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PROactivitat
És avançar-nos a les
teves necessitats.
Ser proactiu és, per exemple, posar al teu abast eines de treball
veritablement útils.

Com ara aquesta targeta Visa, perfecta per a les teves gestions quotidianes,
gràcies al seu crèdit de 1.000 euros ampliables, i l’assegurança d’accidents
de fins a 120.000 euros. Gratuïta: sense quotes anuals.

Una targeta que, a més a més, t’identifica i et distingeix com a membre d’un
col·lectiu professional de prestigi: el Col·legi de Químics de Catalunya.

Així és com Sabadell Professional treballa en PRO. Posant al teu abast
solucions financeres i professionals adaptades a les teves necessitats, fins i
tot abans que les detectis.

Per això et convidem a conèixer-nos directament. Descobriràs perquè som
el banc de les millors empreses. I també el dels millors professionals.

Truca’ns al 900 500 170 i sol·licita la teva targeta personalitzada.
T’explicarem també com desenvolupem una gestió proactiva per als
professionals.

sabadellprofessional.com
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editorial

ANY 2019 

ANY INTERNACIONAL DE LA TAULA 
PERIÒDICA DELS ELEMENTS QUÍMICS 

ANY DE L’HOLMI
Efectivament, els Col·legis de Químics entren en el any de l’holmi. 

Tenim 67 anys de antiguitat. L’holmi és un element químic de la taula 
periòdica de símbol Ho y de número atòmic 67. El seu nom deriva 
del nom en Llatí de la ciutat de Estocolm, Holmia. Fou descobert per 
Marc Delafontaine y Jacques-Louis Soret. 

L’holmi es un element metàl·lic del grup de les terres rares. L’holmi 
té poques aplicacions pràctiques; s’ha utilitzat com a catalitzador en 
reaccions químiques industrials i també per a la fabricació d’alguns 
dispositius electrònics. En medicina s’utilitza el làser d’holmi. També 
s’utilitza el filtre de vidre d’òxid d’holmi com Material de Referència 
Certificat per avaluar la precisió de la longitud d’ona en les regions 
Ultra Violada i visible en equips d’espectroscòpia.

D’altra banda, el futur del Col·legi i Associació segueix essent 
incert però al present estem bé. 

Totes les competències adquirides a la Universitat -gràcies 
a la labor dels Col·legis- estan reconegudes pràcticament per 
l’Administració com atribucions. 

Estem en la Intercol·legial de Catalunya en que es defensa 
l’estructura i funció social dels Col·legis i que proporciona 
avantatges diverses als col·legiats (visiteu la seua pàgina web: 
www.intercolegial.cat). En la pàgina web del nostre Col·legi (www.
quimics.cat) podeu trobar un interesant treball sobre els Col·legis 
professionals a Catalunya.

A pesar de la manca de solidaritat dels nous titulats i per tant 
el descens del nombre de col·legiats en tots els Col·legis, el nostre 
pla d’austeritat ha donat els seus fruits i acabem el 2018 –com els 
anteriors– acomplint el pressupost sense pràcticament detriment 
de les activitats que han estat moltes i diverses: la pàgina web: 
www.quimics.cat, l’NPQ, la formació continuada, la borsa de 
treball, etc., etc.

Hem acabat bé l’any del Disprosi (66) i us desitjo un millor 
any nou de l’Holmi (67). Així mateix us tindrem informats de les 
activitats previstes per celebrar el IYPT (Any Internacional de la Taula 
Periòdica dels Elements Químics).

José Costa
Degà CQC

President AQC
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• Medi Ambient: Xavier Albort.
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Materials: Joan Antoni Bas.
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Les algues són plantes 
tal·lòfites tan unicel·lulars com 
pluricel·lulars, aquàtiques 
en la seva majoria i també 
amb capacitat per a  realitzar 
la funció clorofíl·lica o 
fotosíntesi, és a dir, fabricar 
matèria orgànica a partir del 
diòxid de carboni, l'aigua i la 
radiació solar, tot gràcies a la 
presència de la clorofil·la.

Les aplicacions de les algues 
es poden resumir en quatre  
línies generals com són:

1. Fabricació de 
biocombustibles com 
l'anomenat oleo-algal 
semblant al biodièsel. 
En general s'empren 
microalgues del tipus 
diatomees que tenen 
gran quantitat de lípids. 
Les algues cultivades 
tenen un rendiment fins 
a 30 vegades superiors 
al de les plantes 
oleaginoses cultivades.

ALgUES I ESPONgES
A LA QUÍMICA

autor:

dr. miQuel paraira
Universitat Politècnica de Catalunya

Obtinguda de: https://www.biografiasyvidas.com/tema/fotosintesis.htm

Obtinguda de: http://www.edu365.cat/primaria/faqs/natural/fotosintesi.htm
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2. En el món de l'estètica 
són emprades per 
les seves propietats 
hidratants, antioxidants i 
regenadores.

3. Aporten minerals 
i vitamines, són 
depuratives i estimulen 
el metabolisme.

4. En moltes parts del 
món formen part de la 
seva dieta alimentària, 
sobretot als països 
orientals. Les algues 
tenen una textura difícil 
a la qual no estem 
acostumats. A més, 
tenen un gust de mar, 

que les fa un aliment 
molt diferent i estrany 
per al nostre paladar. 
Tanmateix hi ha maneres 
fàcils d’introduir-les que 
en dissimulen el gust i la 
textura.

Les esponges o porífers 
són uns dels animals més 
estranys que existeixen per 
la seva aparent immobilitat i 
aspecte, motiu pel que varen 
ser considerades, erròniament, 
plantes aquàtiques. La majoria 
de les esponges són marines, 
malgrat que n'hi ha algunes 
d'aigua dolça. Totes elles es 
troben molt distribuïdes a lo 
llarg del planeta.

Morfològicament parlem 
d’uns animals molt simples 
que tot i ser pluricel·lulars, no 
tenen òrgans ni teixits, sinó que 
les seves cèl·lules tenen un alt 
grau d’independència, tan sols 
estan unides en una matriu 
gelatinosa que les relaciona 
entre si. A nivell d’organisme, 
les esponges presenten una 
forma i mida molt diferent 
segons l’espècie en qüestió. 

Aquests porífers no tenen 
boca ni aparell digestiu com 
el nostre, els organismes adults 
tenen en comú el sistema de 
filtració que els permet retenir 
l’aigua per tal de nodrir-se. 
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Es limiten a filtrar l'aigua 
que es condueix a unes 
cavitats allargades on té lloc 
l’absorció de nutrients que li 
serveixen d’aliment, mentre 
que les substàncies de rebuig 
s’alliberaran al mar altre cop. 
Aquest mètode de nutrició 
els permet una vida totalment 
sedentària. Es tracta d’animals 
d'una gran longevitat que pot 
arribar a més de 1000 anys.

Les esponges adultes són 
incapaces de desplaçar-se de 
manera activa i romanen tota la 
seva vida subjectes al substrat. 
Entre les cèl·lules existents a 
les parets dels cos, sovint es 
formen dipòsits de sals minerals 
que adopten formes d'agulles 
molt petites, les espícules. 
També s'hi poden formar 
dipòsits de substàncies com 
l'espongina, que juntament 
amb les espícules proporcionen 
rigidesa a l'esponja. Per aquest 
motiu, algunes espècies s'han 
utilitzat com a esponges de 
bany, mentre que d'altres 
són molt apreciades com a 
ornamentació per les belles 
formes del seu esquelet.

L'esponja de bany comuna 
pertany a l'espècie Spongia 
officinalis, si bé també s'ha 
comercialitzat Hippospongia 
communis; totes dues encara 
presents a la nostra fauna, 
però ambdues pràcticament 
esgotades en la Mediterrània. 
Actualment, les esponges de 
bany que es comercialitzen a 
casa nostra provenen del Carib. 

Altres aplicacions d'aquests 
porífers les tenim en l'esponja 
Halichondria Okadai molt 

abundant a la costa japonesa 
de l'oceà Pacífic que produeix 
una substància anomenada 
ERIBULINA MESILADA, nom 
genèric del fàrmac classificat 
com a "inhibidor microtubular 
no taxà".

Segons els estudis del grup 
de càncer de mama del Vall 
d´Hebron Institut d'Oncologia 
(VHIO) de Barcelona 
augmenta un 20% l'esperança 
de vida  de les dones amb 

càncer de mama, localment 
avançat o amb metàstasi, ja 
tractades prèviament amb 
quimioteràpia. Això situa 
l'Eribulina com un fàrmac 
eficaç, com a quimioteràpia de 
segona línia. 

La FDA, que és l'oficina 
de control de medicaments 
dels USA, ja n'ha autoritzat la 
venda i, a Europa, l'agència 
del medicament ho farà  
properament.

Skeletal formula of Eribulin (E7389) Created using ACD/ChemSketch 10.0, 
Inkscape and wim.



Per a nens i nenes des dels 3 anys fins ... Batxillerat 
podem oferir Xerrades i Experimentació sobre:

Mendeleiev i la Taula Periòdica
Mètode científic
Canvis d’estat, la neu carbònica
Cromatografia
Nanotecnologia i Química a la gota
Àcids i bases
Espectroscòpia, color de la flama
La combustió
Història de la Química, ..., i molt més

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
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Es de todos conocido que, 
a lo largo de los tiempos, las 
sucesivas levas (reemplazos 
de de soldados que se iban 
turnando periódicamente en 
los ejércitos) han supuesto un 
vivero de ‘voluntarios’ para 
diversas experimentaciones.

Alejandro Magno, en su 
campaña en la India, utilizó 
a reclutas como conejillos 
de idem para demostrar –
sin proponérselo– que cierta 
enfermedad de tipo intestinal 
se desarrollaba en la vajilla 
de estaño (utilizada por los 
soldados) mientras los oficiales, 
con sus marmitas de plata, se 
exoneraban del contagio. 

Durante la Segunda Guerra 
Mundial, los soldados alemanes 

comprobaron, personalmente, 
la conveniencia de la ingestión 
–contraindicaciones aparte– 
de anfetaminas para mantener 
alta la moral y vigilia. John 
Emsley, del Departamento 
de Química de Cambridge, 
comenta en su libro Moléculas 
en una exposición que Albert 
Alexander –esta vez no se 
trata de un recluta, sino de un 
policía sin graduación que en 
enero de 1941 yacía en un 
hospital de Oxford afectado 
de una infección grave– fue 
seleccionado ‘voluntario’ 
como primer humano con 
el que se experimentó la 
penicilina, provocándole una 
considerable mejora pero 
insuficiente, ya que se agravó 
irreversiblemente al dejar de 

 EL bROMURO
¿SOLO O CON LECHE?

administrarle el antibiótico 
disponible, el cual fue utilizado 
en el tratamiento de otro 
paciente de más solvencia 
social que el modesto agente.

Una mención especial en 
este escrito merece la División 
Azul, nombre que recibió la 
aportación militar de Franco 
al frente nazi en su contienda 
con la Unión Soviética. 
Esta División Española de 
Voluntarios –como oficialmente 
se denominó– tuvo su origen 
en una ‘vibrante’ arenga del 
entonces ministro de Exteriores, 
Ramón Serrano Suñer, que 
finalizó con un rotundo ¡Rusia 
es culpable! despertando así 
la entusiasta aceptación en 
militares y adeptos al Régimen 
militarmente instaurado en 

autor:

balbino baQuero

El amor solitario es igual al perfume de una rosa de papel
(LOS SALVAJES, grupo de rock de los 60)
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España y que se materializó en 
una expedición de 28 trenes 
repletos de combatientes que 
partieron hacia Babiera, donde 
recibirían formación y material 
de combate.

El talante mujeriego y la 
fogosidad de los divisionarios 
españoles pronto adquirió 
merecida fama en el ambiente 
castrense de la contienda; 
en los primeros encuentros 
con los oficiales nazis, los 
expedicionarios españoles 
flirtearon con sus esposas, con 
el consiguiente enfado de los 
anfitriones germanos. 

Según Rafael Abella 
Bermejo, químico de profesión 
e historiador especializado 
en la vida cotidiana española 
desde la Guerra Civil hasta 
finales de los años 90, ‘las 
mujeres polacas y rusas 
quedaron fascinadas al 
comprobar las habilidades 
amatorias de los españoles’ 
los cuales fueron provistos 
por los mandos alemanes de 
preservativos para contrarrestar 
posibles contagios venéreos. 

También –según Abella– 
se habilitó un equipo de 
enfermeros que aplicarían 
medidas protectoras (pomadas) 
en los genitales a los visitantes 
de prostíbulos, medidas que, de 
ningún modo, fueron aceptadas 
por los expedicionarios 
españoles, los cuales fueron 
tratados con prescripciones 
anafrodisiacas (cápsulas en 
las que en su composición 
formaría parte, según ciertos 
informes, algún bromuro) 
pero que no funcionaron en 

absoluto como inhibidores de 
libido en nuestros paisanos, a 
pesar de los buenos resultados 
obtenidos en las dietas de los 
soldados alemanes, según 
informaba el sorprendido 
ministro de Asuntos Exteriores 
italiano, G. Ciano, en uno de 
sus Diarios.

Después de esta 
introducción vamos a 
centrarnos en el mejunje 
del título descaradamente 
inspirado en la obra El 
cianuro ¿solo o con leche? 
del comediógrafo español 
Juan José Alonso Millán: el 
bromuro, nombre incompleto 
del brebaje del que, alguna 
vez, han oído hablar los 
españoles y otros europeos 
que realizaron, en su día, el 
servicio militar obligatorio, el 
cual se suministraba a la tropa 
para aminorar y moderar la 
fuerza de la naturaleza propia 
de jóvenes sometidos a una 
heroica abstinencia genital, 
facilitando así la continencia 
sexual de los mismos. Unos 
testimonios hablan del 
bromuro en el café con leche 
del desayuno mientras que 
otros lo ubican en la sopa de 
la cena; esto no está claro, 
incluso no se puede garantizar 
la certeza de la administración 
del bromuro en la dieta militar 
y que solo se trate de una 
de las muchas leyendas que 
se contaban en los largos y 
tediosos servicios de guardia. 
Lo que parece verídico, 
teniendo en cuenta el informe 
que incluía la propaganda de un 
importante laboratorio español 
sobre su específico Blenocol 

(profiláctico preparado a 
base de proteinato de plata y 
calomelanos), que durante los 
años cuarenta, fue adoptado 
por el ejército como eficaz 
preventivo de enfermedades 
venéreas y que, además, se 
presentaba en un pequeño 
tubo de estaño, anónimo, que 
podía llevarse discretamente 
en el bolsillo.

En antiguos manuales 
médicos se define bromuro 
como compuesto de bromo 
con un cuerpo simple, 
siendo el bromuro de potasio 
(sedante general, sobre todo en 
afecciones nerviosas) y los de 
sodio y amonio (regularizadores 
de la acción cardiaca) los 
que más se prescribían en 
terapéutica. Pero, parece 
ser, existen informes sobre 
la utilización como sedante 
de la soldadesca (siglo XIX y 
principios del XX) del bromuro 
de alcanfor, que se trata de una 
sal de alcanfor (2-canfanona), 
que se encuentra en el aceite 
especial extraído del árbol de 
alcanfor, que abunda en Asia 
(Japón, Taiwan y Quemoy.). 
El alcanfor se presenta como 
una masa blanca, flexible, 
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cristalina, de olor penetrante 
que se utilizaba en medicina y 
en fabricación de celuloides.

Los profesores Fournol 
y Heiser de la Facultad de 
Medicina de París, en 1935, 
definían así al bromuro 
de alcanfor: el  alcanfor 
monobromurado es una sal 
que se presenta en hermosos 
prismas blancos que hace 
descender la temperatura 
y posee propiedades 
tranquilizantes e hipnóticas, sin 
producir trastornos digestivos. 
Su acción está indicada, entre 
otras afecciones en: insomnio, 
epilepsia, tos nerviosa, 
priapismo (estado  particular 
de erección), excitaciones 
genésicas y neurosis en general. 

El deseo sexual es 
consecuencia de un complejo 
cerebral, nervioso y glandular: 
aumento de la presión 
arterial, se acelera el corazón, 
vaso-dilatación periférica, 

congestión de la cara, mirada 
brillante... Los sedantes 
nerviosos más utilizados para 
disminuir la excitabilidad 
sexual, han sido los bromuros 
y derivados. Su efecto se 
manifiesta en la acción de 
estos compuestos sobre la 
corteza cerebral, haciendo 
disminuir su efervescencia 
y, por ende, la excesiva y 
enervante práctica del amor 
solitario (así etiquetaban los 
rockeros de la época franquista 
a la masturbación para eludir 
la censura). En la actualidad, el 
onanismo también es conocido 
como sexo frío o sexlfie. La 
utilización de estos sedantes 
sexuales ha sido muy discutida 
y desaconsejada, tiempo 
ha, por algunos sexólogos 
(Sexualidad, Venereología y 
Penicilina, Dr. Algora Gorbea).

El legendario relajante 
sexual castrense ha pasado 
ya al imaginario público, 

protagonizando películas 
(Crónicas del bromuro de 
Juan José Porto...), comics 
(Historias de la puta mili, El 
jueves, Mortadelo y Filemón...), 
canciones (Crónicas del 
bromuro del grupo Tacones, 
Barbie superstar, Corazón de 
bromuro de Joaquín Sabina, 
No me des besos, mamy, dame 
bromuro de Jerry Coke...), etc.

Para terminar el informe, 
una anécdota-leyenda que 
se transmitía en los cuarteles 
reemplazo a reemplazo: un 
soldado algo engreído le dijo 
a su superior: mi sargento, 
me voy a licenciar y todavía 
no he notado para nada los 
efectos del bromuro, a lo que 
el veterano militar replicó: el 
bromuro tarde o temprano se 
nota. Pasados unos años, el ex-
soldadito fue recriminado por 
su flamante mujer en la noche 
de bodas: ¿Pero, qué te pasa? 
Y él le contestó: Pues que mi 
sargento tenía razón.

Oferim	una	àmplia	gamma	de	productes	pels	laboratoris	escolars	en	un	
extens	ventall	d’àrees	com	Microscopia,	Biologia,	Física,	Química,	

Microbiologia	o	Seguretat.

Material	científic	i	de	laboratori	per	a	centres	educatius.	
Compromesos	amb	l’educació	científica.
Servei	personalitzat	als	nostres	clients.

www.pidiscat.cat
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El dijous 22 de novembre 
a les 18 h. a l’Aula Magna 
Enric Casassas a la Facultat de 
Química de la UB, els nostres 
companys i companyes que 
varen fer els 25, 40, 50 i 60 anys 
de professió amb els respectius 
Ordes del Manganès, Zirconi, 
Estany i Neodimi varen 
ser homenatjats dins l’acte 
cultural de Sant Albert (el llistat 
complert es pot trobar a l'NPQ 
479, pàgina 12).

Presentat pel Dr. Miquel 
Joan Vidal Espinar, degà de la 
Facultat de Química, l’acte va 
incloure la presentació de les 
millors exposicions orals de la 
I Tesi Marató de Química.

A continuació, es va fer un 
reconeixement al professorat 
de la Facultat jubilat el curs 
acadèmic 2017-18 i, com és 
habitual en la jornada cultural 
de Sant Albert, es lliurà un 
obsequi i diplomes als doctors 
que van presentar la tesi 
doctoral el curs 2017-18.

Tot seguit el Dr. José Costa 
López, degà del Col·legi Oficial 
de Químics de Catalunya, 
atorgà les distincions dels ordes 

autora: 

elvira portales

Col·legi de Químics de Catalunya

ELS NOSTRES ORDRES

del Manganès, del Zirconi, 
de l’Estany i del Neodimi als 
membres del Col·legi que han 
fet els 25, 40, 50 i 60 anys de 
professió. Moments que varen 
quedar esbossats en les fotos 
de la figura següent. 

Després, el Dr. Costa 
va agrair la inestimable 
col·laboració de Banc Sabadell 
en el lliurament d’aquestes 

ordes. L’acte es va acabar amb 
un refrigeri.

Aquest acte cultural de Sant 
Albert fou organitzat per les 
Comissions de Dinamització 
Lingüística i de Doctorat; pel 
Deganat de la Facultat de 
Química, amb la col·laboració 
del Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya. 

De dalt a baix i d’esquerra a dreta tenim l’entrega de distincions de l’orde 
del Manganès, del Zirconi, de l’Estany i del Neodimi (Felicitats a tothom).
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El diòxid de silici, també 
anomenat sílice (silica en 
anglès), és un compost de 
silici i d'oxigen amb fórmula 
química SiO2 i és l’òxid més 
abundant de la Terra. En quant 
als minerals, el més comú de 
la sílice és el quars, que és 
molt present en el magma i en 
l’escorça terrestre. Exemples 
de materials a on hi ha quars 
és la sorra de la platja, la 
ceràmica o el vidre [1].

1. ESTRUCTURA DEL 
QUARS. ÚS EN POLÍMERS

El quars és un compost 
cristal·lí i quiral amb moltes 
estructures polimorfes, però 
l'única forma estable en 
condicions normals és l’α-
quars. L’estructura molecular 
de la sílice està formada per 

autor: 
oriol güell

S.T. d’Ensenyament, CQC,
Comercial Douma

enllaços Si-O conformats 
en forma tetraèdrica (SiO4). 
L’angle dels enllaços Si-O-Si és 
de 144° i amb una separació 
d’enllaç Si-O de 1,60 Å, 
i s’empaqueten de forma 
tridimensional. El quars 
cristal·litza en el sistema 
trigonal i presenta una simetria 
interna rotacional helicoïdal 
(veure Figura 1). 

Derivat del fort enllaç Si-O i 
de l’empaquetament que té, el 
quars té una elevada estabilitat 
química. A temperatura 
ambient és insoluble en aigua 
i en àcids, amb l’excepció 
de l’àcid fluorhídric, però es 
pot dissoldre en solucions 
alcalines escalfades.

El quars es pot fer servir 
abastament en receptes del 
sector dels polímers. Les 

propietats físiques rellevants 
del quars pel que fa a aquesta 
finalitat són: que té un índex 
de refracció de 1,54, que 
presenta una alta abrasió (7 
en la escala Mohs), cosa que li 
permet ratllar el vidre i l'acer 
comú i, finalment, que té un 
punt de fusió superior als 
1.600 °C [2,3].

Encara que s’empren les 
sílices micronitzades d'origen 
mineral en forma de farina de 
quars com a farciment (fillers 
en anglès) i que, a més a més, 
s’empren en solucions líquides 
per a recobrir films, làmines i 
bosses amb la finalitat de reduir 
l’adhesió entre els materials 
amb ells mateixos (en anglès, 
blocking), el seu ús porta més 
problemes i inconvenients que 
no pas beneficis [3]. Aquests 
problemes/inconvenients són:

LA SÍLICE AMORfA SINTèTICA 
fUMADA (SAS), UN ADDITIU 

PER A POLÍMERS
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1. El problema més important 
és per a la salut dels 
operaris. L'aspiració de 
les partícules provoca 
inflamacions severes 
del teixits pulmonars, 
silicosi, bronquitis, càncer 
de pulmó i malalties 
autoimmunes sistèmiques, 
com el lupus i l'artritis 
reumatoide.

2. Conté impureses inherents 
a la seva condició mineral i 
són molt difícils d'eliminar.

3. La seva alta abrasió la 
fa incompatible amb les 
maquinàries de processat 
del plàstics.

Aquest problemes van 
portar als científics del 
segle passat a estudiar la 
fabricació de la sílice per vies 
sintètiques. Van descobrir una 
sílice d’estructura amorfa que 
incloïen sílices fusionades, 
sílices fumades, sílices 
precipitades, gel de sílice i 
aerogels. Aquesta solució es 
va anomenar sílice amorfa 
sintètica (SAS), i elimina els 

inconvenients de la farina de 
quars [4].

El principal avantatge 
aconseguit fou l’eliminació 
del greu problema de salut per 
als operaris, malgrat que s’han 
de prendre les precaucions 
normals de treball en ambients 
pulverulents, com el límit 
de nivell de partícules en 
suspensió admissibles.

Els beneficis aconseguits 
amb la solució trobada són 
nombrosos. Totes les sílices 
sintètiques tenen una elevada 
puresa, són amorfes als raigs 
X i mantenen la mateixa 
composició química. De fet, 
ja no és un farciment sinó un 
additiu d’elevades prestacions 
per a polímers.

2. ELS PROCESSOS DE 
FABRICACIó DE LA SAS. 
EL PROCéS PIROgÈNIC 
D’HIDRÒLISI DE LA FLAMA

La SAS es pot sintetitzar 
mitjançant dues tècniques 
d’obtenció: el procés 
anomenat wet-chemical i 

el procés anomenat tèrmic. 
Ambdues tècniques donen SAS 
amb propietats excel·lents, 
però en aquest article ens 
centrarem en la SAS fumada.

La SAS fumada aporta 
millores en la fabricació, en la 
qualitat i en el rendiment de 
molts polímers termoplàstics, 
termoestables, elastòmers 
i compostos. Encara que 
els processos d'elaboració 
emprats no són barats, els 
beneficis tècnics són tan 
nombrosos que s’ha augmentat 
exponencialment la producció 
de la SAS.

Les reaccions químiques 
associades als dos processos 
tèrmics més emprats per 
a obtenir SAS fumades es 
mostren a continuació [5].

2.1. PROCéS PIROgÈNIC

2H2 + O2 → 2H2O

SiCl4 + 2H2O → SiO2 + 4HCl

A la primera reacció es forma 
vapor d’aigua, mentre que a la 

Figura 1. Estructures del quars a nivell molecular i empaquetament. Esquerra: estructura molecular de la sílice. 
Centre: estructura de l’α-quars en forma de tetraedre. Dreta: cadenes helicoïdals d’α-quars enllaçades al llarg de l’eix x. 
Imatges extretes de les referències [2,3].

S’explica el procés de 
formació de la sílice fumada 
amb el model anomenat 
“model de gota simplificat” 
[4]. Aquest model ho fa a través 
del control de paràmetres com 
la concentració dels reactius, 
la temperatura de la flama i 
el temps de residència dels 
gasos de reacció a dins de la 
cambra de combustió, entre 
d’altres. Assumeix que els 
gasos de reacció passen d’un 
màxim de temperatura seguit 
d’una disminució a mida que 
transiten dins la cambra de 
combustió impulsats per la 
flama, com es mostra en la 
Figura 2.

A la sortida del cremador, 
es formen molècules de 
sílice que xoquen entre si 
estocàsticament formant 
protopartícules líquides, 
anomenats núclids, de mida 
nano que, per nucleació, 
coalescència i coagulació, van 
creixent, formant partícules 
primàries esfèriques de mides 
d’entre 5 a 50 nanòmetres.

Figura 2. Procés de la hidròlisi de flama per a obtenir SAS. Extret de la referència 4.
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segona hi ha la hidròlisi del 
SiCl4 per sobre dels 1.500°C. 
La reacció general seria:

2H2 + O2 + SiCl4 → SiO2 + 4HCl

Totes les reaccions 
succeeixen a temperatures 
superiors a 1.500°C.

2.2. PROCéS D’ARC ELÈCTRIC

SiO2(quars) + C(carbó de coc) → SiO(g) + CO

SiO(g) + CO + O2 → SiO2 + CO2

També en aquest cas les 
temperatures són superiors a 
1.500°C .

El mètode més utilitzat és 
el pirogènic de la hidròlisi 
de flama, anomenat procés 
AEROSIL®, que fou inventat 
per el químic Harry Kloepfer 
que en aquell moment 
treballava a Degussa AG (a 
dia d’avui, Evonik Industries 
AG). L'objectiu del seu treball 
de R+D va ser desenvolupar 
un material de farciment 
blanc per a la indústria del 
pneumàtic per a substituir les 
partícules de carbó de negre 

de fum. La sílice amorfa que 
va obtenir la va anomenar 
AEROSIL® i la va començar 
a produir a petita escala 
l’any 1941. Des d’aleshores, 
es fabrica i comercialitza 
en moltes aplicacions com, 
per exemple, en pintures, 
recobriments, plàstics, 
elastòmers, cosmètica, 
electrònica, alimentació i 
farmacèutica, entre d’altres.

3. FORMACIó I ANàLISI 
DE LES PARTÍCULES DE 
LA SAS FUMADA EN EL 
PROCéS D’HIDRÒLISI DE 
FLAMA. MODEL DE gOTA 
SIMPLIFICAT. PARTÍCULES 
PRIMàRIES, AgREgATS I 
AgLOMERATS

La SAS fumada que es 
fabrica mitjançant el procés 
d’hidròlisi ma està formada 
per micropartícules de pols 
esfèriques altament disperses 
d’estructura amorfa i d’alta 
puresa. El seu aspecte és de 
pols blanca amb tacte suau i 
esponjós.

S’explica el procés de 
formació de la sílice fumada 
amb el model anomenat 
“model de gota simplificat” 
[4]. Aquest model ho fa a través 
del control de paràmetres com 
la concentració dels reactius, 
la temperatura de la flama i 
el temps de residència dels 
gasos de reacció a dins de la 
cambra de combustió, entre 
d’altres. Assumeix que els 
gasos de reacció passen d’un 
màxim de temperatura seguit 
d’una disminució a mida que 
transiten dins la cambra de 
combustió impulsats per la 
flama, com es mostra en la 
Figura 2.

A la sortida del cremador, 
es formen molècules de 
sílice que xoquen entre si 
estocàsticament formant 
protopartícules líquides, 
anomenats núclids, de mida 
nano que, per nucleació, 
coalescència i coagulació, van 
creixent, formant partícules 
primàries esfèriques de mides 
d’entre 5 a 50 nanòmetres.

Figura 2. Procés de la hidròlisi de flama per a obtenir SAS. Extret de la referència 4.

Figura 2. Procés de la hidròlisi de flama per a obtenir SAS. Extret de la referència 4.



NPQ 481 • quart trimestre 201816

col·laboracions

Les partícules primàries, que 
continuen xocant i creixent 
per fusió, són impulsades per 
la flama cap a àrees més fredes 
a on es solidifiquen, formant 
agregats que s’estructuren 
en cadenes ramificades de 
mides de l’ordre de 100 i 500 
nanòmetres.

Els agregats impulsats per 
la flama continuen xocant i 
es solidifiquen tot refredant-
se formant grups anomenats 
aglomerats, més grans i 
ramificats, de mida superior a 
1 micròmetre, units per forces 
de Van der Waals i ponts 
d’hidrogen.

El model permet estudiar 
les combinacions d’estructures 
d'agregats i aglomerats, 
anomenades  ombrel·les 
(umbrelles en anglès) analitzant 
propietats com la mida, la 
distribució, la superfície 
específica, la porositat i altres 
propietats de les partícules.

El model pot explicar, per 
exemple, que:

• La zona de coalescència 
de les gotetes és més 
llarga en una flama 
calenta que en una de 
freda.

• Els materials amb 
superfície especifica 
baixa i partícules 
primàries grans es 
formen en flames 
calentes.

• Els materials amb 
superfície especifica alta 
i partícules primàries 
petites es formen en 
flames fredes. 

El resultat final del procés 
és la formació de partícules 
amorfes hidròfiles amb grups 
silanols superficials (Si-OH). 
Aquestes partícules es poden 
mullar i dispersar fàcilment en 
aigua. 

Es pot transformar la 
superfície de les partícules 
hidròfiles amb tractaments 
per a fer-les hidròfobes. Els 
tractaments hidrofòbics per a 
repel·lir l’aigua es fan afegint 
grups orgànics de silans 
o siloxans que s’enllacen 
covalentment amb els 
grups silanols presents en la 
superfície.

4. PROPIETATS BàSIQUES 
DE LES SAS FUMADES

Les propietats bàsiques 
d’ambdós tipus de partícules, 
hidròfiles i hidrofòbiques, són 
les següents [4]:

• La superfície específica 
BET. És la superfície 
real, és a dir, és la suma 
de les superfícies dels 
grans. Per una massa en 
un volum donat, com 
més fins siguin els grans, 
més alta serà la BET. 
En virtut de la nano-
mida de les partícules 
primàries, totes les SAS 
tenen una superfície 
específica elevada (hi 
ha SAS fetes per via 
wet-chemical que tenen 
valors de 800 m2/g). 
Té gran importància 
en els fenòmens a 
on intervenen les 
superfícies com 

l’adsorció i l’absorció o 
en els bescanvis de calor 
(transferència tèrmica). 
Aquesta mesura es fa 
pel mètode d'absorció 
de nitrogen dissenyada 
per Brunauer, Emmett i 
Teller (BET) i segons la 
norma ISO 9227.

• La mida de les partícules 
primàries i la dels 
agregats/aglomerats.

• La compactació de les 
partícules.

• Les pèrdues per 
assecatge i calcinació.

• La mesura del pH.

• La mesura del diàmetre 
dels porus i la seva 
distribució. Les SAS 
fumades no són poroses, 
és a dir, no tenen cavitats. 
Això determina les 
aplicacions industrials. 

• La porositat mesurada en 
la capacitat d’absorció 
de líquids, referida en 
l’absorció d’adipat de 
dioctil.

Les mesures s’indiquen a la 
taula següent [4].

El següent article tractarà 
sobre els tractaments 
superficials i aplicacions de 
la SAS fumada de forma més 
extensa.

5. FABRICANTS
Els principals fabricants 

mundials de SAS fumades 
són EVONIK Industries 
AG (Alemanya), Cabot 
Corporation (USA), Wacker 
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Propietat Unitats Sílice fumada

Superfície específica BET ISO 9277 m2/g 15-410
Mitjana de la mida de partícula 
primària nm 5-50

Agregats o aglomerats µm No aplicable
Densitat compactada ISO 787/11 g/L 50→250
Pèrdues per assecatge  ISO 787/2 % ≤3
Pèrdues per ignició ISO 3262/20 % 3.5→5.5

Valor de pH ISO 787/9 Versions hidròfiles 3→5
Versions hidrofòbiques  grades 3→11

Diàmetre de porus nm No porosa
Distribució del diàmetre de porus No aplicable
Absorció d’adipat de dioctil ISO  
CD19246 ml/100 g 200→350

Estructura agregats/aglomerats Predominantment de tipus cadena, 
ramificada o més gran

Efecte espessidor Molt distintiu

Chemie AG (Alemanya), 
Tokuyama Corporation (Japó), 
Dalian Fuchang Chemical 
(Xina), Kemitura (Dinamarca), 
Orisil (Ucraïna),  Dongyue 
Group Ltd. (Xina), Heraeus 
Quarglas GmbH (Alemanya), 
OCI Company (Corea), Power 
Chemical Corporation Limited 
(Xina), entre d’altres.
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Aquest any, el Premi Nobel 
de Química ha guardonat a 
la nord-americana Frances 
H. Arnold, al també nord-
americà George P. Smith 
i al britànic Sir Gregory P. 
Winter pels avenços en el 
desenvolupament de proteïnes 
a partir de l’aprofitament del 
poder de l’evolució.

FRANCES H. ARNOLD, La 
cinquena dona que guanya el 
Nobel de Química. Nascuda 
el 1956 a Pittsburgh, és 
enginyera química i professora 
Linus Pauling Professor of 
Chemical Engineering al 
Departament de Bioenginyeria 
i Bioquímica de l’Institut 
Tecnològic de Califòrnia a 
Pasadena (més informació 
a: http://fhalab.caltech.edu). 

PREMI NObEL DE QUÍMICA 2018 
COM MIRAR LES 

MOLèCULES bIOLÒgIQUES

autora: 
Carme ZaragoZa

Professora de Secundària

El seu laboratori ha arribat a 
produir enzims que catalitzen 
substàncies químiques 
que ni tan sols hi ha a la 
naturalesa, com medicaments 
o biocombustibles, de manera 
que se suprimeix l’ús de 
catalitzadors tòxics en els 
processos industrials. Ha 
aconseguit millorar enzims 
disponibles per mitjà del 
procediment següent. Va 
introduir el gen de l’enzim 
d’interès dins d’un bacteri i 
després li causava mutacions 
a l’atzar. Els bacteris mutants 
seguien generant l’enzim, 
però amb millor o pitjor 
funcionament. Utilitzant els 
de millor funcionament així, 
potser és més específic, va més 
ràpid o funciona perfectament 
en condicions adverses o poc 
favorables.

gEORgE P. SMITH, 
nascut el 1941 a Norwalk, 
és Distinguished Professor 
Emeritus de Ciències 
Biològiques a la Universitat 
de Missouri, Colúmbia 
(més informació a: http://
biology.missouri.edu /people 
/?person=94). Va desenvolupar 
un mètode, l’anomenat phage 
display, que fa servir un virus 
que infecta els bacteris per 
produir proteïnes noves. Va 
aprofitar els bacteriòfags, un 
tipus de virus que infecten els 
bacteris. Aquests bacteriòfags 
són estructures simples, amb 
poques proteïnes a la seva 
càpsida i pocs gens a l’interior. 
Va intentar enganxar el gen de 
l’enzim en qüestió amb una de 
les proteïnes del bacteriòfag i 
després va deixar que infectés 
els bacteris. Si tot va funcionar 
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bé, podria ser fàcil esbrinar 
quina era la proteïna (enzim) 
de la superfície del bacteriòfag 
que no és pròpia.

SIR gREgORy P. WINTER, 
nascut el 1951 a Leicester, 
és Research Leader Emeritus 
del Laboratori de Biologia 
Molecular de la Universitat de 
Cambridge (més informació 
a: http://www2.mrc-lmb.
cam.ac.uk/group-leaders /
emeritus/greg-winter). Igual 
que Frances H. Arnold, va fer 
servir un sistema de selecció 
per obtenir enzims i anticossos 
cada vegada més efectius. Va 

Image: Twitter/ Nobel Prize.

fer servir el mateix mètode dels 
bacteriòfags que va emprar 
George P. Smith per produir 
fàrmacs nous per tractar 
algunes malalties inflamatòries 
i per curar alguns casos de 
càncer amb metàstasi. 

Un enzim és una proteïna 
que facilita que una reacció 
química determinada 
funcioni de manera ràpida i 
controlada. Totes les reaccions 
químiques de les nostres 
cèl·lules funcionen gràcies a 
la participació dels enzims. 

La feina dels guardonats 
era estudiar quina estructura 

i quines característiques 
tenen els enzims per poder 
modificar-los posteriorment, 
de manera que facin el que 
ens interessa a nosaltres. Com 
va destacar en la seva decisió 
final la Reial Acadèmia Sueca 
de Ciències en concedir-
los el Premi Nobel: “han 
revolucionat tant la química 
com el desenvolupament de 
medicaments nous, i els seus 
mètodes han possibilitat una 
indústria més neta, han produït 
materials i biocombustibles 
nous, han mitigat malalties i 
han salvat vides”.
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LA NANOTAULA 
PERIÒDICA:  

ALgUNS DELS PRINCIPALS 
NANOMATERIALS I LES SEvES 

APLICACIONS 

Segons la comissió 
europea (2011/696/EU), 
un nanomaterial és un 
material natural, incidental 
o manufacturat que conté 
partícules, en un estat no unit 
o com un agregat o com un 
aglomerat, té almenys un 50% 
de partícules entre 1 i 100 
nm en la seva distribució de 
grandària total.

Aprofitant un any tan 
assenyalat com el 2019, any del 
150 aniversari del naixement 
de la taula periòdica, crearem 
una NanoTaula periòdica 
imaginària, on parlarem 
d'alguns dels principals 
nanomaterials i les seves 
característiques i aplicacions.

Nostra NanoTaula 
Periòdica es podria dividir en 
4 categories: Al·lòtrops del 
carboni (fullerens, nanotubs 
de carboni), metalls (or, 
plata), òxids (SiO2, TiO2, 
Fe2O3, ZrO2, ZnO, CeO2 i 
Al2O3) i altres nanomaterials 
(dendrímers, nanoargiles i 
punts quàntics).

METALS NANOMÈTRICS 
(MNPS)

Les nanopartícules 
metàl·liques han estat presents 
des d'èpoques antigues, per 
exemple, en la copa Licurgus 
o les vidrieres d'algunes 
esglésies. Faraday en 1857 
va reconèixer l'existència de 

nanopartícules metàl·liques 
en solució, la qual va ser 
explicada quantitativament 
per Mie en 1908. Els metalls 
es veuen molt influenciats 
per la disminució de 
grandària, aconseguint 
canvis substancials quan 
aconsegueixen dimensions 
nano. Es poden observar 
diferències en el punt de 
fusió, color, activitat catalítica, 
conductivitat, etc.

Les principals 
característiques dels MNPs 
són: a) Relació superfície-àrea 
/volum gran en comparació 
amb els equivalents macro, 
b) Grans energies superficials, 
c) La transició entre estats 
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Figura 1. Diferents clasificacions dels principals nanomaterials des del punt de vista comercial.

moleculars i metàl·lics 
proporciona una estructura 
electrònica específica (densitat 
local d'estats), d) Excitació 
del plasmó, e) Confinament 
quàntic, f) Ordenament de 
curt abast, g) Un gran nombre 
de llocs de baixa coordinació, 
amb un gran nombre d' 
"enllaços" obtenint propietats 
específiques i químiques i la 
capacitat d'emmagatzemar 
electrons en excés.

Entre les nanopartícules 
metàl·liques podem destacar 
especialment dues, les 
nanopartícules d'or i les 
nanopartícules de plata, a 
causa de les seves diferents 

aplicacions comercials, tant 
present com futures, destacant 
aquelles relacionades amb 
nanomedicina

ÒXIDS NANOMÈTRICS
Els òxids nanomètrics solen 

ser òxids metàl·lics i estan 
marcant el camí en diferents 
*àrees de la ciència, com la 
física, la biologia, la física 
i sobretot, la ciència dels 
materials. Aquests elements 
poden adoptar diferents 
configuracions electròniques i 
per tant, diferents estats, podent 
exhibir un caràcter metàl·lic, 
semiconductor o aïllant. En 
aplicacions tecnològiques, 

els òxids s'utilitzen en 
la fabricació de circuits 
microelectrònics, sensors, 
dispositius piezoelèctrics, piles 
de combustible, recobriments 
contra la corrosió o com a 
catalitzadors. Poden exhibir 
propietats físiques i químiques 
úniques, podent-se ser usar 
en tota classe d'aplicacions 
comercials, com per exemple 
en la fabricació de circuits 
microelectrònics, sensors, 
dispositius piezoelèctrics, 
piles de combustible, 
recobriments contra la 
corrosió o com a catalitzadors. 
El primer comprèn les 
característiques estructurals, a 
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saber, la simetria de xarxa i els 
paràmetres cel·lulars. Els òxids 
a granel solen ser sistemes 
robustos i estables amb 
estructures cristal·logràfiques 
ben definides. No obstant 
això, ha de tenir-se en compte 
la importància creixent de 
l'energia lliure de la superfície 
i de l'estrès amb una grandària 
de partícula decreixent: 
els canvis en l'estabilitat 
termodinàmica associats amb 
la grandària poden induir 
modificacions de paràmetres 
cel·lulars i / o transformacions 
estructurals i en casos 
extrems la nanopartícula 
pot desaparèixer a causa 
d'interaccions amb el seu. 
L'ambient circumdant i una alta 
energia lliure de la superfície. 
Per a mostrar l'estabilitat 
mecànica o estructural, una 
nanopartícula ha de tenir una 
baixa energia superficial lliure. 
Com a conseqüència d'aquest 
requisit, les fases que tenen una 
baixa estabilitat en materials a 
granel poden arribar a ser molt 
estables en nanoestructures. 
Aquest fenomen estructural 

s'ha detectat en òxids de TiO2, 
VOx, Al2O3 o MoOx.

ALTRES NANOMATERIALS
El primer del què parlarem 

són els punts quàntics, material 
de pocs nanòmetres, on la 
seva matèria, pràcticament 
es concentra en un sol punt 
(en altres paraules, és zero 
dimensionals). Com a resultat, 
les partícules al seu interior 
que transporten electricitat 
(electrons i forats, que són 
els llocs que falten electrons) 
estan atrapades ("restringides") 

Figura 2. a) Diferències entre l’or macro i nano i b) Biotoxicitat de la nanoplata.

i tenen nivells d'energia ben 
definits segons les lleis de 
la teoria quàntica, una mica 
com els àtoms individuals. 
Estan fets d'un semiconductor 
com el silici (un material que 
no és realment un conductor 
ni un aïllant, però pot ser 
tractat químicament perquè 
es comporti com si ho fos). 
I encara que són cristalls, 
es comporten més com a 
àtoms individuals -d'aquí el 
sobrenom d'àtoms artificials.

Un altre dels nanomaterials 
més usats en diferents indústries 
vinculades a la nanotecnologia 

Figura 3. Els punts quàntics són només uns pocs nanòmetres (nm) d'ample. 
Els punts més grans produeixen longituds d'ona més llargues, freqüències 
més baixes i llum més vermella; Els punts més petits produeixen longituds 
d'ona més curtes, freqüències més altes i llum més blava.
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són les nanoargiles (figura 
4), nanomaterials naturals 
que es produeixen en la 
fracció argilenca del sòl, 
entre els quals destaquen la 
montmoril·lonita i l'alofà. 
La montmoril·lonita és un 
fil·losilicat hidratat cristal·lí. 
Les montmoril·lonites es 
formen per intercalació de 
cations d'amoni quaternari. 
S'utilitzen com a modificadors 
reològics i additius en 
pintures, tintes, greixos, 
cosmètics, com a portadors i 
sistemes d'administració per 
a l'alliberament controlat de 
fàrmacs i en les indústries 
aeroespacial i automotriu.

Finalment, un altre 
nanocompost destacable 
són els dendrímers (figura 
5), molècules simètriques, 
amb una estructura ben 
definida, homogènia i 
monodispersa que té un nucli 
típicament simètric, una pela 
interna i una pela externa. 
Existeixen gran varietat de 
dendrímers. Es caracteritzen 
per la combinació d'un gran 
nombre de grups funcionals 

Figura 4.

i una estructura molecular 
compacta, posseint excel·lents 
propietats biològiques tals 
com polivalència, auto 
assemblatge, interaccions 
electroestàtiques, estabilitat 
química, baixa citotoxicitat i 
solubilitat, conferint-los gran 
potencialitat en la indústria 
biomèdica i la química 
supramolecular per a les 
teràpies contra el càncer i 
la diagnosi. També per al 
subministrament de fàrmacs, 
teràpia fotodinàmica i teràpia 
de captura de neutrons. 

Els nanomaterials estan 
cridats a proporcionar 

solucions a alguns de 
problemes existents. 
Hem comprovat com la 
nanotecnologia està ajudant 
a millorar considerablement, 
i fins i tot revolucionar, 
molts sectors tecnològics i 
industrials. Les indústries de 
l'energia, tecnologies de la 
informació i sobretot, de la 
medicina estan evolucionant 
i fins i tot canviant gràcies a 
la introducció present i futura 
de nous materials que operen 
en la nanoescala, minúsculs 
materials amb extraordinàries 
propietats anomenats a marcar 
el camí a les noves aplicacions 
industrials.

Figura 5.
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NOTÍCIES

CITES CIENTÍFIQUES DEL 
2019

Fa 150 anys, el 1869, 
Dmitri Mendeléiev va 
presentar la taula periòdica a 
la Societat Química de Rússia. 
En aquesta taula documentava 
els pesos atòmics i la valència 
dels elements químics que es 
coneixien en aquells moments 
i que componen la Terra. 

Cent anys més tard, el 
1969, la història la va fer Neil 
Armstrong i la NASA amb el 
primer passeig per la Lluna, 

amb l’arribada de l’Apollo 11 
a la Lluna.

El mateix 1969, a Califòrnia, 
es va enviar el primer missatge 
ARPANET des de la Universitat 
de Califòrnia fins a l’Institut 
de Rercerca de Stanford. 
Aquesta xarxa primerenca 
es va convertir en la base de 
l’Internet d’avui.

EL NOSTRE COL·LEgI A LES 
ESCOLES

EEl 24 de novembre passat 
el Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya va participar en 
la Fira de l’Escola Baloo de 
Barcelona. Envoltats de nois 
i noies de primària al pati de 
l’escola, es va explicar/jugar 
amb química: des de trobar el 

pH i veure els diferents colors 
d’algunes substàncies de casa 
amb l’ajut de la fenolftaleïna 
(primera figura) fins a efectuar 
algunes reaccions en què es 
desprenia CO2 (segona figura), 
passant per veure els colors de 
la llum blanca.  

El CQC té un compromís 
públic amb la química, amb 
la ciència. És per això que una 
part central de la seva missió 
és avançar en la realització 
de demostracions científiques 
o experiments divertits per 
introduir la química a tots els 
joves i a la societat.
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LAUNCH OF THE INTERNATIONAL yEAR OF THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS, 
TUESDAy 29 JANUARy 2019 AT UNESCO HEADQUARTERS (PARIS)

PRELIMINARy PROgRAMME

08:30-09:45 Registration 

10:00-10:10 Video celebrating IyPT2019

10:10-11:05
Welcome and addresses by UNESCO and VIPs 
Dr. Andrey Guryev - CEO PhosAgro

11:05-11:15
Musical intermezzo 
Mira Yevtich - Brahms Rhapsody Opus 79 number 2

11:15-11:20
Introduction of Program 
Prof. Natalia Tarasova - IYPT MC co-chair, Past-President IUPAC
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SSantillana presenta la col·lecció de quaderns 
desenvolupament de les competències com una 
eina que vol contribuir, amb un nou model didàctic, 
al desenvolupament de les competències lectora, 
matemàtica, científica i comunicativa. Per fer-ho,  
hem tingut en compte els documents per a la 
identificació i el desplegament de les competències 
bàsiques, del Departament d’Ensenyament,  
i els darrers enfocaments pedagògics integrats 
en avaluacions internacionals, com els que s’han 
presentat en el Programa Internacional d’Avaluació 
d’Alumnes (PISA), amparat per l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE).
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11:20-11:40

Round Table: Elements for Life Moderator: Mr. Philip Ball 
Ms. Emelia Arthur - FAO/UCN/IIED STEM 
Mr. Marco Mensink - CEO ICCA 
Prof. Alinka Lepine-Szily - Sao Paolo

11:40- 12:05
Introduction: Prof. Jan Reedijk, IYPT MC co-chair 
Nobel Laureate lecture 
Prof. Ben Feringa - Periodic Table for Society and the Future 

12:05-12:15
Inauguration of the global Educational Initiative “1001 Inventions: Journeys 
from Alchemy to Chemistry” 
Ahmed Salim - Director, 1001 Inventions organisation

12:15- 12:35
Introduction: Prof. Bruce McKellar - Past President IUPAP 
Periodic Table: Hand-Made Elements 
Prof. Youri Oganessian - Newcomers in the Periodic Table 

12:35- 14:00
Lunch break  
Periodic Table exhibition visit

14:00-14:20
Introduction: Prof. Pilar Goya - President EuChemS 
Periodic Table and Education Outreach 
Prof. Martyn Poliakoff - Mendeleev's gift to education

14:20- 15:00

young Outstanding Scientist of the World 
Moderator: Dr. Michel Spiro - President Designate of the IUPAP 
Ms. Nozipho Gumbi - Africa 
Mr. Xuefeng Jiang - Asia 
Ms. Thahira Begum - Asia-Pacific 
Ms. Kita Chaves Damasio Macario - Latin America 
Mr. Patrick Steinegger - Europe-North America 
Ms. Nourtan Abdeltawab - Arab States

15:00- 16:10

Round Table: On the Origion of Elements Moderator: Prof. Romain Murenzi - 
Executive Director TWAS 
Prof. Ewine van Dishoeck - Origin of the elements in outer space  
Dr. Maria Lugaro - The periodic table and meteorites  
Prof. Alexander Lutovinov - Stars from cradle to grave

16:10- 16:40 Coffee/tea break
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16:40-17:30

Round Table: Periodic Table and Interdisciplinary Concepts for Development 
Moderator: Prof. Nicole Moreau - UNESCO 
Prof. Qi-Feng Zhou - President of IUPAC 
Prof. Kennedy Reed - President of IUPAP 
Prof. Aslan Tsivadze - President of the Mendeleev Russian Society 
Dr. Bonnie Charpentier - President of the ACS 
Dr. Robert Parker - CEO of the Royal Society of Chemistry

17:30- 18:30

Round Table: Periodic Table and Sustainable Development goals 
Session Moderator: Ms. Peggy Oti-Boateng (UNESCO) 
Prof. Daya Reddy - ICS 
Prof. Wole Soboyejo - Prof. Princeton University 
Dr. Brigitte van Tiggelen - ISHPT 
Dr. Mark Cesa - Past President IUPAC 
Prof. Pietro Tundo - Prof. Ca’ Foscari University

18:30-18:40
Musical intermezzo  
Mira Yevtich - Chopin Nocture Opus 15 number 2 + Scriabin Poem Opus 32 
number 2

18:40- 18:50

Closing 
Announcement about IYPT2019 Closing Ceremony 
Dr. Kohei Tamao - Chair of the IYPT Closing Ceremony in Japan 
 
Closing remarks by MC IYPT2019 
Prof. Jan Reedijk & Prof. Natalia Tarasova - IYPT MC

El nostre Col·legi serà present a aquest acte inaugural de l'Any Internacional sobre la Taula 
Periòdica dels Elements Químics. En el proper NPQ us donarem més informació.

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

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió
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PEL 2019 AMB UNA TAULA 
PERIÒDICA AL DIA N'HI HA 
PROU?

Eduard Cremades i Pep 
Anton Vieta ens conviden a 
participar en el seu projecte 
dins del 150è aniversari de la 
taula periòdica.

Amb motiu dels 150 anys 
d’història de la proposta 
d’ordenació dels elements per 
part de Dmitri Mendeléiev, les 
Nacions Unides han declarat el 
2019 com l’Any Internacional 
de la Taula Periòdica. Per tal de 
celebrar aquesta efemèride, la 
Societat Catalana de Química 
fa un seguit de propostes en 
què l’usuari @LTPeriodica 
n’és l’altaveu a les xarxes 
socials. Des d’aquest compte 
de Twitter dos professors de 
secundària, Eduard Cremades 
i Pep Anton Vieta, amb les 
inestimables aportacions i 
correccions de Jordi Cuadros 
de l’IQS, s’han embarcat en el 
projecte “Una taula periòdica 
al dia”. Al llarg dels 365 dies 
del 2019 compartiran una 
taula periòdica diferent i 

destacada per algun motiu. 
L’objectiu del projecte és 
remarcar la importància 
d’aquesta eina bàsica per 
a la ciència i promoure la 
interacció amb tots aquells 
que hi estiguin interessats. 
Actualment, el compte ja 
té uns 550 seguidors i piula 
amb els hashtags #1TPdia 
#TaulaPeriòdica #aitp2019 
i #iypt2019. A més a més, hi 
ha una pàgina web disponible 
en què es van recollint les 
taules compartides (http://
ltperiodica.cat/). Us animem 
a seguir aquest projecte i a 
participar-hi amb els vostres 
comentaris i les vostres taules.

PREMIADA LA DIVULgACIó 
DE LA NANOTECNOLOgIA 

El programa NanoEduca, 
desenvolupat pels CCiTUB, 
l’Institut de Ciències de 
l’Educació (ICE) i NanoDivulga 
de la Universitat de Barcelona, 
conjuntament amb l’ICN2, 
el CESIRE (Departament 
d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya) i la Universitat 
Autònoma de Barcelona, ha 
guanyat el Premi Nacional de 
Comunicació Científica per 
“la seva tasca d’introduir la 
nanociència i la nanotecnologia 
entre l’alumnat i el professorat 
de secundària i batxillerat”. 
NanoEduca es va crear amb 
el propòsit de familiaritzar el 
professorat dels instituts amb 
les eines, el llenguatge i els 
processos de la nanociència 
i la nanotecnologia, i crear 
mòduls i tallers d’aprenentatge 
que es puguin aplicar a l’aula. 
En aquesta revista heu trobat 
un article d’en Jordi Díaz, 
responsable del NanoDivulga, 
que ens explica els principals 
nanomaterials i les seves 
aplicacions.
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