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Una cosa és dir que treballem en PRO dels professionals.
Una altra és fer-ho:

Compte
Expansió Plus PRO
Bonifiquem la seva quota de
col·legiat
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Remuneració
fins a

10% 0 3%TAE gratuïtes+ + +
de la seva quota comissions Primer any fins a targetes de crèdit i de dèbit.2
de col·legiat màxim d’administració i 2,74% TAE. Saldo màxim a
50 euros* el primer manteniment. remunerar 10.000 euros.1
any.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truqui'ns al 900 500 170, identifiqui’s com a membre del seu col·lectiu, organitzem una reunió i comencem a
treballar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*Bonificació del 10% de la quota de col·legiat amb un màxim de 50 euros per compte amb la quota domiciliada, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per
a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers
mesos.
1. Per tenir accés a aquesta retribució, els titulars han d’haver fet amb les seves targetes de crèdit una compra en el mes anterior al mes a remunerar i tenir un saldo mitjà mensual al
banc superior a 30.000 euros en recursos, calculat com la suma de saldos del mes anterior de dipòsits, renda fixa a venciment, assegurances de vida-estalvi, fons d’inversió, valors
cotitzables i no cotitzables, plans de pensions, plans de previsió d’EPSV i BS Fons Gran Selecció. No es tindrà en compte per al còmput del saldo mitjà el saldo existent en aquest Compte
Expansió Plus PRO ni en cap altre de les mateixes característiques en el qual els titulars siguin intervinents. Sí que es tindrà en consideració el nombre de cotitulars, de manera que el
saldo mínim existent a l’entitat com a requisit serà el pres proporcionalment per a cada cotitular. No es remuneraran els saldos durant el primer mes de vida del Compte Expansió Plus
PRO.
En cas que no s’arribi per part dels titulars al saldo mínim que dona dret a la retribució del Compte Expansió Plus PRO, la liquidació es farà al 0% per aquest concepte.
Rendibilitat primer any: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,8195% TAE
(calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet des de l’alta del compte). Exemple de liquidació: saldo al
compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 271,63 euros; data contractació: 30/06/2019;
data primer pagament d’interessos: 31/08/2019; data final primer any: 30/06/2020.
Rendibilitat resta d’anys: per al tram de saldo diari que excedeixi els 10.000 euros: 0% TIN. Per al tram de saldo diari des de 0 fins a un màxim de 10.000 euros: 2,919% TIN, 1,9910%
TAE (calculada tenint en compte els dos tipus d’interès per al supòsit de permanència del saldo mitjà diari durant un any complet a comptar des del segon any del compte). Exemple de
liquidació: saldo al compte de 15.000 euros diaris, saldo diari sobre el qual es remunera: 10.000 euros; freqüència mensual; interessos liquidats a l’any: 296,77 euros; data inici segon
any: 30/06/2020; data primer pagament d’interessos: 31/07/2020; data final segon any: 30/06/2021.
2. Targetes de crèdit i dèbit gratuïtes, sense comissió d’emissió ni de manteniment, amb el servei Protecció Targetes associat i amb una assegurança d’accidents en viatge de fins a
120.000 euros. Tot, gratuïtament amb el seu Compte Expansió Plus PRO.

Oferta vàlida per a nous comptes oberts des del 24/03/2019 fins al 31/12/2019 amb la domiciliació en el Compte Expansió Plus PRO d’una nova nòmina, pensió o ingrés regular
mensual per un import mínim de 3.000 euros (se n’exclouen els ingressos procedents de comptes oberts en el grup Banc Sabadell a nom del mateix titular). També cal haver domiciliat
dos rebuts domèstics en els dos últims mesos. Els titulars d’un Compte Expansió Plus PRO en podran disposar d’un altre d’addicional sense requisits de domiciliació de nòmina, pensió o
ingressos mensuals recurrents. I, a més a més, tots els Comptes Professionals que vulgui, sense comissió d’administració i de manteniment (rendibilitat Compte Professional: 0% TAE).
Pot fer extensiva aquesta oferta als seus empleats i familiars de primer grau.
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1 / 6
Aquest nombre és indicatiu del risc del

producte. Així, 1/6 és indicatiu de
menys risc i 6/6 és indicatiu de més

risc.

Banco de Sabadell, S.A. es troba adherit al Fons
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de

Crèdit. La quantitat màxima garantida
actualment pel fons esmentat és de 100.000

euros per dipositant.
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editorial

22 març 2019
Dia munDial De l’aigua

El 22 de març és el Dia Mundial de l’Aigua, que enguany (2019) el 
seu lema és Leaving No One Behind (Human Rights and Refugees) 
o sigui, No deixar Ningú Endarrere (Drets Humans i Refugiats) i 
el decenni 2018 -2028 és el Decenni Internacional per a l’Acció 
“Aigua per al Desenvolupament Sostenible”. Per tant pareix oportú 
dedicat una nova editorial a la molècula (H2O) més abundant al 
Planeta.

Efectivament al gener de 2003 es va publicar una primera editorial 
titulada simplement H2O en que es donava compte de la ponència 
que personalment vaig presentar en l’Assemblea d’ANQUE que 
s’havia celebrat a Barcelona i que es commemoraven  els cinquanta 
anys d’antiguitat dels Col·legis de Químics. A continuació i en 
revistes posteriors es va continuar en el mateix tema: H2O segona 
part, aigua sense fronteres, etc.

Han passat més de quinze anys i la situació mundial continua 
igual o pitjor. L’aigua a pesar de la Carta Europis de 1968 i a l’Estat 
Espanyol els plans hidrològics de 1933 i 2000 és un dels principals 
problemes de la humanitat. Es continuar explotant com un bé 
econòmic i essent la molècula que més abunda al Planeta està molt 
mal distribuïda.

Segons la Cimera Mundial del Clima (París, 2015) el 2048, entre 
el 43% i el 50% de la població mundial podria no disposar d’aigua 
potable i això podria provocar multitud de conflictes armats.

José Costa
Degà CQC

President AQC
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juntes i sumari

Col·legi de QuímiCs
de Catalunya

Degà: José Costa.

Vicedegans: 1r Emilio Tijero.
2n Josep M. Fernández.
3r Joan Mata.

Secretari: Jordi Bonet.

Vicesecretària: Alexandra Bonet.

Tresorer: Joan Llorens.

Vocals: Xavier Albort, Joan Bertran,  
Aureli Calvet, Francisco José España, 
Josep M. Gutiérrez, Claudi Mans, 
Enrique Morillas, Antonio Pinto, 
Meritxell Ventura i Jaume Vilarrasa.

grups de treball 
 del Col·legi i de l’assoCiaCió

COMISSIONS:

• Cultura

SECCIONS TÈCNIQUES:

• Ensenyament: Josep M. Fernández 
Novell.

• Medi Ambient: Xavier Albort.

• Metal·lúrgia i Ciència dels 
Materials: Joan Antoni Bas.

• Patents: Pascual Segura.

• Química Forense: José Costa.

serveis

del Col·legi i de l’assoCiaCió

Borsa de Treball
• Rep i cursa peticions laborals per als 

col·legiats.

Borsa de Serveis
• Ofereix el servei als col·legiats.

Publicacions
• NPQ.

Serveis Professionals
• Visat de projectes. Certificacions.
• Defensa jurídica professional.
• Peritatges legals.

Serveis d’Assistència
• Assessoria jurídica i laboral.
• Assistència mèdica. El Col·legi té 

subscrita una pòlissa amb Adeslas.
• Assegurances.

-Hermandad Nacional de Arquitectos 
Superiores y Químicos Mutualidad 
de Previsión Social a Prima Fija.

Serveis Financers
• Proporcionen als col·legiats avantatges 

excepcionals en les seves gestions 
financeres a través de les següents 
entitats: 

- Caixa d’Enginyers.
- Tecnocrèdit - Banc Sabadell.

Si voleu més informació truqueu a la 
secretaria del Col·legi:

93 317 92 49

editorial

22 març 2019. Dia Mundial de l’aigua .......................... 3
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Vicepresidents: 1r Emilio Tijero.
 2n Josep M. Fernández.
 3r Joan Mata.

Secretari: Jordi Bonet.

Vicesecretària: Alexandra Bonet.

Tresorer: Joan Llorens.

Vocals: Joan Bertran, Aureli Calvet, 
Francisco José España, Josep M. Gutiérrez, 
Claudi Mans, Enrique Morilla, Antonio 
Pinto i Meritxell Ventura. 
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col·laboracions

INTRODUCCIó
El nostre Col·legi i 

la seva Secció Tècnica 
d’Ensenyament treballen per 
crear ponts de comunicació 
entre els professionals de la 
química, des de la indústria 
fins a l’ensenyament d’aquesta 
ciència a tots els nivells 
educatius i a la nostra societat.

Des d’aquell llunyà 2012, 
quan s’organitzaren les 1es 
Jornades sobre l’Ensenyament 
de la Química a Catalunya 
(1es JEQC), cada any anem 
celebrant aquestes jornades, 
i aquest 2018 no ha estat 
una excepció. Així, amb el 
lema “Bastint ponts entre la 
química, el seu ensenyament i 
la nostra societat”, a mitjans de 

Bastint ponts entre 
la Química,

el seu ensenyament 
i la nostra societat

autors: 
Josep m. Fernández-novell; merCè tallò 
i mireia díaz-lobo

Secció Tècnica d’Ensenyament CQC

7es Jornades sobre l’ensenyament de la QuímiCa a Catalunya

novembre se celebraren les 7es 
Jornades sobre l’Ensenyament 
de la Química a Catalunya 
(7es JEQC).

Aquestes jornades estan 
organitzades pel CQC amb 
la col·laboració de la Facultat 
de Química de la Universitat 
de Barcelona (UB), la Societat 
Catalana de Química (SCQ) i 
l’Associació de Professors de 
Física i Química de Catalunya 
(apFQc). Tots els col·legiats 
i associats han rebut, 
puntualment, la informació 
d’aquestes jornades (NPQ 
479, pàgina 26, i a la pàgina 
web del Col·legi: http://www.
quimics.cat/).

L’objectiu principal 
d’aquestes jornades és la 

innovació de l’ensenyament 
de la química per augmentar 
la motivació dels seus 
professionals. Per aquest 
motiu es volen analitzar 
i renovar les diferents 
metodologies emprades a 



NPQ 482 • primer trimestre 20196

col·laboracions

classe i/o al laboratori i fer 
una reflexió sobre la seva 
avaluació. A tot això, s’inclou 
la possible aplicació dels 
treballs de recerca sobre 
química a l’ESO, al batxillerat, 
als cicles formatius i als 
primers cursos universitaris. 
L’anàlisi i la discussió de les 
conclusions, presents en els 
articles publicats en el llibre 
d’Actes de les 7es JEQC, 
obrirà noves perspectives en 
el si de l’ensenyament de la 
Química a Catalunya.

Els temes prioritaris que 
s’han tractat són: 

• Química a l’aula.

• Innovació en 
l’ensenyament de la 
Química.

• Taula Rodona sobre 
l’Olimpíada de 
Química a Catalunya.

• Presentació de treballs 
d’alumnes de tots els 
nivell.

• Química i laboratori.

• El futur dels 
professionals de la 
química.

• Química i noves 
tecnologies.

• Realitats del futur de 
l’ensenyament de la 
Química.

Figura 1. Diversos moments de les activitats del dia 14 de novembre en les 7es JEQC.

Cada tema es va tractar 
amb diverses ponències que 
es van presentar en format de 
comunicació oral o de pòster.

DESENVOLUPAMENT DE 
LES 7ES JEQC

El dimecres 14 tot 
començà amb l’acreditació 
dels participants i l’acte 
d’inauguració a la Sala Fonseré 
de la Facultat de Química de 
la Universitat de Barcelona.

La taula presidencial 
(fig. 1A) la formaren el Dr. 
Fermín Huarte, vicedegà de 
la Facultat de Química de la 
UB; el Dr. José Costa, degà del 
Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya, i el Dr. Josep M. 
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Figura 2. Diversos moments de les activitats del dia 16 de novembre en les 7es JEQC. 

Fernández-Novell, president 
del Comitè Organitzador.

Després d’aquesta 
inauguració, el nostre 
company, el Dr. Claudi 
Mans, va exposar de forma 
didàctica l’evolució de les 
taules periòdiques (fig. 1B). 
Després va ser el Dr. Jaume 
Granell qui va posar negre 
sobre blanc la relació entre 
recerca i serendipitat (fig. 1C). 
Després de la pausa del 
cafè es va acabar el dia amb 
l’entrega dels certificats als 
guanyadors i guanyadores de 
les Olimpíades de Química 
de Catalunya del 2018 (fig. 
1D) i als representants dels 
seus centres (fig. 1E). Es va 
acabar aquest primer dia 

amb l’entrega dels tres premis 
atorgats per Pidiscat als tres 
centres dels tres primers 
classificats (fig. 1F).

Després de cada presentació 
es va obrir un torn de preguntes 
entre tots els assistents, les 
quals varen ser àmpliament 
contestades pels ponents i 
varen ser el punt de partida de 
noves discussions.

El divendres 16, ja a la seu 
del CQC, es va iniciar amb la 
col·locació dels pòsters que 
van presentar a les jornades 
l’alumnat i el professorat 
de secundària, batxillerat 
i universitat. Després de 
l’acreditació dels participants, 
Paz Gómez (fig. 2A) ens va 

explicar què és la formació 
professional dual. Després el 
Dr. Guardiola (fig. 2b) preparà, 
amb l’ajut d’un voluntari, uns 
experiments amb productes i 
mètodes naturals. Tot seguit, la 
Dra. Mònica Martínez (fig. 2C) 
explicà com “la Universitat 
va a l’Institut”. També alguns 
estudiants de la UB, Maria 
Martín (fig. 2D) i Raimon 
Terricabres (fig. 2E), varen 
presentar treballs, per acabar 
la sessió amb Daniel Martínez 
(fig. 2F) i la seva aportació amb 
l’app de química per aproximar 
aquesta ciència a tothom.

Finalment, el dissabte 
17, també al nostre Col·legi 
(fig. 3A), es varen presentar 
treballs de tots els nivell. Es pot 
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ressaltar el dels R relacionats 
amb els elements de la taula 
periòdica, tot fent incís en el 
fet que el 2019 serà, segons la 
UNESCO, l’Any Internacional 
de la Taula Periòdica dels 
Elements Químics (IYPT2019). 
D’altra banda, es parlà de 
compostos orgànics volàtils 
(fig. 3B) i de cinètica enzimàtica 
(fig. 3C). I, finalment, hi 
participà el CESIRE, es discutí 
sobre nanociència (fig. 3D), per 
acabar amb les experiències a 
nivell de 2n d’ESO que presentà 
la Dra. Anna Grancelli (fig. 3E).

L’acte de cloenda va reunir a 
la mesa al Dr. José Costa, degà 
del Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya; a la Sra. Josefina 

Guitart, representant de la 
Societat Catalana de Química; 
a la Sra. Rosa M. Melià, 
representant de l’apFQc, i 
al Dr. Josep M. Fernández-
Novell, president del Comitè 
Organitzador.

En acabar aquestes 7es 
Jornades sobre l’Ensenyament 
de la Química a Catalunya 
es va brindar amb cava per 
l’èxit assolit i per fer realitat 
la celebració de les vuitenes 
el 2019.

REFLEXIONS FINALS
Després de cada 

presentació es va obrir un torn 
de preguntes entre tots els 

assistents, les quals varen ser 
àmpliament contestades pels 
ponents i varen ser el punt de 
partida de noves discussions.

Totes les conferències, les 
presentacions orals i els pòsters, 
així com les conclusions de 
cada sessió, estan recollides 
en el llibre d’actes de les 7es 
JEQC, que es podrà baixar del 
web del Col·legi.

Volem, finalment, donar les 
gràcies a totes les empreses 
que han col·laborat en l'èxit 
d'aquestes 7es Jornades i 
convidar a tothom a participar 
en les 8es JEQC.

Figura 3. Diversos moments de les activitats del dia 17 de novembre en les 7es JEQC. 



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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El magnesi és un element 
químic de caràcter metàl·lic 
del grup II de la taula 
periòdica o grup dels metalls 
alcalinoterris.

Els àtoms d'aquest metall 
posseeixen una configuració 
electrònica: 

1s22s22p63s2

Els 2 electrons de valència 
(3s) li donen un caràcter 
metàl·lic i els perd amb 
facilitat, formant ions estables 
de càrrega 2+

Mg2+

presents en totes les sals 
d´aquest metall.

En la seva forma metàl·lica 
no es troba lliure a la natura, 
però sí formant part de més 
de 60 minerals entre els 
que trobem la dolomita, la 
magnesita, la brucita i la 
carnal·lita, entre d´altres.

Es tracta d´un metall 
quimicament molt actiu, 
amb un potencial estàndard 
de reducció negatiu  E0< 0. 
S’encen i crema amb facilitat 
emetent una llum molt intensa 
i deixant un residu blanc 
d´òxid de magnesi:

Mg(s)  +1/2O2(g) → MgO(s)

el magnesi i la salut

Es troba present a la 
clorofil·la de les plantes 
verdes, que permet la síntesi 
de matèria orgànica a partir 
de CO2 i H2O. L'escorça de la 
terra el conté en un 2%, sent el 
setè element en abundància. 
És essencial per a totes les 
cèl·lules vives i imprescindible 
en totes les dietes.

autor:

dr. miQuel paraira
Universitat Politècnica de Catalunya
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L´estructura de la clorofil.
la és semblant a la de 
l'hemoglobina, canviant el 
ferro per magnesi.

Els aliments que contenen 
més magnesi són els fruits 
secs, cereals, llegums i la 
xocolata negra, entre d’altres. 
Però del que ingerim, el nostre 
organisme solament n´assimila 
entre el 30 i el 40%, i, en cas 
de mancança podem prendren 
emprant complements 
alimentaris, tot i que cal 
deixar clar que aquests darrers 
no substitueixen mai una dieta 
variada i equilibrada, així com 
un estil de vida saludable.

La doctora basca Teodora 
Lajusticia és una de les més 
grans autoritats en aquest 
camp i parla dels beneficis 
del magnesi i dels possibles 
complements alimentaris 
en casos de mancança. 
Els principals beneficis de 
magnesi són:

1. Antiàcid en forma 
d´hidròxid

2. Laxant en situacions de 
restrenyiment

3. Ajuda a fixar el calci i el 
fòsfor dels ossos

4. Ajuda a dissoldre 
càlculs renals

5. Antiestrés i antidepressiu

6. Permet un equilibri 
energètic de les 
neurones i ajuda a 
mantenir el sistema 
nerviós en bona salut

7. Relaxant muscular

8. Element essencial en la 
producció de ATP

9. Combat l´osteoporosi i 
les càries

10. Disminueix el 
cansament i la fatiga

11. Contribueix a la síntesi 
proteica

12. Participa en el procés de 
divisió cel·lular

13.  Enforteix ossos i dents

14. Alleuja els dolors 
menstruals

15. És útil en la prevenció 
de malalties 
cardiovasculars

16. Manté el pH del cos

17. Evita parts prematurs

18. Actua contra l´insomni

19. Redueix la pressió 
arterial

20. Ajuda a combatre la 
diabetis

21. És un bon digestiu 

Els complements alimentaris 
en cas de mancança poden ser 
fonamentalment el citrat de 
magnesi, el clorur de magnesi i 
la sal anglesa (sulfat de magnesi 
o sal d´Epsom). El carbonat de 
magnesi és la magnèsia blanca 
i, amb bicarbonat de sodi i 
àcid tartàric és efervescent  i 
emprat com a laxant.

El carbonat de magnesi  és 
emprat per gimnastes i en 
halterofília per eliminar la 
suor de les mans i augmentar 
l´adherència en exercicis com 
els d'anelles, poltre, ...
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Aquest article és una 
continuació de l’article previ 
anomenat “La sílice amorfa 
sintètica fumada (SAS), un 
additiu per a polímers” que 
pot llegir-se a la publicació 
NPQ 481. En aquesta segona 
part farem una extensió de les 
propietats i aplicacions de les 
quals vam parlar a la primera 
part.

1. MODIFICACIONS 
ESTRUCTURALS I 
TRACTAMENTS 
SUPERFICIALS AMB 
ORgANOSILANS [1-3]

1.1. Modificació de 
l’estructura superficial amb el 
mètode de model de gota

El model de gota s’ha 
desenvolupat amb l’objectiu 
de millorar diferents propietats 
especifiques de les partícules 

autor: 
oriol güell

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

de sílice amorfa sintètica 
(SAS) mitjançant diferents 
modificacions estructurals 
superficials fent ús de canvis 
en els paràmetres del model de 
gota.

Un exemple de les propietats 
que es poden aconseguir són 
les diferents porositats dels 
agregats/aglomerats. Això es 
fa amb l’objectiu de millorar 
propietats d’aspecte reològic, 
de tixotropia, d’absorció 
de líquids, de dispersió, 
d’espessament i àdhuc per a 
millorar propietats mecàniques 
[1-3].

1.2. Tractaments superficials  
hidròfobes i per modificar la 
funcionalitat de la superfície 
[4,5]

També es poden obtenir 
altres propietats específiques 
de les partícules de SAS fent-

los tractaments superficials 
amb organosilans. Com a 
primer exemple, les partícules 
de sílice hidròfiles es poden 
transformar en hidròfobes 
tractant la seva superfície amb 
els ja esmentats organosilans. 
Aquests s’enllacen 
covalentment a traves dels grups 
silanol (Si-OH) de la superfície 
de la sílice formant enllaços 
molt forts i de llarga duració. 
Aquest enllaços solament es 
desfaran per descomposició 
tèrmica a temperatures molt 
altes.

Per a escollir els silans 
adequats per a cada aplicació 
s’ha de valorar la polaritat del 
polímer i els altres additius 
emprats. Com exemple de 
comparació entre diferents 
polaritats de polímers, tenim la 
silicona amb una polaritat molt 
baixa i les resines epoxi amb 
una polaritat molt alta [1-3].

la sílice amorfa 
sintètica fumaDa (sas)

(2ª part)
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Els tractaments amb silans 
poden actuar com:

• Agents promotors 
d’adhesió.

• Agents d’acoblament.

• Agents de reticulació 
polimèrica per 
aconseguir 
entrecreuament o 
crosslinking.

Aquest tractaments s’aprofiten 
per a les següents industries:

• Pintures, recobriments i 
adhesius.

• Producció de 
termoplàstics i 
elastòmers.

• Tractament de diverses 
superfícies (orgàniques, 
inorgàniques, 
polímers, elastòmers, 
termostables, metalls, 
etc.).

Vull ressaltar la importància 
de l'ús de les SAS en el 
tractament superficial del 
diòxid de titani i dels hidròxids 
d'alumini i de magnesi per la 
importància que tenen en la 
indústria en general. Aquests 
recobriments aporten millores 
fonamentals en propietats 
bàsiques com és la hidrofòbia, 
la millora de la dispersió i en 
evitar l’aglomeració d’aquest 
productes inorgànics a dins de 
les matrius polimèriques. Cal 
dir que el diòxid de titani és 
el principal agent blanquejant 
i per a aconseguir opacitat 
en la indústria de polímers. 
També aporten les mateixes 
millores en els recobriments 
dels hidròxids d'alumini i de 

magnesi que són els agents 
per a retardar la flama més 
emprats en la indústria de 
polímers.

L’elecció del tipus adequat 
de SAS tractada és complexa, 
però els fabricants donen tot 
tipus d’informació i solucions 
especifiques [1-12].

Els silans més emprats per 
a fer els tractaments són, entre 
d’altres: 

• Dimethyldichorosilane 
(DMDCS) 

• Polydimethylsiloxane 
(PDMS)

• Octamethyl 
-cyclotetrasiloxane (D4)

• Hexadecyl silane (HDS)

• Hexamethyldisilazane 
(HMDZ)

• 3-Methacryloxypropyl 
Trimethoxysilane. 

Es fan tractaments tot 
combinant silans amb diferents 
grups funcionals com, per 
exemple, emprant HMDZ, 
aminosilans o d’altres. Hi ha 
molts tipus de grups funcionals, 
per exemple, vinílics, 
metacrílics, mercapturs, 
epòxids, etc. [4,5,8-11].

És possible també combinar 
modificacions estructurals 
internes i funcionals externes 
que permeten controlar dos 
paràmetres a la vegada, com 
és la resistència mecànica 
combinada amb una 
baixa viscositat. Aquesta 
combinació és molt emprada, 
per exemple, per a produir 
elastòmers de silicona [1-3].

2. CONCEPTES BàSICS DE 
REOLOgIA I TIXOTROPIA 

La reologia va ser introduïda 
per Eugen Bingham en 1929 
i és una part de la Física que 
estudia la relació entre l’esforç 
i la deformació de materials 
capaços de fluir. La viscositat 
és la relació entre l’esforç 
de tall i la velocitat de tall 
(cisalla). S'aplica a substàncies 
com fangs, llots, suspensions 
químiques, polímers i altres 
formes vítries de transició, 
e.g., silicats, entre d’altres.

La tixotropia és una 
propietat d'alguns fluids no 
newtonians i pseudoplàstics 
que disminueixen la viscositat 
en funció del temps quan 
se’ls sotmet a esforços de 
cisalla. Malgrat això, cal 
remarcar que no n’existeix 
una definició universal.

Importantment, un fluid 
no newtonià  mostra una 
disminució de la viscositat al 
llarg del temps a una velocitat 
de cisalla constant, i un fluid 
pseudoplàstic mostra aquesta 
disminució en augmentar la 
velocitat de cisalla.

3. BENEFICIS I EFECTES DE 
MILLORA DE LES SÍLICES 
FUMADES EN POLÍMERS 
[1-3,7] 

3.1. Beneficis en pintures, 
recobriments, tints, adhesius, 
segellats i massilles. Control 
de la Reologia. Tixotropia 
i Espessament de líquids 
(“Thickening”) [1-3,7] 
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L’ús en pintures, 
recobriments i adhesius 
és l’aplicació de major 
importància de la SAS en 
tant que representa més de 
la meitat del seu mercat d’ús. 
Aporten un control eficaç dels 
paràmetres de totes les etapes 
del processat, actuant de forma 
adequada sobre la viscositat, 
la tixotropia i l’espessament.

• Optimitza el mesclat, 
millora la dispersió, evita 
sedimentacions (settling) 
i aglomeracions (caking) 
de pigments i sòlids de 
farciment,.

• Modifica la 
tixotropia per a una 
correcte dosificació/
polvorització (grinding) 
del recobriment. 

• Evita la formació de 
fluxos i el degoteig 
(sagging), forçant un 
ràpid assecatge amb 
un bona adherència 
de les pel·lícules de 
recobriment.

La SAS fumada és un 
fort espessidor de líquids. 
L’espessament depèn de la 
mida dels agregats/aglomerats 
i dels tractaments superficials. 
Per a espessir, es necessita 
una adaptació estèrica i 
electrònica (polaritat) idònies 
de tots els ingredients. Això fa 
que pigments i farciments es 
puguin mantenir en suspensió 
de forma homogènia i estable.

Les SAS s’empren en tot tipus 
de pintures, coles, vernissos, 
adhesius, recobriments i 
massilles d’una amplia varietat 
de polímers (acrílics, vinílics, 

de base poliuretà, de resines 
epoxi, de silicona, etcètera).

3.2. Beneficis en laminats, 
recobriments, castings, 
materials d’emmotllament i 
gelcoats [1-3,7]

El seu ús en laminats, 
recobriments, castings, 
materials d’emmotllament 
i gelcoats és el tercer en 
importància per consum, 
solament per darrera de les 
pintures i els recobriments. 
Aporten un control eficaç 
dels paràmetres de totes les 
etapes del processat de curat, 
tot modificant  la viscositat, la 
tixotropia i l’espessament.

S’empren en la fabricació 
del polimetil metacrilat 
(PMMA) per a fabricar laminats, 
recobriments, castings i 
materials d'emmotllament 
que serveixen per a, tal com 
s’ha dit, controlar i optimitzar 
la tixotropia i, també, per a 
impedir sedimentacions.

També es fan servir per 
a fabricar plàstics reforçats 
amb fibra de vidre (Fiberglass 
Reinforced Plastics, FRP) 
de polièster insaturat, a on 
s’utilitza per a, un altre cop, 
controlar la tixotropia i, a 
més a més, per a millorar 
la consistència, tot evitant 
problemes de despenjat 
flàccid quan és aplicat en 
sentit vertical.

Per últim, també s’utilitzen 
per a fabricar els anomenats 
gelcoats, que són materials 
amb aparença de gel, que 
s’usen per fer recobriments 
reforçats amb fibres de vidre 

d’alta qualitat. Els gelcoats 
més comuns són de resines 
epoxi i de polièster insaturat.  
Les SAS milloren el procés 
de curació dels gelcoats que 
s’emmotllen en estat líquid 
junt amb catalitzadors i 
altres additius. Ajuden a la 
reticulació, l’adhesió, milloren 
les propietats mecàniques 
de la barreja, la durabilitat i 
la hidròlisi de les pel·lícules 
de gelcoat. Són molt emprats 
en la indústria naval per a fer 
reparacions com, per exemple, 
ratllades, rascades, petites 
ruptures i despreniments en 
àrees desgastades dels casc 
dels bots. 

3.3. Beneficis en el reforç de 
les propietats mecàniques 
dels elastòmers. Millora de 
la reologia dels compostos 
amb elastòmers. Sílices per a 
elastòmers de Silicona [1-3,7]

La SAS fumades s’empren 
per a millorar i reforçar les 
receptes de cautxús. Les 
micropartícules esfèriques 
de la sílice redueixen la 
fricció amb les molècules 
d’elastòmer, mitjançant 
un efecte denominat de 
rodament de boles (ball 
bearing effect), millorant la 
cinètica del mesclat intern i 
l’homogeneïtat de la barreja 
previ a la vulcanització.

Per tant, són un farciment 
de reforç que es fa servir 
per a millorar propietats 
mecàniques.

• La interacció dels 
grups funcionals amb 
els grups silanol, i la 
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posterior reticulació 
provoca una forta 
restricció de la mobilitat 
dels segments de la 
cadena de l’elastòmer 
amb poca afectació 
de la flexibilitat a 
baixa temperatures. 
La reticulació dóna un 
augment de la Tg, la 
temperatura de transició 
vítria, que augmenta 
l’estabilitat dimensional 
i les temperatures d’ús.

El resultat del seu ús millora 
entre d’altres:

• La resistència a 
la tracció (tensile 
strength), a l’estripat 

(tear resistance) i 
al ratllat (scratch 
resistance).

• Augmenta el valors 
de millora en fatiga 
dinàmica, abrasió i 
segellat.

• Provoca un millorament 
de l’estabilitat tèrmica, 
dimensional i a la 
intempèrie. Per tant, 
condueix a una millora 
en conjunt de la 
durabilitat del producte 
final.

Aquestes millores 
s’apliquen en la fabricació 
de coixinets anti-vibració 
i corretges de transmissió 

d'energia, entre moltes 
d’altres.

Un camp d’aplicació molt 
important és el dels cautxús 
de silicona a on, a part de 
les millores ja esmentades, 
s’apliquen SAS per a fabricar 
articles transparents per 
contacte alimentari que 
poden ser esterilitzats sense 
problemes.

La SAS fumades 
s’apliquen a la majoria de 
cautxús, per exemple, els 
de silicona líquids (LSR), 
les silicones vulcanitzades 
d’alta temperatura  (HTV) i 
de baixa temperatura (RTV), 
cautxús  fluorats com el FKM, 

https://www.scribd.com/presentation/141565474/Elastomer-Os
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cautxú natural (NR), cautxú 
nitrílic (NBR), cautxús EPDM, 
cautxús estirènics (SBR) i cautxús 
termoplàstics (TPE), entre 
d’altres.

Són materials d’impressió 
tous i el·làstics de cautxú 
sintètics que químicament 
tenen una reacció de 
polimerització donant lloc a 
cadenes tridimensionals. 

3.4. Beneficis com a additiu 
de control reològic en 
termoplàstics [1-3,7]

El mateixos beneficis 
comentats per a les pintures 
s’usen en el processat de 
plastisols de clorur de polivinil 
(PVC) on també és emprat 
com a regulador reològic, 
tixotròpic i d’espessament dels 
plastificants, diluents i additius 
inorgànics que es barregen 
amb les resines de PVC 
(d’emulsió) per fer plastisols.

3.4.1. Beneficis com agent 
de nucleació i de processat 
per a escumats
Les SAS es poden dispersar 

fins a partícules primàries. 
Això fa que es puguin emprar 

https://www.scribd.com/presentation/141565474/Elastomer-Os

com a agents de nucleació per 
a produir escumes uniformes 
amb cèl·lules tancades 
produint les anomenades 
"bombolles", més petites i més 
dispersades. Tot això aporta:

• Un gran control de la 
gènesi i creixement de 
les cel·les d’escuma, 
una mida de cel·les més 
petites i homogènies i 
un control de la densitat 
del producte final. 

• Una millora de la 
resistència mecànica 
del producte final i de 
l’aspecte superficial 
(donen un tacte més fi i 
suau). 

Un exemple en el seu ús 
com a agent de nucleació 
i per a fer escuma és en el 
poliestirè expandit (EPS), que 
és un material molt emprat 
en la construcció per la seva 
lleugeresa i en l’envasat 
d’aliments per a la resistència 
bacteriana.

També aporta molts altres 
beneficis i millores com:

• L’aïllament tèrmic, 
elèctric i acústic, 

• L’absorció d’humitat, 
d’impactes i vibracions

Altres productes escumats 
on es fa servir la SAS són:

• El poliuretà rígid 
escumat que és molt 
apreciat car és més 
flexible que l‘EPS.

• Els articles escumats 
fabricats amb PVC 
rígid i també amb PVC 
flexible, ambdós molt 
emprats en articles de 
construcció. El PVC 
afegeix una bona 
retardació de la flama.

3.5. Beneficis com agent de 
millora del flux de materials 
en pols 

Les SAS ajuden a que el flux 
de resines en pols sigui constant 
i homogeni. Ajuden a millorar 
la  separació de les partícules 
i eliminen les carregues 
estàtiques de fregament. Això fa, 
per exemple, que les mescles en 
pols es dosifiquin i s’alimentin 
correctament les tremuges 
d’alimentació dels processos de 
transformació de plàstics.

Un exemple molt emprat és 
l’ús de les SAS en formules de 
PVC rígid per a la fabricació 
de tubs de PVC rígid, a on 
millora la dosificació del pols 
a les extrusores.

3.6. Beneficis en la 
modificació i control de 
propietats superficials

3.6.1. Agent antiestàtic
El comportament químic 

d’absorció de la humitat 
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ambiental de les SAS hidròfiles 
els dóna un comportament 
antiestàtic. L’explicació 
és, tal com hem comentat 
anteriorment, els grups silanol 
superficials.

3.6.2. Agent de millora de 
propietats dielèctriques
Les SAS hidròfugues 

són capaces de rebutjar la 
humitat ambiental a causa 
de la incorporació de grups 
funcionals superficials 
específics. Aquestes propietats 
són emprades en la fabricació 
industrial de cables tot 
eliminant l’absorció d’humitat 
i augmentant les propietats 
dielèctriques.

3.6.3. Agents antiblocking
S’usen com a agents 

per a evitar l’adhesivitat 
(antiblocking) entre les 
superfícies de tot tipus de 
films, cintes, tires i bosses. 

Aquet efecte és molt freqüent 
en polímers tan diversos com 
els polietilens, polipropilens, 
poliuretans, PVC rígid 
i flexible, PET, etc., i és 
fàcilment resolt amb petites 
dosificacions de SAS. Les 
SAS creen micro-arrugues 
superficials que eviten 
l’adhesió de les superfícies.

3.6.4. Agent de control 
de l’adherència. Agent 
matejant. Agent anti plate 
out
Les sílices fumades 

funcionalitzades i/o 
modificades estructuralment 
ajuden a complir les 
exigències esmentades. 
Permeten controlar problemes 
d’adherència com el grip, 
el tacte sec, l’aspecte mat o 
brillantor desitjada, i també 
per a l’absorció de ceres i 
lubricants (plate out) usats 
en les receptes de compostos 

termoplàstics. En molts casos, 
el beneficis es combinen, 
com en el cas de l’ús en terres 
vinílics a on, a part de millorar 
les propietats mecàniques i 
donar acabats secs i suaus, 
eliminen carregues estàtiques, 
milloren el grip i, a més 
a més, ajuden a absorbir 
l’emissió dels compostos 
orgànics volàtils (VOCs) dels 
plastificants emprats.

En correspondència, 
s’aplica també a la fabricació 
de soles de sabates per 
a dissipar les carregues 
estàtiques de fregament i 
per a millorar l’adherència a 
diferents terres (un altre cop, 
per les seves propietats de 
grip). 

Les sílices fumades són 
excel·lents absorbents de 
lubricants de rebuig i de 
fraccions de pes molecular 
baix que són rebutjats en el 
processat, a on actua com 
agent anti plate out.

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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3.7. Beneficis per a millorar 
les propietats mecàniques 
en termoplàstics. Agent 
per millorar l’impacte i per 
ajudar el processat del PVC 
rígids. Agent retardador 
de la flama per PVC i per 
poliolefines [7]

L’empresa noruega Elkem 
fabrica una SAS, anomenada 
Sidistar, fabricada amb un 
procés pirogènic des del silici 
metall amb CAS nº  69012-64-
2, que actua com a modificador 
d’impacte i ajuda al processat 
millorant la dispersió i el 
flux de les mescles en pols. 
Sidistar millora la estabilitat 
dimensional tot millorant la 
temperatura de deformació a 
la calor i la rigidesa.

Endemés, és un bon retardant 
de la flama, aspecte en el que 
supera altres modificadors 
d’impacte usats en perfils i 
tubs de PVC rígid. L’elevada 
puresa, la baixa conductivitat 
tèrmica i l’excel·lent estabilitat 
a la intempèrie estan garantides 
per l’estructura de la pròpia 
sílice. En l’aspecte reològic, 

les micropartícules esfèriques 
permeten millorar el flux viscós 
amb un efecte que el fabricant 
anomena de “coixinets de 
boles” que homogeneïtza i 
baixa la pressió d’extrusió, 
aconseguint acabats molt fins 
i suaus.

Sidistar és emprat també en 
poliolefines com a retardant 
de la flama en compostos 
HFFR (Halogen Free Flame 
Retardant).

Actua fent sinèrgies 
amb els retardants de flama 
convencionals com són l’ATO, 
l’ATH, el MDH, l’APP, fosfats 
i fosfinats, millorant la seva 
eficiència. També ajuda a  
reduir el desenvolupament de 
fum i a la reducció del degoteig. 

3.8. Carrier per líquids i 
sòlids en masterbatchs i packs

S’usen per a fer de carrier 
de sòlids, pastes i en la 
conversió de líquids a pols, per 
exemple, en la fabricació de 
masterbatchs, packs, pintures 
i recobriments, entre d’altres.

4. REFERÈNCIES
[1]Evonik Industries AG: www.

aerosil.com/product/aerosil/en/ & 
https://aerosil.evonik.com/home.
html 

[2]www.cabotcorp.com

[3]https://www.wacker.com/cms/en/
products/brands_2/hdk/hdk.jsp

[4]https://www.dynasylan.com/
product/dynasylan/en/products

[5]www.powerchemical.net/silanes/
methacrylatesilanes.html

[6]https://ca.wikipedia.org/wiki/
Quars

[7]www.elkem.com/s i l icon-
materials/sidistar  

[8]Organo functional Silanes by F. de 
Buil, Dow Corning Europe (PDF)

[9]ht tps: / /www.wacker.com/
cms /med i a /pub l i ca t i on s /
downloads/7064_EN.pdf

[10]http://famastechnology.com/pdf/
filler_treatment_with_famasil_
silanes_and_titanates.pdf

[11]https://www.shinetsusilicone-
g l o b a l . c o m / c a t a l o g / p d f /
SilaneCouplingAgents_e.pdf

[12]]https://momentive.com/en-
US/categories/

http://es.lysjchemical.com/ammonium-sulphate/21996824.html
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El nostre Col·legi va 
estar present a l’acte 
Oficial d’Inauguració de 
l’Any Internacional de 
la Taula Periòdica 2019 
(IYPT2019 sigles en anglès). 
A la impressionat seu de la 
UNESCO a Paris, el passat 
dimarts 29 de gener va tenir 
lloc aquest esdeveniment (en 
l’NPQ anterior es va donar 
tota la informació sobre el 
programa d’aquest acte). 

http://webcast.unesco.org/
live/vod/2019/sc/20192901_
sc_room-01/en/

En aquesta adreça 
electrònica es pot veure, en un 
vídeo de més de set hores, tota 
la activitat que es va esdevenir 
al llarg de tot el dia.

cerimònia oficial D’inauguració  
De l’any internacional De 
la taula periòDica 2019

autora: 
Carme zaragoza

Professora de Secundària

En aquesta figura es pot veure el plafó indicatiu i una foto amb un missatge 
de Mendeleiev, de les moltes que hi havia i que varen sorgir durant el dia.
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Entrem amb més detall 
a explicar aquest acte 
d'inauguració.

Després de les 
presentacions institucionals, 
les dues fotografies de d’alt de 
la figura, i d’unes actuacions 
artístiques d’una magnífica 
posada en escena i, sempre, 
relacionades amb els elements 
i la taula periòdica (fotografia 
inferior esquerra de la figura) 
es va gaudir d’unes excel·lents 
taules rodones, “Elements per 
la vida” i “Desenvolupament 
Sostenible” on es va parlar 
i discutir sobre la visió de la 
Taula Periòdica i la Química.

També hi va haver força 
presentacions, d’entre elles 
vull destacar les realitzades 
per “Joves científics del Món”, 
la del premi Nobel Ben 
Faringa “Taula Periòdica per la 
Societat i pel Futur” (fotografia 
inferior dreta de la figura). 
Aquesta darrera conferència 
va donar, a tots els assistents, 
uns moments “màgics” per 
com va aconseguir que tothom 
a la sala fos partícip de la seva 

explicació sobre la contribució 
essencial de la Taula Periòdica 
com a llenguatge comú per al 
progrés humà i de la Química 
com a eina que ens permet 
crear el nostre món. 

Per acabar, abans del dinar, 
el descobridor de l’últim 
element, el 118-Og, professor 
Youri Oganessian amb la seva 
presentació “Els nouvinguts de 
la Taula Periòdica”. 

Va ser un matí memorable.

Després del dinar, ens van 
obsequiar amb unes begudes 
de fruites, tot sense alcohol 
però refredades directament 
amb nitrogen líquid.

Per la tarda, en tornar a 
l'auditori ens esperava un 
plat fort de la divulgació 
de la química, el professor 
Poliakoff, que va parlar sobre 
“Mendeleiev un regal per 

En aquesta figura es pot copsar l’ambient químic que es respirava amb tots els estands i “tallers” que hi havia a 
l’antesala de la magnífica sala on es va desenvolupar tota la inauguració.
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l’educació”. A continuació, 
es va celebrar una sessió 
dedicada a joves científics 
destacats de tot el món amb 
una representació de joves 
talents dels cinc continents.

També cal esmentar la 
dedicació cap a l’ensenyament 
i difusió de la química 
dins de la UNESCO per els 
més petits. En el programa 
“Ateliers pedagògiques” 
preparen “1001 Inventions” 
i dins d’aquest, els “Viatges 
de l’Alquímia a la Química” 
centrat en els nens i nenes de 
primària.

Es pot trobar informació a: 
www.1001inventions.com i a: 
www.iypt2019.org 

La figura mostra uns 
moments dels dibuixos 
preparats per a que els 
més menuts visualitzin la 
ciència, el seu entorn social 
i la seva història. A la foto 
de sota hi ha els actors que 
fan les representacions i els 
descobriments, amb canvis 
de colors de líquids (màgia 
pels més petits).

La Conferència es va 
clausurar amb l’anunci de 
la data i el lloc per a l’Acte 
de Cloenda que es portarà 
a terme a Tòquio el 5 de 
desembre del 2019.

El nostre CQC també hi 
serà.
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XXXii olimpíaDa 
Química De catalunya

Curs 2018-2019 

A principis del mes de març 
es van celebrar, a casa nostra, la 
XXXII OLIMPÍADA QUÍMICA 
DE CATALUNYA convocada 
per l'Il·lustre Col·legi Oficial 
de Químics de Catalunya i 
l'Associació de Químics de 
Catalunya en col·laboració 
amb les Universitats catalanes.

Els objectius d’aquesta 
olimpíada són: 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.

La prova per seleccionar 
els guanyadors i participants 
de la Olimpíada Nacional de 
Química segueix el temari 
que inclou els dos cursos de 
Batxillerat, el primer complet 
i el segon fins a l’apartat 
4 inclòs. A més, l’examen 
inclourà qüestions teòriques 
sobre pràctiques de laboratori. 
Tota aquesta informació la 
podeu trobar a la pàgina web 
(Informació addicional de la 
matèria): http://universitats.
gencat .cat /web/ .content / 

01_acces_i_admissio/pau/
documents/materie s/quimica/
Orientacions-per-a-lexamen-
de-Quimica.pdf  

L'expectació per les 
preguntes i els resultats sempre 
ha tingut molta importància 
entre el professorat i l'alumnat 
participants. Per això, ens 
hem decidit per publicar en 
aquesta revista, els enunciats 
i resultats (respostes marcades 
en groc) de la prova d'enguany. 
Esperem que serveixi de guia 
i d'incentiu per els estudiants 
de química. 

autors: 
raimon terriCabres

Estudiant del grau de Químiques a la Universitat de Barcelona

Membre de la Secció Tècnia d’Ensenyament del CQC

estela giménez 
Department of Chemical Engineering and Analytical Chemistry

University of Barcelona
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Aquí teniu els 10 exercicis més el tema complementari.

1. Aquest 2019, l’Assemblea general de les Nacions Unides (ONU) ha proclamat l’Any 
Internacional de la Taula Periòdica i els elements químics, en commemoració dels 150 anys del seu 
disseny per part de Dmitri Mendeléiev. Aquesta taula va revolucionar i ordenar el coneixement que 
es tenia fins aleshores dels elements químics i, fins i tot, va permetre predir l’existència d’elements 
fins llavors desconeguts. L’última actualització de la Taula Periòdica per part de la IUPAC contempla 
118 elements (fins a la capa completa del 7è període) i una quantitat d’informació sorprenent. 
Quina de les informacions següents és falsa?

1. La segona energia d’ionització del sodi (Z = 11) és molt més gran que la del magnesi (Z 
= 12). 

2. Un element neutre amb 18 electrons és un gas.

3. En avançar al llarg d’un període, generalment decreix el radi atòmic i augmenta la primera 
energia d’ionització.

4. Els elements estan ordenats per la seva massa atòmica.

5. El poloni (Z = 84), situat al 6è període, té orbitals f plens.

 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5 

2. L’hipoclorit de calci és una substància que pot generar clor gas, el qual és un dels desinfectants 
més emprats en la potabilització d’aigües per a ús domèstic. La puresa de l’hipoclorit de calci pot 
determinar-se per valoració iodomètrica emprant la reacció següent com a etapa prèvia:

a Ca(ClO)2 + b KI + c H2SO4  ®  d CaCl2 + e I2 + f K2SO4 + g H2O

En un vas de precipitats s’introdueixen 0,5724 g de Ca(ClO)2, 2,6560 g de KI i 2,6560 g de 
H2SO4. Tenint en compte la reacció abans indicada, quina de les afirmacions següents és verdadera:

Dades: Masses atòmiques relatives:  H = 1,0; O = 16,0; S = 32,1; Cl = 35,5;  K = 39,1; Ca = 40,1; 
I = 126,9.

a) a = 1, b = 2, c = 4 i el reactiu limitant és l’àcid sulfúric.

b) a = 1, b = 4, c = 2 i els reactius limitants són l’àcid sulfúric i el iodur de potassi.

c) a = 1, b = 4, c = 2 i l’únic reactiu limitant és l’hipoclorit de calci.

d) a = 1, b = 2, c = 4 i el reactiu limitant és el iodur de potassi.

e) a = 1, b = 4, c = 2 i els reactius limitants són l’hipoclorit de calci i el iodur de potassi.
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3. En la combustió completa d’un mol de propà gasós, s’alliberen 2219 kJ d’energia en forma 
de calor a la temperatura de 298 K i a la pressió d’1 atm. Calculeu la massa d’aigua que es pot 
escalfar des de 20 ºC fins a 80 ºC cremant 100 L de propà mesurats a 298 K i 1 atm, suposant que 
tota la calor és aprofitable.

Dades: R = 0,082 atm·L·mol-1·K-1; masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0; CeH2O 
= 4,18 kJ·kg-1·K-1.

a)  36,2 kg  b) 72,2 kg  c) 30,3 kg  d) 20,0 kg  e) 14,8 kg

4. Les propietats col·ligatives són aquelles propietats d’una solució que només depenen de 
la concentració de solut i no de la seva naturalesa. Una aplicació directa en són els productes 
anticongelants, que s’addicionen als sistemes d’aigua d’un cotxe per evitar que es congelin i facin 
malbé la instal·lació quan la temperatura baixa per sota dels 0 ºC.

Sabent que mesclant 100 g de glucosa (C6H12O6) amb 400 g d’aigua, la solució es solidifica a 
-2,583 ºC a la pressió d’1 atm, quina quantitat de trehalosa (C12H22O11) en kg s’ha d’afegir a 500 
g d’aigua per tal que la solució resultant es congeli a la mateixa temperatura?

Dades: Masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0.

a) 125   b) 0,237  c) 1,389  d) 0,241 e) 0,125

Imatge representativa de les Olimpíades de Química de Catalunya
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5. L’ús de llevats químics es va generalitzar a mitjans del segle XVIII, degut a la necessitat de 
millora de la producció industrial de pa. Aquests llevats es componen de bicarbonat o carbonat 
de sodi, i certs àcids com el tartàric o el màlic. Un cop mesclats amb la massa i al forn, les sals 
bàsiques es neutralitzen d’acord amb les reaccions químiques següents:

NaHCO3(aq) + H+(aq) ®  Na+(aq) + H2O(l) + CO2(g)

Na2CO3(aq) + 2 H+(aq) ®  2 Na+(aq) + H2O(l) + CO2(g)

Així doncs, s’allibera diòxid de carboni que dóna textura i fa esponjós l’interior del pa. Si es 
prepara un llevat químic amb 0,5 g de mescla NaHCO3 i Na2CO3 i la massa creix 200 cm3 degut al 
CO2 format, quin és el percentatge màssic de bicarbonat de sodi a la mescla?

Nota: Considereu el pa un recipient tancat a una temperatura de 200 ºC i 1 atm. 

Dades: R=0,082 atm·L·mol-1·K-1; masses atòmiques relatives: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0;  
Na = 23,0.

a) 11,8  b) 64,4   c) 35,6   d) 30,4   e) 88,2

6. Algunes sals modifiquen apreciablement el pH de l’aigua quan es dissolen. Aquest fenomen 
es degut a la dissociació electrolítica d’aquestes substàncies i a que els ions que es formen 
experimenten un procés d’hidròlisi en reaccionar amb les molècules d’aigua. Indiqueu quines de 
les proposicions següents són verdaderes:

1. El perclorat de potassi augmenta el pH de l’aigua.  

2. El nitrat de sodi no altera el pH de l’aigua.  

3. L’acetat de liti augmenta el pH de l’aigua. 

4. Una dissolució 10-8 M d’àcid clorhídric en aigua té un pH de 8. 

5. El bromur d’amoni augmenta el pH de l’aigua. 

Dades: Els pKa de l’àcid acètic és 4,75 i el pKb de l’amoníac és 4,75.

a) 1,3 i 4  b) 1 i 3  c) 2, 4 i 5   d) 2 i 3  e) 2, 3 i 5

Universitats participants en les Olimpíades de química de Catalunya
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7. En la neteja de fosses sèptiques es poden acumular grans quantitats d’hidrogensulfur 
d’amoni. Aquest sòlid no es pot netejar amb àcids o bases ja que allibera gasos molt tòxics per 
inhalació:

NH4HS(s) + H+(aq)  ®  NH4
+(aq) + H2S(g)

NH4HS(s) + OH-(aq)  ®  HS-(aq) + NH3(g) + H2O(l)

Aquests gasos també es poden trobar presents per descomposició tèrmica del sòlid:

NH4HS(s) ⇄ NH3(g) + H2S(g)    KP = 0,108

Dades: KP a 25 ºC i pressions parcials mesurades en atm (1 atm = 101,325 kPa).

Considerant que hi ha 1000 g de NH4HS en una fossa sèptica d’1 m3 (on se li ha fet prèviament 
el buit) que es troba a 25 ºC, digueu quines afirmacions són certes:

1. Les pressions parcials de NH3 i H2S a l’equilibri són 80,2 kPa.

2. En afegir un àcid, disminueix la pressió parcial de l’amoníac.

3. Si hi hagués 800 g de sòlid en lloc d’1 kg, no es podria assolir l’equilibri.

4. L’addició d’un catalitzador, com ara el platí, no desplaçarà l’equilibri cap a la formació de 
productes.

5. L’amoníac és una molècula trigonal plana, mentre que el sulfur d’hidrogen és angular com 
l’aigua.

a) 3 i 4   b) 1 i 2  c) 3 i 5  d) 1 i 5  e) 2 i 4

8. Per preparar exactament una solució d’àcid acètic 0,100 mol·L-1 s’han de mesurar V mL 
d’una solució més concentrada (1,00 mol·L-1) i fer la dilució corresponent. Indiqueu quina de les 
combinacions de material volumètric és la manera més exacta de fer-ho.

a) C de 10 mL i D de 100 mL

b) B de 25 mL i D de 250 mL

c) B de 25 mL i E de 250 mL

d) A de 25 mL i D de 250 mL

e) A de 10 mL i E de 100 mL
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9. La solubilitat en aigua d’un compost iònic poc soluble depèn de la temperatura i d’altres 
factors. Si tenim una dissolució aquosa que conté 0,1 mol·L-1 de Fe+3, indiqueu quines de les 
afirmacions següents són verdaderes:

1. El Fe+3 començarà a precipitar en forma d’hidròxid si s’ajusta el pH de la dissolució a 5,25.

2. El Fe+3 començarà a precipitar en forma d’hidròxid si s’ajusta el pH de la dissolució a 1,17.

3. L’hidròxid de ferro (III) no precipitarà mai en medi àcid.

4. La solubilitat del Fe(OH)3 és de 2,27·10-14 M.

5. La solubilitat del Fe(OH)3 és de 5,85·10-11 M.

Dades: Kps (Fe(OH)3) = 10-39,5; Kw = 10-14.

a) 1 i 5  b) 3 i 5  c) 2 i 4  d) 2 i 5  e) 1 i 4

10. Anomeneu o formuleu les substàncies següents:

Hidrogencarbonat de potassi KHCO3

CH3COOOH àcid peroxoacètic/àcid peroxoetanoic

Fosfat de manganès(II) Mn3(PO4)2

FeS2O3 Tiosulfat de ferro(II)

2-clorobutanal HCO-CHCl-CH2-CH3

TEMA: Volumetries àcid-base.

Si teniu alguna consulta de la prova, podeu adreçar-vos a:

Raimon Terricabres, raimonterri79@gmail.com

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

Serveis editorials, especialitzats en 
treballs acadèmics i tesis doctorals:

Maquetació · Correcció · Impressió
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eQuip de redaCCió

notícies

"150 ANYS DE TAULES 
PERIÒDIQUES A LA 
UNIVERSITAT DE 
BARCELONA" 

El proper dimecres dia 
24 d'abril, a les 18 h i en el 
marc de la Sala Magna del 
Col·legi Oficial de Químics 
de Catalunya es farà la 
presentació del llibre "150 
Anys de Taules periòdiques a 
la Universitat de Barcelona" 
editat pels nostres companys 
Santiago Álvarez i Claudi 
Mans. Hi esteu tots convidats.

Aquells i aquelles que 
vulguin venir a la presentació 
caldrà que s'inscriguin a: 
jmfernandeznovell@ub.edu 
o a quimics@quimics.cat A 
totes les persones inscrites els 
obsequiarem amb el llibre del 
mateix Claudi Mans sobre la 
"Petita Història de la Química 
a Catalunya" que va estar 
il·lustrat per Pilarín Bayés. 

Us hi esperem.

EL DIA MUNDIAL DE 
L'AIgUA

La humanitat necessita 
aigua

Una gota d’aigua és 
flexible. Una gota d’aigua és 
poderosa. Una gota d’aigua és 
més necessària que mai.

L’aigua és un 
element essencial del 
desenvolupament sostenible. 
Els recursos hídrics, i la gamma 
de serveis que presten, juguen 
un paper clau en la reducció 
de la pobresa, el creixement 
econòmic i la sostenibilitat 
ambiental. L’aigua propicia 
el benestar de la població i 
el creixement inclusiu, i té un 
impacte positiu en la vida de 
milers de milions de persones, 
a l’incidir en qüestions 
que afecten la seguretat 
alimentària i energètica, a 
la salut humana i al medi 
ambient.

En l’actualitat més de 
663 milions de persones 
viuen sense subministrament 
d’aigua potable prop de la seva 
llar, el que els obliga a passar 
hores fent cua o traslladant-se 
a fonts llunyanes, així com a 
fer front a problemes de salut 
a causa del consum d’aigua 
contaminada .

El Dia Mundial de 
l'Aigua se celebra anualment 
el 22 de març com un mitjà 
per centrar l'atenció en la 
importància de l'aigua dolça 
i la defensa de la gestió 
sostenible dels recursos 
d'aigua dolça. L'Assemblea 
General de les Nacions 
Unides va designar el 22 de de 
març de 1993 com el primer 
Dia Mundial de l'Aigua.

El tema del Dia Mundial 
de l'Aigua 2019 tracta de 
fer front a la crisi de l'aigua 
abordant els motius pels quals 
queda molta gent sense accés 
al recurs.

Un any més, l’Agència 
Catalana de l’Aigua, la 
Diputació de Barcelona i 
l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona, sota la coordinació 
de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat ofereixen 
recursos de suport als ens locals 
– en els seus àmbits territorials 
– per tal s’adhereixin al Dia 
Mundial de l’Aigua 2019 i 
impulsin accions al voltant 
d’aquesta data.

Els objectius de la campanya 
del Dia mundial de l'Aigua 
2019 a Catalunya són:

1. Unificar esforços 
des de les diferents 
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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).

DESENVOLUPAMENT DE LES COMPETÈNCIES / 2n ESO

• Competència lectora
• Competència matemàtica
•	 Competència	científica
• Competència comunicativa: Oratòria
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administracions i sumar 
energies per poder oferir 
a la ciutadania activitats 
al voltant del DMA2019.

2. Campanya paraigües 
diversa, amb activitats 
projectades per diferents 
perfils de públic.

3. Amb un eix vertebrador 
de contingut clar i 
transversal: sequera, 
estalvi i eficiència.

4. Centralitzada i 
coordinada la 
informació sota un sol 
paraigües que faciliti 
l'accés.

XXXII OLIMPIADA 
NACIONAL DE QUÍMICA 
2019

Este año se celebra la XXXII 
Edición de la Olimpiada 
Nacional de Química, para 
estimular a los estudiantes de 
secundaria en la búsqueda de 
la excelencia en el área de la 
ciencia.

Ha llegado el momento para 
la XXXII Olimpiada Nacional 
de Química 2019 organizada 
por la Sección Territorial 
de Cantabria de la RSEQ. 
Universidad de Cantabria el 
próximo10 al 12 de mayo 

de 2019 que se celebrará en 
la Escuela Técnica Superior 
de Ingenieros Industriales y 
Telecomunicaciones. Avda los 
Castros s/n 39005 – Santander 
(Cantabria).

Las Olimpiadas de Química 
tienen como objetivo estimular 
a los estudiantes a buscar la 
excelencia en el área de la 
ciencia y promover la relación 
entre estudiantes, profesores 
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y científicos de distintas 
partes del mundo. Pueden 
participan todos los centros 
de secundaria, públicos y 
privados, que lo deseen y todas 
las universidades a través de 
Coordinadores de pruebas de 
acceso a la universidad.

En este enlace encontraréis 
todos los detalles incluido el 
temario así como información 
sobre las Olimpiadas 
europeas, iberoamericanas e 
Internacional de Química

Olimpiada Nacional de 
Química 2019

• Datos de interés:
• Fecha: 10 al 12 de 

mayo de 2019
• Convocatoria: 

(Convocatoria/Programa 
Oficial)

• Formulario de 
inscripción a la 
Olimpiada Nacional de 
Química

• Lugar: Escuela 
Técnica Superior de 
Ingenieros Industriales 
y Telecomunicaciones. 
Avda los Castros s/n 
39005 - Santander 
(Cantabria)

• Institución 
Organizadora: 
Sección Territorial 
de Cantabria de la 
RSEQ. Universidad de 
Cantabria.

A més, aquí teniu una part de 
l'informació de les Olimpíades 
Internacional, Iberoamericana 
i Europea d'aquest 2019.

Olimpiada Internacional 
de Química 2019

• Datos de interés:
• Fecha: 21 al 30 de julio 

de 2019 (Convocatoria 
– PENDIENTE)

• Lugar: París, Francia
• Institución 

Organizadora: Le 
ministère de l’Éducation 
nationale et de la 
jeunesse

Olimpiada Iberoamericana 
de Química 2019

• Datos de interés:
• Fecha: 07 al 15 

de septiembre 
(Convocatoria – 
PENDIENTE)

• Lugar: Oporto, Portugal.
• Institución 

Organizadora: 
Universidad de Oporto

Olimpiada Europea de 
Química 2019

• Datos de interés:
• Fecha: 04 al 11 

de mayo de 2019 
(Convocatoria – 
PENDIENTE)

• Lugar: Almada, Portugal
• Institución 

Organizadora: Faculty 
of Science and 
Technology, University 
Nova of Lisbon

PARTICIPACIó DEL 
CQC EN ACTIVITATS DE 
DIVULgACIó DE LA 
QUÍMICA

El Col·legi de Químics 
ha participat durant aquest 
trimestre en diferents activitats 

per promoure l'aproximació a 
la química a tots els nivells.

Així, el divendres dia 1 de 
març, de 12 a 13,30 h al Centre 
Cívic Vil·la Urània, entre la 
plaça Gal·la Placídia i la Plaça 
Molina (carrer Saragossa, 
29) vàrem desenvolupar el 
taller de divulgació científica: 
Química a la cuina.

La crida a la inscripció 
(gratuïta) deia: "T’atreveixes 
a transformar la cuina en un 
laboratori? Taller de cuina 
per descobrir la ciència que 
s’amaga als fogons!"

EL CQC VA ALS INSTITUTS
També anem a les escoles 

de primària i secundària, el 
dilluns dia 1 d'abril vàrem ser a 
l'Institut Torrent de les Bruixes 
de Santa Coloma de Gramenet 
per fer unes conferències 
sobre La taula periòdica i els 
elements químics.

Vam estar molt ben 
acompanyats en tot moment. 
Volem agrair, des de la 
professora de química Blanca 
Pagés que va ser l'encarregada 
de l'organització fins  a la resta 
de professorat i equip directiu 
el seu suport. D'altra banda, 
les xerrades estaven dirigides 
a l'alumnat de 3r d'ESO. 
Elles i ells es varen mostrar 
molt participatius i, creiem, 
que tothom va sortir amb la 
creença que, encara que no es 
digui, la culpa de tot no es pot 
donar a la química.
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