de Partícules Individuals desenvolupat per Joachim 
Frank i col·laboradors. 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2017/popular-
chemistryprize2017.pdf
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Henderson va continuar 
treballant per tal d’optimitzar-
ne la resolució i es va centrar 
en el desenvolupament de 
la tecnologia d’adquisició 
d’imatges, fet que el va 
conduir a la creació dels 
detectors directes d’electrons 
(direct electron detectors). 
Fins aleshores, s’utilitzaven 
dispositius de carga acoblada 
(charged-coupled device, 
CCD), els quals converteixen 
l’energia dels electrons que 
colpegen l’escintil·lador en 
fotons que es detecten per la 
càmera CCD. En els detectors 
directes, els electrons 
colpegen directament un xip 
semiconductor complementari 
d’òxid de metall 
(complementary metal-oxide 
semiconductor, CMOS), sense 
conversió a fotons. D’aquesta 
manera, els detectors directes 
aconsegueixen minimitzar 
el soroll i es poden llegir a 
desenes de quadres per segon, 
fet que permet que el moviment 
de la mostra vitrificada durant 
l’observació pugui ser corregit 
i el resultat en imatges sigui 
molt més nítid.

Els avenços descrits 
anteriorment van desenvolupar 
la criomicroscòpia electrònica, 
que, actualment, està 
posicionada com a tècnica 
d’elecció per a l’observació de 
l’estructura de grans proteïnes 
i complexes macromoleculars 
en el seu estat hidratat, per 
tant, proper a la manera com 
es trobarien a la natura. Per 
altra banda, cal destacar 
que avanços més recents en 
la preparació de mostres, 

instrumentació i tècniques més 
sofisticades de processament 
estan incrementant la 
importància d’aquesta tècnica. 
Entre aquestes millores hi 
ha la preparació de mostres 
per crioimmobilització per 
alta pressió (High Pressure 
Freezing, HPF) que consisteix 
a augmentar la pressió a valors 
propers a 2.100 bars alhora 
que es refreda la mostra.10 
Aquest mètode ha permès 
ampliar la mida de les mostres 
per a crioimmobilitzar fins a 
200 μm de gruix, permetent 
la criofixació de cèl·lules i 
fragments de teixits amb taxes 
de refredament de l’ordre de 
10.000 a 30.000 ºC/s.11 

Un cop crioimmobilitzada 
per alta pressió, es poden 
obtenir seccions ultrafines de 
la mostra, de l’ordre de 50 
nm, a temperatures per sota de 
-138 ºC, temperatura a què es 
produeix la cristal·lització del 
gel vitri.12 Aquestes seccions 
obtingudes són observables 
al criomicroscopi electrònic, 
amb la tècnica coneguda 
com a criomicroscòpia 
electrònica de seccions vítries 
(cryo-electron microscopy of 
vitreous sections, CEMOVIS).13

Cal esmentar que 
els avanços recents en 
criomicroscòpia electrònica 
també poden aplicar-se a 
macromolècules en un context 
cel·lular, ja sigui de cèl·lula 
completa crioimmobilitzada 
per immersió o de seccions 
vítries de cèl·lules o teixits, 
mitjançant la tècnica de la 
criotomografia electrònica. 
Aquest mètode consisteix a 

rotar l’estructura d’interès en 
el seu context cel·lular sobre 
un eix al criomicroscopi 
electrònic, obtenir-ne 
imatges a diferents angles i, 
posteriorment, aconseguir la 
reconstrucció tridimensional 
per combinació de les 
diferents imatges obtingudes.14 
En aquest cas, es reconstrueix 
una cèl·lula, porció de cèl·lula 
o teixit únics, i el resultat  és 
una reconstrucció amb una 
resolució limitada a uns 4-6 
nm. Tot i això, s’aconsegueix 
observar la morfologia general 
i la ubicació de complexes 
macromoleculars grans, de 
manera que, una vegada 
es reconeix la forma del 
complex molecular, si n’hi ha 
múltiples còpies en la cèl·lula 
o en diferents cèl·lules, es pot 
obtenir una mitjana de totes les 
còpies en una reconstrucció 
final de resolució inferior a 4 Å. 
Aquest mètode es coneix com 
a mitjana de subtomogrames 
(subtomogram averaging).15 A 
més a més, la criotomografia 
electrònica unida a la 
mitjana de subtomogrames 
poden proporcionar una 
resolució òptima per tal de 
situar estructures atòmiques 
de components individuals 
conegudes en el mapa 
reconstruït.

Una altra millora emergent 
en la criomicroscòpia 
electrònica digna de 
mencionar és l’ús de plaques 
de fase (phase plates). Es 
tracta d’una tecnologia que 
s’incorpora al criomicroscopi, 
que permet generar contrast 
de fase, sense la necessitat de 
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desenfocar, i que es pot utilitzar 
conjuntament amb detectors 
directes, optimitzant-ne així 
els resultats finals. La seva 
aplicació en la criotomografia 
i en l’anàlisi de partícules 
individuals ha permès la 
visualització de les estructures 
amb un detall imprecedent.16 

Les mostres 
crioimmobilitzades per alta 
pressió també es poden 
seccionar i observar mitjançant 
la tècnica de cryo-focused 
ion beam scanning electron 
microscopy (Cryo-FIB-SEM), 
minimitzant així els artefactes 
mecànics produïts per l’acció 
de tallar amb la tècnica de les 
seccions vítries.17 D’aquesta 
forma, es fa servir un feix 
d’ions, generalment gal·li, 
per anar rebaixant la mostra 
crioimmobilitzada i obtenir 
imatges de la superfície per 
criomicroscòpia electrònica 
de rastreig.

Totes aquestes 
contribucions, juntament amb 
les noves implementacions 
de la tècnica que van sorgint, 
fan que la criomicroscòpia 
electrònica funcioni com a 
nexe entre la Biologia Cel·lular 
i la Biologia Estructural. De 
fet, actualment, es tracta 
del mètode d’elecció per a 
visualitzar l’estructura de 
grans proteïnes i de complexes 
macromoleculars, gràcies 
a la tècnica d’anàlisis de 
partícules individuals, i veure 
els seus arranjaments dintre 
de les cèl·lules, mitjançant 
els mètodes de criotomografia 
electrònica i de mitjana de 
subtomogrames.
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OLIMPíADA DE QuíMICA A 
CATALuNyA: L’ExAmEN

autora:

merCè talló Catarineu
Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

Fa més de trenta anys que 
a finals de febrer/inicis de 
març, un grup cada vegada 
més nombrós d’alumnes de 
segon de batxillerat es troben 
per a participar a l’Olimpíada 
Química de Catalunya amb 
ganes de posar a prova els seus 
coneixements de la matèria, 
de tenir un primer contacte 
amb el món universitari i 
també, es clar, amb la il·lusió 
de ser un dels classificats per 
a representar Catalunya a la 
Fase Nacional.

A la convocatòria de 
les proves, es fa referència 
explícita dels objectius 
d’aquesta cita olímpica: 
“...promoure i estimular 
l’interès dels alumnes per la 
Química, establir una millor 
relació entre l’ensenyament 
de la Química a nivell no 
universitari i universitari, i 
motivar el professorat en 
el desenvolupament d’una 
metodologia més propera a la 
vida real...”. 

Malgrat que les retallades 
dels pressupostos han reduït 
els premis a la mínima 
expressió, any rere any 
augmenta el nombre de 
participants. Aquests fets 
poden ser indicadors de que 
els objectius s’acompleixen 
ja que és evident que cada 
vegada hi ha més professors 
de batxillerat que animen a 
nois i noies a dedicar una part 
del seu temps a la Química, 
sigui fent exercicis voluntaris 
a casa o comentant-los a 
classe, i passant una tarda 
a la Universitat fent un llarg 
examen de l’assignatura. I és 
molt remarcable que aquests 
alumnes estan disposats a fer-
ho pel plaer d’aprendre, de 
posar-se a prova en un entorn 
estrany per a ells com és la 
universitat, i amb un format 
d’examen que, d’entrada, els 
sorprèn.

Per la prova, els nois i noies 
han de preparar el temari 
dels dos cursos de Batxillerat, 

el de primer complet i el 
de segon fins a l’apartat 4 
inclòs. A més, l’examen pot 
incloure qüestions teòriques 
sobre pràctiques de laboratori. 
Aquesta informació es troba al 
lloc web:

http://universitats.gencat.
c a t / w e b / . c o n t e n t / 0 1 _
a c c e s _ i _ a d m i s s i o / p a u /
documents/materies/quimica/
Orientacions-per-a-lexamen-
de-Quimica.pdf

Tal com he dit, la prova 
sorprèn quan la veus per 
primera vegada. A continuació, 
faré una descripció i una breu 
anàlisi de l’examen d’enguany 
amb la intenció de donar-lo a 
conèixer, animar a professors 
a utilitzar-lo en la seva tasca 
docent i, també, contribuir 
d’alguna manera a divulgar 
l’Olimpíada de Química 
fomentant-ne la participació.

La prova està constituïda 
per un qüestionari amb 10 
preguntes. Les 9 primeres son 



NPQ 478 • primer trimestre 2018 13

col·laboracions

preguntes tipus test, on cada resposta encertada val 10 punts, els errors descompten 2 punts i la 
resposta en blanc val 0 punts. A la pregunta 10 cal respondre a cinc preguntes de formulació i val 
10 punts: 2 per cada resposta correcta, els errors descompten 0,4 punts i la resposta en blanc val 
0 punts. A més, es proposa un tema a desenvolupar que es valorarà amb un màxim de 20 punts i 
només es considerarà per establir les tres millors qualificacions en cas d’empat en les deu preguntes 
de la prova. 

La durada màxima de l’examen és de 3 hores.

La prova del curs 2017-2018 ha consistit en les següents preguntes:

1. En relació a la naturalesa dels elements constituents, als enllaços químics i a la solubilitat dels 
compostos químics, indiqueu quines de les proposicions següents són correctes: 

1. El clorur d’amoni és més soluble en acetona que en aigua. 

2. El clorur de sodi és poc soluble en acetona. 

3. El clorur de sodi és més soluble en aigua que en acetona.  

4. L’hidrogencarbonat de sodi és menys soluble en aigua que en acetona. 

5. El carbonat de sodi és més soluble en aigua que en acetona. 

6. El fosfat de calci és molt soluble en aigua. 

a) 1, 3 i 5

b) 2, 3 i 5

c) 2, 3 i 6

d) 1, 4 i 5

e) 2, 4 i 6

En aquesta pregunta cal relacionar tipus d’enllaç químic (trobem compostos iònics i covalents) 
amb polaritat (dissolvents polars i apolars) i solubilitat (sals solubles i insolubles). A més, els alumnes 
han de tenir un acceptable nivell de formulació inorgànica i orgànica. 

2. Un àcid sulfúric comercial que ve retolat amb una especificació de “98,5% (m/m)” té una 
concentració de 18 mol·L-1. Quina és la seva densitat (D), en g·mL-1, i quin volum (V), en mL, 
d’aquest àcid comercial és necessari per preparar 1 L d’una solució 1,0 mol·L-1?.

Dades: Masses atòmiques relatives: H = 1,0; O = 16,0; S = 32,0 

a) D=1,50 i V=5,56

b) D=1,74 i V=5,56

c) D=1,79 i V=5,56

d) D=1,74 i V=55,6

e) D=1,79 i V=55,6

Aquí trobem un exercici de dissolucions de primer de batxillerat. Cal que no confonguin 
magnituds (densitat/concentració en massa/molaritat) i que dominin les unitats (mL i L, m/m...). 
Haver fet pràctiques de preparació de dissolucions els pot ajudar.
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3. El Reglament sobre classificació, etiquetatge i envasament (CLP) de substàncies i mescles 
químiques perilloses  s’introdueix a la Unió Europea com a un nou sistema per classificar i etiquetar 
els productes químics. Es basa en el Sistema Globalment Harmonitzat de les Nacions Unides 
(SGA) que modifica el reglament europeu (CE) nº 1907/2006 de registre, avaluació, autorització 
i restricció de productes químics (REACH). En relació a l’anterior reglamentació, s’han modificat 
els pictogrames (ara son 9 en lloc dels 7 anteriors) i les frases de risc (R) i de seguretat (S) passen 
a denominar-se frases de perillositat (H) i de precaució (P), respectivament. Digueu quins dels 
pictogrames següents són adients per a l’àcid sulfúric (H2SO4) i el metanol (CH3OH):

a) H2SO4   → 1

CH3OH → 2

b) H2SO4   → 3

CH3OH→ 4

c) H2SO4   → 7

CH3OH → 9

d) H2SO4   → 5 

CH3OH → 6

e) H2SO4 → 2

CH3OH → 8

En aquest punt de la prova, cal tenir present el significat dels pictogrames del Reglament CLP 
en la seva darrera actualització i també cal haver insistit en la contextualització en els exercicis on 
apareixen espècies químiques, insistint  en explicar i posar exemples de la perillositat dels productes 
químics d’us més freqüent.

4. Una reacció de síntesi és un procés on dues o més substàncies químiques reaccionen per 
generar compostos químics més complexos. Per obtenir aigua es fa saltar una guspira elèctrica en 
un recipient d’1 L que conté una mescla gasosa d’hidrogen i d’oxigen al 25 % (m/m) d’hidrogen, 
sotmesa a una pressió de 2 atm i a una temperatura de 40ºC. Calculeu la massa, en grams, d’aigua 
sintetitzada si el rendiment és del 100%. 

Dades: Masses atòmiques relatives: H = 1,0;  O = 16,0   

Constant dels gasos ideals: R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1  = 0,0831 bar·L·mol-1·K-1   1 atm = 
101,325 kPa = 1,01325 bar = 760 mm Hg 

a) 0,22

b) 0,44

c) 0,66

d) 0,89

e) 1,11

Estem davant d’un problema d’estequiometria on cal determinar el reactiu limitant, llei de 
proporcions o volums de combinació i llei de gasos. Cal vigilar amb les unitats emprades. És el tipus 
de problema que podríem trobar en un examen de química clàssic.
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5. G.N. Lewis va proposar un model basat en la compartició d’electrons entre els àtoms per 
formar enllaços covalents. Una conseqüència d’aquest model és l’anomenada regla del octet que 
estableix, encara que amb algunes excepcions, que els àtoms dels elements del sistema periòdic 
tendeixen a completar els seu darrer nivell d’energia amb un nombre d’electrons que correspon a 
la configuració d’un gas noble.  Indiqueu quines de les molècules següents compleixen la regla de 
l’octet: 

1. Triclorur de bor.

2. Pentaclorur de fòsfor.

3. Hexafluorur de sofre.

4. Triclorur d’arsènic.   

5. Diclorur de seleni. 

Dades: Nombres atòmics:  B = 5;   F = 9;   P = 15;   S = 16;   Cl = 17;   As = 33;   Se = 34 

a) 1 i 4

b) 1 i 5

c) 4 i 5

d) 2 i 3

e) 1, 2 i 3

En aquest exercici cal utilitzar el mètode de predicció de la configuració electrònica dels elements 
en estat fonamental, entendre les necessitats electròniques dels àtoms per guanyar estabilitat (regla 
de l’octet) i aplicar aquests conceptes a les molècules covalents aplicant el model de Lewis. 

6. Els indicadors àcid-base son protòlits, generalment orgànics, en que llurs formes protonada 
(espècie àcida) i desprotonada (espècie bàsica) tenen coloracions diferents. Així doncs, el color 
d’una solució que conté l’indicador, fins i tot a concentracions molt petites, depèn del pH del medi. 
Com a conseqüència, en una valoració àcid-base s’observa una transició de color que depèn del 
predomini de les especies àcida o bàsica de l’indicador i que, en valors de pH, és denomina interval 
de viratge.  Es vol determinar la concentració d’àcid clorhídric en una solució comercial de neteja 
mitjançant una volumetria àcid-base. Per dur a terme l’anàlisi es dilueix la solució comercial fins 
a una concentració d’àcid clorhídric de 0,01 mol·L-1 i es valora amb una solució patró d’hidròxid 
de sodi emprant un indicador. Suposeu que al llarg de la valoració el volum de la solució es manté 
constant perquè el volum de valorant afegit es pot negligir. Indiqueu quins dels indicadors següents 
son adients per fer aquesta valoració amb un error inferior al 1%. 

Dades:                        

Indicador Interval de viratge

1 Blau de bromofenol 3,0 - 4,6

2 Ataronjat de metil 3,2 - 4,4

3 Vermell de metil 4,8 - 6,0

4 Blau de bromotimol 6,0 – 7,6

5 Fenolftaleïna 8,2 - 10 6

6 Groc d’alizarina 10,1 - 12,0



NPQ 478 • primer trimestre 201816

col·laboracions

a) 1 i 2

b) 3 i 4

c) 5 i 6

d) 2 i 3

e) 4 i 6

Aquí cal entendre les reaccions de neutralització àcid-base i la predicció qualitativa del pH en 
solucions d’àcids, bases i sals. També cal haver entès com s’empra l’observació dels canvis de color 
de diferents indicadors àcid-base en les volumetries i diferenciar el punt final del punt d’equivalència 
d’una valoració. Per últim, s’ha de ser conscient del càlcul d’errors. Haver fet volumetries al laboratori 
ajudarà molt als alumnes en la solució d’aquest exercici.

7. El proppassat 19 de febrer es va activar la alerta per l’erupció del volcà Sinabung a Indonesia. 
De totes les substàncies que arriben a l’estratosfera en una erupció volcànica, el diòxid de sofre 
és el compost que té una permanència més llarga a l’atmosfera ja que el diòxid de sofre s’oxida en 
presència de l’oxigen de l’aire a triòxid de sofre que posteriorment es fixa com a àcid sulfúric en 
els aerosols atmosfèrics, una de les principals causes de l’anomenada pluja àcida.

El triòxid de sofre es pot descompondre d’acord amb la reacció següent:  SO3(g)    ⇄   SO2(g) + 
½O2(g) 

A quina temperatura mínima tindria lloc espontàniament la descomposició del triòxid de sofre?

Dades (a 25 ºC):

SO3(g) SO2(g) O2(g)

∆Hf
0 (kJ·mol-1)  -395,72 -296,83  0,00  

S0 (J·K-1·mol-1) 256,76       248,11      205,03

Suposeu que els valors de ∆Hf
0 i de S0 no varien amb la temperatura.  

Constant dels gasos ideals: R: 8,314 J·K-1·mol-1 = 0,082 atm·L·K-1·mol-1 = 0,0831 bar·L·mol-1·K-1;    

a) 780,4ºC

b) -780,4ºC

c) 867,1ºC

d) -867,1ºC

e) 272,0ºC

Ens tornem a trobar amb un enunciat que podríem qualificar de “tradicional”; cal aplicar la 
llei de Hess per al càlcul de l’entalpia i l’entropia de la reacció donada i, entenent el concepte 
d’espontaneïtat d’una reacció química, imposar les condicions d’espontaneïtat a l’equació del 
càlcul de l’entropia de l’Univers o d’entalpia lliure d’una reacció per determinar la temperatura a 
partir de la qual el procés serà espontani a pressió constant. També cal vigilar a no confondre’s en 
les unitats de temperatura utilitzades.
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8. En relació a la descomposició del triòxid de sofre descrita a la pregunta anterior, en 
un recipient tancat de 10 L s’introdueixen 0,1 mols de triòxid de sofre que s’escalfen a una 
temperatura determinada. Un cop establert l’equilibri queden a l’interior del recipient 0,017 
mols de triòxid de sofre sense descompondre. Quina és la temperatura emprada si la Kp  és 
3,16?. 

Dades: Constant dels gasos ideals: R: 8,314 J·K-1·mol-1 = 0,082 atm·L·mol-1·K-1  = 0,0831 
bar·L·mol-1·K-1 

a) -261,5ºC

 b) 11,6ºC

c) 272,1ºC

d) 545,2ºC

e) 962,0ºC  

En aquest exercici caldrà saber caracteritzar un equilibri químic, escriure l’expressió de la 
constant Kp i establir l’equilibri a partir de les condicions inicials. Tot seguit, i a partir del càlcul 
de les pressions parcials de gasos i d’imposar la condició d’equilibri amb kp, es determinarà la 
temperatura a la que s’ha dut a terme  el procés. Caldrà tenir en compte que els càlculs es fan 
amb temperatures absolutes i els resultats venen donats en ºC. 

9. L’àtom és la unitat més petita d’un element químic que manté la seva identitat o les seves 
propietats i que no és possible dividir mitjançant processos químics. La teoria acceptada avui 
és que l’àtom es compon d’un nucli de càrrega positiva format per protons i neutrons al voltant 
del qual es troba un núvol d’electrons de càrrega negativa. La massa de l’ió alumini (Al3+) és 27 
i la seva configuració electrònica 1s22s22p6. Indiqueu quines de les proposicions següents són 
correctes: 

1. L’àtom de l’element Al conté 10 electrons. 

2. El nucli de l’ió Al3+ conté 27 protons. 

3. El nucli de l’ió Al3+ conté 14 neutrons. 

4. El nucli de l’ió Al3+ conté 10 protons i 14 neutrons.   

5. La massa de l’ió Al3+ és 27 i la de l’element Al és 27. 

a)  1 i 3

b) 1 i 4

c) 2 i 4

d) 2 i 5

e) 3 i 5

En el darrer exercici tipus Test cal recordar com caracteritzem els elements químics a partir 
dels conceptes de Nombre Atòmic, Nombre Màssic, i la relació de protons, electrons i neutrons 
en àtoms neutres i ions. Són conceptes fonamentals en Química però que generen sovint 
confusions als alumnes.
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10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents: 

SUBSTÀNCIA ANOMENEU O FORMULEU

Àcid 3-hidroxibenzoic

Peroxodisulfat d’amoni

BN

CH3CONH2

Cromat de plom (II)

En quant a la formulació, les substàncies que es demanen tenen un grau de complexitat mitjà-alt, 
i estan perfectament dintre del temari que es treballa a l’etapa.

Per últim, el Tema a desenvolupar:

TEMA: Concepte d’equilibri químic d’una reacció. Equilibris químics homogenis i heterogenis. 
Constants d’equilibri Kc i Kp. Predicció de l’evolució d’una reacció: quocient de reacció i constant 
d’equilibri. Factors que modifiquen l’estat d’equilibri.

És un Tema corresponent als punts 3.2, 3.3 i 3.4 del currículum de segon de batxillerat. Els nois 
i noies hi ha d’estar familiaritzats i, amb l’esquema proposat a l’enunciat, poden desenvolupar-lo 
amb relativa facilitat.
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I fins aquí la prova. Com es pot observar, la dificultat tenint en compte l’alumnat a qui s’adreça és 
notable. Incideix en buscar relacions entre conceptes que no sempre els resulten fàcils d’entendre i 
hi ha exercicis de càlculs on sovint fan errors. Cal dir que el sistema educatiu actual fa molt èmfasi 
en el desenvolupament de les capacitats comunicatives (descriure, explicar, justificar i argumentar) 
i a les escoles es treballa utilitzant metodologies que reforcin aquests aspectes de l’aprenentatge. 
Per a l’alumnat, trobar un examen on tot es redueix a un Test multi resposta suposa tot un canvi de 
mentalitat. Està clar que tenim al davant un conjunt d’exercicis que han de ser un repte per als joves 
més capaços, intuïtius i ben preparats dels diferents centres; no és una prova de continguts mínims, 
sinó que intenta ressaltar l’excel·lència d’entre els alumnes que s’hi presenten. 

Amb aquesta presentació de l’examen de l’Olimpíada, voldria animar al professorat a incorporar 
algunes de les preguntes en els seus diferents formats en el dia a dia a l’aula. 

Puc assegurar que tots els alumnes gaudeixen dels exercicis proposats; primer se sorprenen 
pensant que serà molt fàcil respondre a un Test, i després, veient la dificultat, s’involucren tot buscant 
l’estratègia més adequada per respondre a cada pregunta. No deixa de ser una eina més a tenir en 
compte i, qui sap, el catalitzador que a vegades fa falta perquè un determinats alumnes s’interessin 
per la Química i l’entenguin.

Al web https://olimpiacat.wixsite.com/olimpiades-quimica es pot trobar tota la informació 
corresponent al temari, les bases i els exàmens dels anys anteriors, per poder-los utilitzar a l’aula, 
sigui per a tot el grup o per a preparar als alumnes per l’Olimpíada. 

Per últim, les solucions a l’examen de prova 2017-2018...

Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Resposta b e d b c b a e e

SUBSTÀNCIA ANOMENEU O FORMULEU

Àcid 3-hidroxibenzoic

Peroxodisulfat d’amoni (NH4)2S2O8

BN Mononitrur de bor/Nitrur de bor

CH3CONH2 Etanamida/Acetamida

Cromat de plom (II) PbCrO4

Participeu-hi!



TEMES DE LES CONFERÈNCIES I PRÀCTIQUES.
Mètode científic
Cromatografia
Química a la gota
Nanotecnologia
Mendeleiev i la Taula periòdica
Àcids i bases
Canvis d’estat, la neu carbònica
Espectroscòpia, color de la flama
La combustió
Història de la Química, ..., i d’altres

Contactes:
jmfernandeznovell@ub.edu

quimics@quimics.cat

Avisa’ns de quin dia, horari i nivell t’interessa. 
Nosaltres et portarem la xerrada i els experiments.

Experiments actuals amb investigadors del CQC



NPQ 478 • primer trimestre 2018 21

col·laboracions

El carbonat de calci és 
un dels compostos químics 
més emprats, més útils i més 
versàtils coneguts per l’home. 
La seva fórmula és CaCO3, té 
una aparença de pols blanca, 
no fa olor i és molt poc soluble 
en aigua i molt soluble en àcids. 
És la sal de calci més abundant 
a la naturalesa, a més d’ésser 
el component principal de 
les roques; representa el 15% 
dels sediments i de les roques 
sedimentàries de la Terra, i el 
4% de l’escorça terrestre amb 
diferents formes i graus de 
puresa. Les plantes i els animals 
el necessiten per viure i poder 
formar els seus esquelets. 
L’ésser humà l’ha transformat 
en un producte bàsic en el seu 
desenvolupament industrial, 
mèdic, etc.; tant és així que 
gairebé tots els productes que 
ens envolten en la nostra vida 
quotidiana en contenen.

El carbonat de calci conté 
un 55,3% d’òxid de calci i un 
44,7% de diòxid de carboni. 
Desglossat en els elements 
que el componen, conté un 
12% de carboni, un 40,04% 
de calci i un 47,95% d’oxigen. 
La seva massa molecular és de 
100,0869 g/mol i s’identifica 
amb el número CAS 471-34-1 
(Fig.  1).

El carbonat de calci 
reacciona amb àcids, alliberant 
diòxid de carboni:

CaCO3 (s) + 2H + (aq) → Ca2+ (aq) 
+ CO2 (g) + H2O (l)

Quan s’escalfa per sobre 
dels 825 °C allibera diòxid 
de carboni per formar òxid de 
calci. La reacció és exotèrmica 
i té una entalpia de reacció de 
178 kJ/mol:

CaCO3 (s) → CaO (s) + CO2 (g)

El carbonat de calci 
reacciona amb aigua saturada 
amb diòxid de carboni per 
formar el bicarbonat de calci 
soluble:

CaCO3 (s) + CO2 (g) + H2O (l) 
→ Ca(HCO3)2 (s)

Aquesta darrera reacció és 
molt important a la naturalesa, 
és la causa de l’erosió del 
carbonat de les roques, que 
dona forma a les cavernes, 
i endureix l’aigua de moltes 
regions.

OBTENCIó INDUSTRIAL 
DEL CARBONAT DE CALCI

Fent ús de la terminologia 
del món industrial, el carbonat 
de calci es coneix en el mercat 
internacional dels minerals 
industrials com un producte 
obtingut de la molta fina i 

EL CARbONAT DE CALCI: 
 mOLT méS qUE UN fILLER

autors: 
oriol güell

S.T. Ensenyament, CQC. Grup BioPhysChem, Universitat de Barcelona

FranCesC mas
Grup BioPhysChem, Universitat de Barcelona
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la micronització de pedres 
calcàries extremadament 
pures amb més del 98,5% de 
contingut en carbonat de calci.

L’Associació de Productors 
de Calcita Polvoritzada dels 
Estats Units (PLA) les defineix 
com un producte procedent 
de la molta de calcita amb una 
puresa mínima del 97% i una 
mida de gra inferior a 45 mm.

Ambdues, en terminologia 
anglosaxona, es denominen 
Ground Calcium Carbonate 
(GCC), en contraposició amb 
el carbonat càlcic artificial 
o sintètic, que s’anomena 
Precipitated Calcium 
Carbonate (PCC).

Per obtenir el GCC se 
segueixen els processos 
següents:

• Extracció de la mina.
• Trituració: els trossos es 

trituren per reduir-ne la 
grandària.

• Molta, micronització i 
tractament superficial. Uns 
molins redueixen encara 
més la mida del gra del 
carbonat de calci fins a 
la seva polvorització. A 
vegades es recobreixen 
amb tractaments a base 
d’estearats pensats per 
millorar la hidrofugació i la 
dispersió del GCC en cada 
medi emprat.

• Classificació, envàs i 
embalatge. El producte 
obtingut es separa segons 
la mida i la granulometria 
desitjades. Les diferents 
qualitats se separen per mida 
mínima i màxima. També es 
té en compte l’homogeneïtat 
de les partícules, buscant una 
distribució granulomètrica 
el més monodispersa 
possible.

Les diferents distribucions 
venen determinades per les 
necessitats tècniques de cada 

aplicació industrial, i el preu de 
cada tipus depèn directament 
de la mida i la granulometria 
i del tractament superficial 
afegit o no.

L’obtenció del PCC s’elabora 
per precipitació a partir d’òxid 
de calci i aigua per formar 
hidròxid de calci, un procés 
anomenat slaking en anglès. 
Posteriorment, s’afegeix diòxid 
de carboni per precipitar el 
PCC. El producte resultant és 
molt pur i pot tenir una àmplia 
varietat de formes i mides, 
molt més petites que el GCC. 
Així mateix, s’aconsegueixen 
distribucions granulomètriques 
monodisperses amb propietats 
òptiques molt específiques.

PRODUCCIó 
ESTATAL, EUROPEA I 
INTERNACIONAL DEL GCC

La principal zona de 
producció del GCC a Espanya 
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és Catalunya. Les explotacions 
mineres es troben al nord de 
la província de Tarragona, 
al Baix Penedès, a la zona 
limitada entre el Vendrell, 
Bellvei, Castellet i la Gornal i 
l’Arboç del Penedès.

Les explotacions estan 
controlades per les empreses 
multinacionals Omya Clariana 
[2] i Reverté [3], que en lideren 
la producció nacional i també el 
desenvolupament tecnològic, 
sobretot en noves tècniques 
d’ultramicronització, en 
què el GCC competeix en 
propietats amb el PCC. A part 
de l’àrea del Baix Penedès, 
existeixen altres regions on 
també es treballa amb el GCC 
a mans de petites empreses i 
productores regionals. Estan 
localitzades a Barcelona, 
Andalusia, Castelló, Girona, 
Madrid, Cantàbria, Albacete i 
Guipúscoa.

En el panorama de la 
resta d’Europa, a part de les 
ja esmentades, destaquen 
també la danesa Faxe Kalk, 
la francesa Provençale —amb 
seu a Perpinyà— i la italiana 
Mineraria Sacilese.

A Amèrica del Nord, el 
mercat és gegantí. Unes 30 
companyies cobreixen aquest 
mercat, algunes d’elles amb 
més d’un milió de tones 
anuals de producció. Les més 
importants són multinacionals 
de multiminerals com Imerys 
[4], J. M. Hubber Corporation, 
Minerals Technologies, 
Mississippi Lime Company i 
les companyies dependents 
del grup Plüss Staufer (Steep 
Rock Resources, Industrial 
Fillers, Omya i Columbia River 
Carbonates) [5].

MERCAT GLOBAL DEL 
CARBONAT DE CALCI

Segons Global Industry 
Analysts, Inc. (GIA) [6], el 
mercat global del carbonat de 
calci, que inclou el GCC i el 
PCC, arribarà als 100 milions 
de tones l’any 2020. 

Les previsions de futur de 
la majoria d’estudis auguren 
un creixement dels productes 
ultramicronitzats per 
aplicacions com el paper i els 
plàstics, per sobre de les altres 
aplicacions. Actualment, la 
indústria que consumeix més 
quantitat d’aquest compost 
químic és la del paper 
(superior al 30%), seguida 
de la dels plàstics (superior 
al 25%), la de les pintures 
(superior al 10%), la dels 
adhesius (superior al 5%) i, 
finalment, la de la construcció 
i la resta d’aplicacions fins el 
25% (vegeu la Figura 2). 
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APLICACIONS INDUSTRIALS 
MéS IMPORTANTS DEL 
CARBONAT DE CALCI I 
SIGNIFICAT DE LA PARAULA 
fIller

Les indústries del paper, 
els plàstics, les pintures, els 
recobriments, les ceràmiques, 
els ciments, etc., fan servir 
el GCC com a material de 
rebliment. El seu nom més 
habitual per a aquest ús és 
l’anglicisme filler, que, tal com 
indica el seu nom, fa referència 
a allò que s’utilitza per carregar, 
emplenar, farcir, cobrir, 
empastar o massillar. Però és 
important recalcar que és un 
material de rebliment funcional 
necessari més que no pas un 
rebliment a seques, ja que 
millora propietats essencials 
pel bon funcionament del 
producte a elaborar.

El desenvolupament 
tecnològic continuat del 
producte ha donat noves 
solucions tecnològiques 
que l’han transformat en un 
producte industrial estructural 
i bàsic. Tot i aprofitant l’acurat 
cost que té, dona molt bones 
sinergies en molts aspectes 
tècnics dels productes 
elaborats, aportant i millorant 
propietats com la blancor i 
propietats dielèctriques, entre 
d’altres.

El carbonat de calci, tant el 
GCC com el PCC, competeix 
avantatjosament amb altres 
minerals, emprats com a 
fillers pel seu valor de cost 
tècnic global, com la sílice 
micronitzada, el talc, el caolí, 
el sulfat de bari i la mica, entre 
d’altres. 

Molta de la recerca 
actual treballa per millorar 
l’ultramicronització de les 
partícules i, d’aquesta manera, 
buscar noves aplicacions.

PAPER PER IMPRESSIó I 
ESCRIPTURA

El GCC és el farciment 
funcional que presenta millor 
cost tècnic, valorant-ne el 
preu, el volum i les propietats 
aportades al paper. Es fa servir, 
sobretot, en les varietats més 
fines del paper, especialment 
per les seves propietats 
hidròfobes en competència 
amb el caolí o el talc, entre 
d’altres.

La indústria paperera i les 
pintures també fan servir el 
GCC en forma de slurry —
fent servir un anglicisme—, 
que són solucions líquides 
i viscoses que contenen un 
percentual elevat de GCC. Per 
fer-lo, primer, cal humectar 
les partícules de GCC, 
dispersar-les i, després, fer ús 
de dispersants específics per 
estabilitzar la dispersió.

Un cop s’aplica al paper, 
el GCC queda retingut dins 
de l’estructura amb l’ajuda de 
sistemes de retenció sintètics o 
naturals, cosa que fa estalviar 
la quantitat de fibra vegetal 
a utilitzar. Les partícules de 
GCC creen una base porosa 
al full de paper, que ajuda que 
l’aigua s’alliberi ràpidament. 
Aquesta propietat s’aprofita 
per a la fabricació de paper 
humit, en què s’aconsegueix 
una deshidratació més 

ràpida en totes les seccions 
de conformat i premsat del 
paper, tot reduint els costos i la 
velocitat de producció.

Sumat a tot això, el 
GCC permet optimitzar les 
propietats superficials com 
l’opacitat, la brillantor, la 
blancor, l’absorció de la tinta 
i la suavitat del paper. De 
cara al seu ús en impressores, 
aquestes qualitats milloren la 
qualitat de la impressió.

El GCC també optimitza 
les propietats estructurals 
com l’estabilitat dimensional 
i la consistència reològica de 
la pasta. Això permet evitar 
deformacions i augmenta el 
pes, el gruix i la resistència a la 
deformació en premsa offset, 
entre d’altres.

Cal remarcar que, dins del 
sector del paper, també es 
fa servir el PCC en algunes 
aplicacions.

Les perspectives de 
creixement del mercat del 
paper són bones sobretot en 
aplicacions d’embalatge i 
consum de paper tissú, i del 
paper seda per a restaurants 
de servei ràpid, cadenes 
d’alimentació i begudes i 
altres establiments associats. 
Aquestes instal·lacions 
prefereixen paper com a 
tovalloles d’un sol ús, ja que 
no s’han de rentar i eliminen 
la necessitat de mà d’obra, 
a més són més higièniques 
que els seus homòlegs de tela 
convencionals. Això impulsarà 
la demanda de GCC, i també 
de PCC, en els propers anys.
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PLàSTICS I CAUTXúS

El segon mercat més 
important del carbonat de 
calci és el dels plàstics i els 
cautxús. Així com el de la 
indústria paperera, aquest 
també és el que presenta 
millors perspectives de 
creixement.

El carbonat de calci emprat 
és el material de rebliment 
més usat en plàstics i se’n 
valora la puresa, la mida de 
partícula, el color, la dispersió 
i fins un llarguíssim etcètera 
de propietats. 

Com en altres aplicacions, 
és el filler amb més bona relació 
de preu, volum i cost tècnic. 
Es pot utilitzar en major o 
menor quantitat en quasi 
tots els polímers, no només 
com a rebliment, sinó que en 
algunes aplicacions s’usa de 
forma estructural com, per 
exemple, en cables elèctrics 
de PVC flexible on les seves 
propietats dielèctriques són 
molt valorades.

Moltes aplicacions es 
valoren en funció de la 
quantitat màxima de carbonat 
de calci que podem admetre 
sense crear problemes tècnics 
i operatius. És fàcil veure, 
per exemple, fórmules de 
cable per aïllament en què el 
carbonat de calci és l’element 
més emprat, per sobre del 
polímer i del plastificant.

Els seus beneficis són 
moltíssims comparats amb els 
inconvenients. Pel que fa als 
beneficis, cal destacar que:

• Millora la velocitat 
d’extrusió i minimitza el 
swelling, un anglicisme que 
fa referència a l’inflament 
quan el material surt de 
la filera. Dosificat amb la 
mesura justa i seleccionant 
correctament la mida i 
el tractament superficial, 
es pot controlar la 
viscoelasticitat del compost 
plàstic fos a la sortida de les 
extrusores, optimitzant-ne el 
refredament i el calibratge, 
fins a l’acabat final de 
les peces, de manera que 
permet fer-ho tot reduint 
les tensions. Tot això fa que 
es pugui aconseguir una 
velocitat d’extrusió òptima.

• Millora l’estabilitat 
dimensional del producte 
acabat eliminant tensions 
longitudinals i tranversals.

• Millora la rigidesa i 
augmenta la resistència 
tèrmica dels productes 
acabats.

• Fent servir la quantitat, 
la mida i el tractament 
superficial idonis, no afecta 
les propietats mecàniques 
del producte, sinó que les 
pot millorar. Fins i tot, les 
versions ultramicronitzades 
amb tractaments superficials 
les augmenten fins a una 
determinada dosificació. 
Aquesta característica 
s’utilitza en marcs de 
finestra i tubs de pressió de 
PVC rígid, a tall d’exemple.

• Permet optimitzar tant la 
brillantor com l’aspecte mat. 
L’equilibri entre el procés i 
la dosificació és bàsic per 
obtenir un resultat òptim.

• Millora propietats 
superficials, com pot ser el 
blocking o adherència, fet 
que permet que els materials 
no quedin adherits, per 
exemple.

Quant als inconvenients, 
cal destacar que: 

• Cal evitar dosificar-lo en 
productes que siguin àcids 
o puguin contenir àcids, per 
raons òbvies.

• Si les condicions de 
temperatura de treball són 
molt baixes, i sobretot en 
polímers rígids, cal emprar 
dosificacions petites.

• No és aconsellable utilitzar-
lo si el producte s’ha de 
sotmetre a altes abrasions. 
És clar que, si el que es 
pretén és que el material 
no aguanti l’abrasió, el 
carbonat de calci és un molt 
bon candidat. Un exemple 
d’això és l’ús que se’n fa en 
les gomes d’esborrar. 

D’altra banda, cal esmentar 
les moltes aplicacions 
tècniques que té, com ara:

• films i làmines;
• fibres, teixits tèxtils i 

nonwovens, que són un 
tipus de teles que no estan 
teixides;

• tubs i mànegues;
• cables;
• terres i membranes, i
• perfils per a finestres i perfils 

tècnics.

Així mateix, el carbonat 
de calci s’empra en tot tipus 
de polímers termoplàstics, 
cautxús, termostables, 
elastòmers, fibres i compòsits.
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PINTURES, RECOBRIMENTS 
I TINTES

El carbonat de calci, tant 
el GCC com el PCC, en les 
seves varietats més fines, s’ha 
consolidat com el principal 
extensor funcional en pintures 
i recobriments, car permet 
millorar el rendiment de 
la pintura. També algunes 
indústries treballen a partir de 
l’slurry, com fan en el sector 
del paper. 

La relació de preu, volum 
i cost tècnic quan s’aplica el 
carbonat de calci és excel·lent; 
es fa servir sobretot per 
millorar el nivell de brillantor i 
la viscoelasticitat de la pintura. 
A més a més, permet reduir 
la densitat de la pintura en 
relació amb el diòxid de titani 
i el sulfat de bari, i, d’aquesta 
manera,  s’aconsegueix una 

pintura més lleugera. Cal 
esmentar, també, els beneficis 
següents:

Permet el control reològic 
i de viscositat, tot optimitzant 
la dispersió, la resistència a la 
tensió i l’estabilització del pH. 

Optimitza el control de 
la coloració, la brillantor, 
l’opacitat i la resistència a la 
intempèrie.

Els tipus de carbonat de 
calci ultrafins i modificats 
proporcionen propietats 
especials en recobriments 
decoratius que permeten 
optimitzar i reduir l’ús del 
diòxid de titani, que té un cost 
molt més alt.

L’aparició i l’ús de noves 
versions de copolímers i 
terpolímers amb tractament 
superficial d’anhídrid maleic 

han fet que l’ús dels fillers hagi 
crescut exponencialment.
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STEPhEN hAwkINg
autor: 

david Carrillo nieto
Estudiant Escola IPSI

Stephen William Hawking 
(Oxford, 1942 – Cambridge, 
2018) va ser un físic teòric, 
astrofísic, cosmòleg i 
divulgador científic britànic. 
Fou un destacat membre de 
la Reial Societat de Londres 
i l’Acadèmia Nacional de 
Ciències dels Estats Units, entre 
altres societats científiques de 
gran renom, a més de ser titular 
de la càtedra de Matemàtiques 
de la Universitat de Cambridge 
des del 1979 fins a la seva 
jubilació, l’any 2009. 

“El meu objectiu és simple. És 
una entesa completa de l’univers: 
per què és, com és i per què 
existeix?”

Durant tota la seva carrera 
com a doctor en Física, Hawking 
sempre es va caracteritzar 
per ser un pensador amb una 
originalitat fèrria i tossuda, 
sovint nedant a contracorrent i 
proposant teories trencadores 
i polèmiques. Va acabar 
convertint-se en una celebritat 
mundial com a divulgador de 
la física i personatge mediàtic 
extravagant, recreant el paper 
que havia jugat Einstein com 
a paradigma del geni, gràcies 
a la seva tremenda alçada 
intel·lectual. Però Hawking 
no només és comparable a 
Einstein per la seva popularitat i 
intel·lecte, sinó també perquè, 
com el físic alemany, es va 
plantejar l’ambiciós objectiu 
d’harmonitzar la relativitat 
general i la mecànica quàntica. 
Les seves grans aportacions en 
aquest camp van merèixer-
li nombroses distincions: va 
rebre dotze doctorats honoris 
causa i va ser guardonat amb 
l’Orde de l’Imperi Britànic, el 
Premi Príncep d’Astúries de la 

Concòrdia, la Medalla Copley, 
la Medalla de la Llibertat 
i el Premi Fundació BBVA 
Fronteres del Coneixement, 
entre moltes d’altres.

“Limitar l’atenció a qüestions 
terrestres seria limitar l’esperit 
humà.”

“El major enemic del 
coneixement no és la ignorància, 
sinó la il·lusió del coneixement.”

L’enorme respecte que 
Hawking assolí com a 
científic nasqué des de la 
seva col·laboració amb Roger 
Penrose durant els anys 
60, quan tots dos britànics 
van demostrar una sèrie 
de teoremes que establien 
els límits i les singularitats 
del concepte espaitemps. 
Junts van mostrar la manera 
com la teoria general de la 
relativitat d’Einstein implica 
que l’espai i el temps han 
de tenir un principi en el Big 
Bang i un final dins els forats 

David Carrillo Nieto
Alumne de 2n de batxillerat, escola IPSI
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negres. L’honor màxim per a 
un físic teòric és aconseguir 
la immortalitat a través d’una 
fórmula fonamental, nítida 
i contundent com l’E=m·c2, 
que ho canvia tot. Hawking va 
trobar la seva. Mitjançant una 
complexa anàlisi matemàtica 
realitzada de forma purament 
mental, establí la fórmula 
de Bekenstein-Hawking, 
que relaciona la quantitat 
d’informació oculta dins un 
forat negre i l’àrea de la seva 
vora exterior. Aquesta llei ha 
canviat el panorama mundial 
de la física teòrica, ja que 
representa la porta d’entrada 
a la teoria de la gravitació 
quàntica, que relaciona dos 
mons aparentment separats: la 
informació i la geometria.

“La intel·ligència és la 
capacitat d’adaptar-se al canvi.”

“Només som una raça 
avançada de micos en un planeta 
menor d’una estrella mitjana. 
Però podem entendre l’univers i 
això ens fa molt especials.”

Tanmateix, el seu llegat 
més important fou la 
predicció teòrica que enuncià 
l’any 1975: els forats negres 
no són totalment negres. 
Aquestes cataractes d’espai 
buit creades a causa de 
catàstrofes a l’espaitemps 
no duren per sempre, sinó 
que s’evaporen lentament 
emetent partícules quàntiques 
al llarg d’incomptables edats 
de l’univers, una radiació 
coneguda com a radiació 
de Hawking, fent honor al 

seu nom. A més, també va 
demostrar que, tot i que 
els forats negres s’acaben 
desintegrant, guarden en el 
seu interior els secrets de la 
seva estructura fins al final. 
Tot això sembla una metàfora 
de la mateixa vida del físic, 
que va viure la seva pròpia 
catàstrofe espaciotemporal 
als vint-i-un anys, quan va ser 
diagnosticat d’una malaltia 
motoneuronal degenerativa 
relacionada amb l’esclerosi 
lateral amiotròfica (ELA). Al 
llarg de la seva vida va sumar 
èxits i reconeixements mentre 
les seves facultats físiques 
s’evaporaven lentament, 
deixant-lo gairebé paralitzat 
del tot, en cadira de rodes 
i forçat a comunicar-se 
mitjançant un sintetitzador de 
veu robòtica. 

“Hom no pot discutir amb un 
teorema matemàtic.” 

“Preguntar què hi havia abans 
del Big Bang és com preguntar 
què hi ha al nord del pol Nord.”

Malgrat això, va mantenir 
fins al final el secret de la seva 
increïble vitalitat i fortalesa 
com a ésser humà, essent 
un gran exemple de lluita i 
dignitat davant una malaltia 
tan dura. Sovint es prenia 
aquest gran infortuni amb 
aquell humor provocador 
que tant el caracteritzava: “La 
humanitat és tan insignificant 
si la comparem amb l’univers, 
que el fet de ser minusvàlid 
no té gaire importància 
còsmica”. Amb una actitud tan 

entranyable, aquesta situació 
no li va suposar un impediment 
per mantenir la seva altíssima 
activitat científica, personal —
es va casar dues vegades i va 
tenir tres fills—, i divulgadora. 
Certament, resulta una gran 
paradoxa que un home que es 
va involucrar plenament en la 
tasca de clarificar els conceptes 
científics per al públic mitjà 
s’hagués d’enfrontar amb la 
dificultat de poder comunicar-
los. No obstant això, gràcies a 
la seva tenacitat, va salvar els 
esculls que es derivaven de 
les seves discapacitats físiques 
i va seguir escrivint llibres, 
publicant articles i impartint 
conferències.

“Òbviament, a causa de la 
meva discapacitat necessito 
ajuda. Però sempre he tractat 
de superar les limitacions de la 
meva condició i de dur una vida 
tan completa com fos possible. 
He viatjat per tot el món, des de 
l’Antàrtida fins a la gravetat zero.”

“Les persones tranquil·les i 
silencioses són les que tenen les 
ments més fortes i sorolloses.”

D’aquesta manera, els seus 
llibres divulgatius sobre ciència 
van aconseguir enormes èxits 
de vendes, com és el cas de 
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Breu història del temps, del 
1988, on afirmà que arribar a 
descobrir una teoria completa 
seria el triomf definitiu de la 
raó humana, perquè llavors 
es coneixeria la ment de Déu. 
En aquest sentit, és cert que 
Hawking usà repetidament la 
paraula Déu en el seu discurs 
públic de divulgació científica, 
però en un sentit merament 
metafòric: descartà Déu com 
a creador de l’univers i els 
éssers vius i va ser clar a l’hora 
d’assenyalar que era ateu i que 
considerava incompatibles la 
ciència i la religió:

“En el passat, abans que 
entenguéssim la ciència, era lògic 
creure que Déu va crear l’univers. 
Però ara la ciència ofereix una 

explicació més convincent. 
Atès que hi ha una llei com 
la gravetat, l’univers va poder 
crear-se del no-res. La creació 
espontània és la raó que hi hagi 
alguna cosa. No cal invocar Déu 
perquè encengui la metxa i posi 
l’univers en funcionament. El que 
vaig voler dir quan vaig dir que 
coneixeríem ‘la ment de Déu’ 
era que comprendríem tot el que 
Déu seria capaç de comprendre 
si existís. Però no hi ha cap Déu. 
Sóc ateu. La religió creu en els 
miracles, que no són compatibles 
amb la ciència.”

Amb aquestes fermes 
conviccions, tot i que no va 
arribar a la total comprensió 
de les lleis que regeixen 
l’univers, i sabent que gràcies 
a les seves aportacions a la 

ciència i a la seva admirable 
personalitat serà recordat 
com un dels científics més 
importants de la història, el 
14 de març del 2018 va morir 
a la seva casa de Cambridge. 
A l’edat de setanta-sis anys, 
havia patit durant cinquanta-
cinc anys el progressiu avanç 
de la seva discapacitat, quan 
només se li’n pronosticaren 
dos o tres quan la hi van 
diagnosticar. El món sencer es 
va bolcar a acomiadar el físic 
més respectat de les últimes 
dècades, que va treballar 
fins al final obrint camins 
per a la física, la ciència i la 
humanitat, camins que se 
seguiran explorant durant molt 
de temps.

“Considero que el cervell és 
com un ordinador que deixarà 
de funcionar quan fallin els seus 
components. Per tant, no hi ha 
ni paradís ni vida després de la 
mort, ja que tampoc n’hi ha per 
als ordinadors que han deixat de 
funcionar. Totes aquestes coses 
són el conte de fades d’aquelles 
persones que li tenen por a la 
foscor.”

www.kit-book.net
kit@kit-book.net

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió
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MOR EL GRAN 
DIVULGADOR CIENTÍFIC 
JORGE WAGENSBERG

Jorge Wagensberg va 
néixer a Barcelona el 2 de 
desembre del 1948 i ens va 
deixar el 3 de març del 2018 a 
la mateixa ciutat.

Va estudiar Física a 
la Universitat de Barcelona, on 
es va llicenciar l’any 1971 i va 
obtenir el grau de doctor l’any 
1976. A partir del 1981 i fins al 
2016 va ser professor de Teoria 
dels Processos Irreversibles a la 
mateixa Facultat de Física on 
va estudiar. 

Va ser un home apassionat 
per la ciència i un divulgador 
científic extraordinari. El seu 
interès per la divulgació de la 
ciència el va portar a fundar la 
col·lecció “Metatemas”, uns 
llibres per pensar la ciència, 
de l’Editorial Tusquets. 

L’any 1991, La Caixa li va 
oferir de dirigir el Museu de la 
Ciència de Barcelona, encàrrec 
que va acceptar, i va aprofitar 
per orientar aquest centre de 
divulgació científica cap a una 
nova visió de la difusió de la 
ciència que quedà reflectit al 
CosmoCaixa, del qual va ser el 
director fins a l’any 2005. 

També va ser el responsable 
del projecte museístic del 
futur Museu de la Ciència 
de Lleida i, l’any 2013, es 
preparà per dirigir el projecte 
museogràfic de l’Hermitage 
Barcelona. 

Va escriure més de cent 
articles científics d’investigació 
sobre termodinàmica, 
matemàtica, biofísica, 
microbiologia, museologia 
científica i, fins i tot, sobre 
filosofia de la ciència. També va 
escriure una vintena de llibres 
d’èxit com Si la Naturaleza 
es la respuesta ¿Cúal era 
la pregunta? (2008), Yo, lo 
superfluo y el error (2009), El 
pensador intruso (2014), Solo 
tenemos un planeta (2017) o 
l’últim que va publicar Solo 
se puede tener fe en la duda 
(2018), entre d’altres.

Les persones que el vàrem 
escoltar en alguna de les 
moltes conferències sobre 
la divulgació de la ciència 
sempre el recordarem.

ACCIó - GENERALITAT DE 
CATALUNyA

En Joan Sanseloni, col·legiat 
nostre i gerent del Programa 
d’Innovació, ens fa arribar les 
informacions següents:

Al Pacte Nacional per a 
la Indústria es van establir 
diverses iniciatives orientades 
a millorar la competitivitat 
de les nostres empreses 
i, molt especialment, a la 
integració de la Indústria 4.0 
en l’estratègia empresarial.

D’altra banda, del 13 al 
15 de març s’organitzen 
a Barcelona l’Advanced 
Factories i el Congrés 
Europeu d’Indústria 4.0, actes 
dels quals el Departament 
d’Empresa i Coneixement de 
la Generalitat de Catalunya 
són col·laboradors.  

Advanced Factories és una cita 
amb el món de l’automatització 
industrial, la màquina eina, la 
robòtica i les noves tecnologies 
vinculades a la Indústria 4.0: 
fabricació 3D, la intel·ligència 
artificial, la ciberseguretat 
industrial, la Internet industrial 
de les coses (IOT), el blockchain 
o el big data.

A més, a l’octubre del 2018 
es tornarà a realitzar la Industry 
Week (Healthio + in3Dustry + 
InternetofThings que serà molt 
potent a nivell internacional. 

XIII FIRA D’EMPRESES

Facultats de Física, Química, 
Matemàtiques i Informàtica, 
Ciències de la Terra 
i Biologia.

El proper 11 d’abril de 
2018 de 10:00 a 18:00h tindrà 
lloc la 13a edició de la Fira 
d’Empreses a l’edifici de Física 
i Química

La Fira d’Empreses és 
una excel·lent oportunitat 
per contactar amb empreses 
d’activitats relacionades amb 
els estudis que estan cursant, 
tant per fer pràctiques, com per 
conèixer diferents oportunitats 
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i sectors on podríeu encaixar i 
trobar feina en un futur.

D’aquest contacte 
estudiant-empresa en pot 
sorgir una beca, un conveni per 
estada en pràctiques externes 
o un contracte de treball. 
Una altra cosa important 
per a l’estudiant, que la Fira 
d’Empreses pot aportar, és la 
formació en competències 
d’establiment de relació amb 
empreses, com ara dissenyar i 
presentar un bon currículum, 
fer una bona entrevista de 
treball, etc.

La Fira d’Empreses és 
també un marc perquè els 
investigadors dels grups de 
recerca estableixin relacions 
d’investigació/transferència. 

Representa un intent de 
superar la barrera universitat/
empresa i d’impulsar la 
transferència tecnològica, tan 
important per al futur.

A la pàgina web de la 
Fira (http://www.ub.edu/
fisica/firaempreses/index.
html) trobareu un llistat amb 
les empreses participants i 
amb els perfils d’estudiants 
que busquen per tal que 
pugueu planificar millor les 
visites que fareu als estands. 
També trobareu a la pestanya 
“agenda” les diverses activitats 
programades al voltant de la 
Fira, com tallers, formació, 
cafès col·loqui amb empreses 
i taules rodones.

Índex de continguts:
Formació prèvia a la Fira 
d’Empreses

Taller de currículum i 
Assessorament de currículum
Taller Impacta amb la teva 
candidatura
Taller de preparació del Cafè 
Col·loqui

Accions Fira d’Empreses 
Revisió de currículum
Taller Entrevista
Presentació Cafès col·loqui

Activitats complementàries 
Taula Rodona amb Exalumnes 
Emprenedors
Taula Rodona “Falsos Mites”
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ENTRETENIMENT
autor: 

Josep Fernández
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Antioxidants,

Triptòfan,	àc.	Fòlic,
Teobromina	i	cafeïna
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