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Ars chimica

Comença un nou any carregat d’esperança i bons desitjos. Són temps difícils però com
ja és sabut, la unió fa la força i junts podrem superar qualsevol dificultat. Penseu en
els nostres avantpassats alquimistes. Considerats xerraires que intentaven convertir
plom en or, i que usaven el seu temps elaborant remeis miraculosos. Però el desig de
coneixement mai és temps perdut i quatre mil·lennis de coneixements donen molt de
si. En intentar transformar i combinar tota classe de substàncies, es va prestar un servei
molt positiu al desenvolupament de la ciència moderna, especialment de la Química,
on genera gran nombre de patents i col·laboracions industrials.

Però ningú ha dit que l'alquímia estigui extinta, simplement es va transmutar. Extreure
tres protons al plom per obtenir or, o l'enginyeria genètica, poc s'allunya d'allò que
anhelaven els antics alquimistes. A ells els devem molts dels aparells de laboratori
actuals, amb els quals van descobrir substàncies que fins llavors ignoraven. I què ens
queda després de tants avanços i contribucions a la millora de les nostres vides? L'amarg
sabor que ens deixen les crítiques infundades que es fan a la química.

Per això, tots aquells que l’estimeu, defenseu-la més que mai, des del Col·legi fem tot
el que podem i més, però està en les mans de tots vetllar per la seva bona reputació.

Mª José Molina
Degana Col·legi Oficial de Químics
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Editorial

Taula periòdica

XXVI Olimpíada de Química a les Illes Balears

Un any més arriba l’Olimpíada de Química que es
desenvoluparà el proper 27 de febrer. La fase nacional
es troba en aquest moment pendent de confirmació, la
fase internacional es durà a terme del 14 al 23
de juliol a Moscou (Rússia) i la iberoamericana, com ja
és habitual es desenvoluparà durant el mes de setembre.

Les proves es realitzaran al matí, a Mallorca a l’Edifici
Mateu Orfila del Campus, a Menorca a Can Salord (Alaior)
i a Eivissa i Formentera a l’Extensió Universitària de la
UIB d’Eivissa. Després, el Departament de Química de
la Universitat de les Illes Balears organitzarà unes
activitats divulgatives.

La inscripció es realitzarà a través d’Internet en el web:
www.uib.es/olimpiades. Tota la informació referent a
l’Olimpíada la podeu trobar al nostre web:
www.quimibal.org.

Aprofitam també per anunciar que, atès la bona acollida
de les anteriors edicions, enguany continuarem amb
l’organització de la Miniolimpíada de Física i Química
que es realitzarà, igual que anys anteriors, durant el
mes de maig. Us en mantindrem informats.

Quimi
Bal OPINIÓ Medi ambient i sostenibilitat

Cartes al director-Propostes i
suggeriments

Aquesta secció resta oberta a tots els que
vulgueu expressar la vostra opinió sobre
qualsevol tema relacionat amb l'àmbit de
la Química. La revista no s'identifica
necessàriament amb l'opinió dels autors.



Ja prèviament a la publicació per A. Lavoisier del fonamental
Traité Elémentaire de Chimie (Paris, 1789), el considerat
pare de la Química moderna va preveure la importància de
desenvolupar, juntament amb altres tres prestigiosos químics
francesos - Guyton de Morveau, Berthollet i Fourcroy, una
nomenclatura química que es pot considerar com la base de
les normes actuals (Méthode de Nomenclature Chimique,
Paris, 1787).
Només un any més tard Juan Manuel de Aréjula, que havia
col·laborat amb Fourcroy, adaptà al castellà i publicà a
Madrid les seves Reflexiones sobre la nueva nomenclatura
química. Al segle XX, amb la constitució de la IUPAC, es creà
una comissió a l’efecte i l’any 1940  es publicà un informe
on es posà de manifest la necessitat d’aconseguir una
sistematització en la nomenclatura química. Successives
revisions i recomanacions són realitzades els anys 1959, 1971
i 1990, que són les que hem utilitzat fins a l’actualitat amb
unes modificacions del 2000. Les darreres recomanacions de
l’any 2005[1], que es resumeixen en aquesta col·laboració,
es poden trobar a la pàgina web de la IUPAC[2] i posteriorment
han estat objecte de traducció al castellà per la universitat
de Saragossa[3]. Aquestes darreres recomanacions de la
IUPAC per a la nomenclatura de les substàncies inorgàniques
suposen uns canvis importants respecte les anteriors normes
i, malgrat el temps transcorregut encara el seu ús no s’ha
generalitzat, potser perquè fins ara resulta difícil trobar-les
a les programacions de química dels diferents nivells de
l’Educació Secundària. Amb aquesta col·laboració pretenem
donar un impuls a la seva implementació en aquesta etapa
educativa, que –juntament amb altres recents aportacions[4-
7]- vol aconseguir una més àmplia divulgació, aspecte que
ha de beneficiar els nostres estudiants per tractar-se de la
normativa actualment vigent a nivell internacional.

Les  recomanacions de la IUPAC de 2005 per a les substàncies
inorgàniques suposen canvis significatius i, per exemple, es
canvia la nomenclatura sistemàtica dels oxoàcids i oxosals
així com la dels ions i se suprimeixen els noms de fosfina,
arsina i estibina.

GENER 2013. PÀGINA TRES

Nomenclatura química inorgànica, recomanacions IUPAC 2005.
Una contribució a la seva divulgació
Juan Frau, Enrique Gómez i Agustí Vergés

Així mateix, s’elimina l’excepció en la seqüència de
l’oxigen respecte determinats elements que van introduir
les normes de 1990 per a la seva ordenació a les fórmules
corresponents. Com a conseqüència, l’oxigen es tractat
com el component electropositiu en relació als halògens
en els composts binaris i, per tant, es consideren com a
halurs d’oxigen en lloc de com a òxids d’halògens.

D’acord amb aquestes noves normes les substàncies
inorgàniques poden ser anomenades utilitzant tres
nomenclatures diferents:

nomenclatura de composició
nomenclatura de substitució
nomenclatura d’addició

Les seves principals característiques són:

Nomenclatura de composició (o estequiomètrica)
Es basa en la composició – no estructura- de la substància.
El nom més senzill és l’estequiomètric, què és un reflex
de la seva fórmula. Aquest nom pot ser indicat de diverses
maneres: usant prefixos multiplicadors, nombres d’oxidació
(amb nombres romans) o nombres de càrrega (amb nombres
aràbics).

Nomenclatura de substitució
Parteix dels noms dels hidrurs progenitors (Taula 1) que
es modifiquen substituint els àtoms d’hidrogen per altres
àtoms o grups. Els noms es formen citant com a prefixos
o sufixos els grups substituents dels àtoms d’hidrogen,
units sense cap separació al nom de l’hidrur progenitor.
Aquesta nomenclatura s’aplica fonamentalment a composts
orgànics.

Nomenclatura d’addició
El nom es construeix posant els noms dels lligants, per
ordre alfabètic, com a prefixes del nom de l’àtom central.

Figura 1. Seqüència dels elements

Taula 1. Noms dels hidrurs progenitors
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NOMENCLATURA DELS ELEMENTS

De manera general es correspon amb el nom de l’element químic.
En el cas que formin substàncies moleculars el seu nom es basa en
el nombre d’àtoms que tengui la molècula i s’indica amb el
corresponent prefix multiplicatiu. S’accepten els noms oxigen per
al dioxigen (O2) i ozó per al trioxigen (O3), però no els de nitrogen
per al N2 (dinitrogen) o hidrogen per al H2 (dihidrogen).

NOMENCLATURA DELS COMPOSTOS BINARIS

Per a formular aquests compostos, un dels elements es classifica
com el menys electronegatiu i s'escriu en primer lloc i l'altre element
es classifica com el més electronegatiu i s'escriu en segon lloc.
L'ordre de col·locació es fa segons la seqüència dels elements de la
figura 1.

Per anomenar-los es pot utilitzar qualsevol de les tres nomenclatures
explicades anteriorment. Per exemple, pel cas del PCl3:

Fórmula Nomenclatura
Composició

Nomenclatura
Substitució

Nomenclatura
Addició

PCl3 Triclorur de fòsfor Triclorfosfà
(Taula 1) Triclorurfòsfor

Per als compostos binaris es recomana la nomenclatura de composició
(o estequiomètrica). Segons les recomanacions de la IUPAC 2005 és
incorrecte utilitzar les terminacions -ós o -ic per als compostos binaris.
Amb aquesta nomenclatura en general el compost pot ser anomenat
de tres maneres:
- Amb prefixos multiplicadors per indicar la quantitat de cada un
dels elements, si no hi ha ambigüitat no són necessaris. El prefix
mono- es considera superflu i només s'utilitza si es vol emfatitzar
l’estequiometria.
- Expressant el nombre d'oxidació amb nombres romans: coincideix
amb l’anomenada nomenclatura d'Stock.
- Utilitzant el nombre de càrrega (amb nombres aràbics seguit del
signe). El nombre de càrrega és la càrrega de l'ió, per tant només
es podrà formular d'aquesta manera si la substància està formada
per ions.

Si aplicam aquestes formes als diferents composts binaris tendríem:

Òxids: Són combinacions binàries d'un element amb l'oxigen que té
nombre d'oxidació -2. La unió de l'oxigen amb els halògens (F, Cl,
Br, I) és una novetat important. Ara l'oxigen ha d'estar escrit en
primer lloc i  ser anomenat en segon; i l'halogen ha d'estar escrit
en segon lloc i ser anomenat en primer. Aquestes substàncies seran
ara fluorurs, clorurs, bromurs o iodurs d’oxigen.

Per als òxids, la IUPAC diferencia entre els òxids dels metalls i els
dels no metalls. Quant als òxids dels metalls, recomana la
nomenclatura del nombre d'oxidació amb nombres romans i accepta
la dels prefixos multiplicadors i la del nombre de càrrega. Pel que
fa als òxids dels no metalls, recomana la nomenclatura dels prefixos
multiplicadors i accepta la del nombre  d'oxidació amb nombres
romans

Fórmula Nomenclatura de composició o estequiomètrica
Amb prefixos
multiplicadors

Expressant el
nombre d'oxidació

amb nombres
romans

Utilitzant el
nombre de

càrrega

Nom no
acceptat

OF2 Difluorur d'oxigen Fluorur d'oxigen (-II)

CO Monòxid de carboni Òxid de carboni (II)

N2O Òxid de dinitrogen Òxid de nitrogen (IV)

Fe2O3 Triòxid de diferro Òxid de ferro (III) Òxid de ferro (3+) Òxid fèrric

Cu2O Òxid de dicoure Òxid de coure (I) Òxid de coure (1+) Òxid cuprós

K2O Òxid de dipotassi Òxid de potassi Òxid de potassi Òxid potàssic

Peròxids:  Són combinacions d'un element amb l'anió peròxid O2
2-.

Utilitzant la nomenclatura dels prefixes multiplicadors es formula
igual que els òxids, amb la del nombre d'oxidació s'anomenen com
a peròxids i amb la  del nombre de càrrega es pot utilitzar diòxid
(2-). Està acceptat el nom d'aigua oxigenada per H2O2

Fórmula Nomenclatura de composició o estequiomètrica
Amb prefixos
multiplicadors

Expressant el
nombre d'oxidació

amb nombres
romans

Utilitzant el
nombre de

càrrega

Nom no
acceptat

BaO2 Diòxid de bari Periòxid de bari

Na2O2 Diòxid de disodi Periòxid de sodi

Diòxid(2-) de bari Periòxid bàric

Diòxid(2-) de sodi Periòxid sòdic

Hidrurs: Són combinacions binàries de l'hidrogen amb els metalls,
en les que l'hidrogen té nombre d'oxidació -1. Els hidrurs dels grups
1 i 2 tenen un caràcter iònic més marcat que els dels grups 13 a 15,
que es caracteritzen per posseir un caràcter covalent important.
Però als efectes s’anomenarien igual.

Fórmula Nomenclatura de composició o estequiomètrica
Amb prefixos
multiplicadors

Expressant el
nombre d'oxidació

amb nombres
romans

Utilitzant el
nombre de

càrrega

Nom no
acceptat

FeH2 Dihidrur de ferro Hidrur de ferro(II)

LiH Hidrur de liti Hidrur de liti

PH3 Trihidrur de fòsfor Hidrur de fòsfor(III)

PH5 Pentahidrur de fòsfor Hidrur de fòsfor(V) Hidrur fosfòric

Hidrur de ferro(2+) Hidrur ferrós

Hidrur de liti Hidrur lític

Fosfina

Combinacions de l'hidrogen amb els no metalls dels grups 16 i 17
(Hidràcids):  L'halogen o anfígen, com són més electronegatius que
l'hidrogen, funcionen amb l'estat d'oxidació negatiu i hauran de
situar-se a la dreta a l'hora d’escriure la fórmula.

Fórmula Nomenclatura
de substitució

HF

Nomenclatura
estequiomètrica

En dissolució
aquosa

Fluorà Fluorur d'hidrogen Àcid fluorhídric

HCl Clorà Clorur d'hidrogen Àcid clorhídric

HBr Bromà Bromur d'hidrogen Àcid bromhídric

HI Iodà Iodur d'hidrogen Àcid iodhídric

H2S Sulfà Sulfur d'hidrogen o sulfur
de dihidrogen Àcid sulfhídric

H2Se Selà Seleniür d'hidrogen o seleniür
de dihidrogen Àcid selenhídric

H2Te Tel·là Tel·lurur d'hidrogen o Tel·lurur
de dihidrogen Àcid tel·lurhídric

Altres combinacions binàries

Compostos metall-no metall  (sals binàries). A la fórmula apareixerà
en primer lloc el metall, ja que és l'element menys electronegatiu.
La nomenclatura del nombre d’oxidació és les més utilitzada. En
totes s'anomena en primer lloc l'element no metàl·lic amb la
terminació “-ur”i  a continuació s'anomena el metall.

Compostos  no metall-no metall. A la fórmula apareixerà en primer
lloc l'element  menys electronegatiu (figura 1). La nomenclatura
amb prefixos multiplicadors és la més utilitzada. S'anomena en
primer lloc l'element més electronegatiu amb la terminació “-ur”i
a continuació s'anomena l'altre no metall.



NOMENCLATURA DELS COMPOSTOS TERNARIS

Hidròxids: Encara que són combinacions ternàries, es formulen i
anomenen com si fossin combinacions binàries de l'ió hidròxid (OH-),
que funciona com un no metall monovalent, amb metalls.

Fórmula Nomenclatura de composició o estequiomètrica
Amb prefixos
multiplicadors

Expressant el
nombre d'oxidació

amb nombres
romans

Utilitzant el
nombre de

càrrega

Nom no
acceptat

HgCl2 Diclorur de mercuri Clorur de mercuri(II) Clorur de mercuri(2+) Clorur mercúric

FeCl3 Triclorur de ferro Clorur de ferro(III) Clorur de ferro(3+) Clorur fèrric

SF6 Hexafluorur de sofre Fluorur de sofre(VI)

As2Se5 Pentaseleniür de
diarseni

Seleniür d'arseni(V) Seleniür arsènic

Fórmula Nomenclatura de composició o estequiomètrica
Amb prefixos
multiplicadors

Expressant el
nombre d'oxidació

amb nombres
romans

Utilitzant el
nombre de

càrrega

Nom no
acceptat

NaOH Hidròxid de sodi Hidròxid de sodi Hidròxid de sodi Hidròxid sòdic

Hg(OH)2 Dihidròxid de mercuri Hidròxid de mercuri(II) Hidròxid de mercuri(2+) Hidròxid mercúric

Pb(OH)4 Tetrahidròxid de plom Hidròxid de plom(IV) Hidròxid de plom(4+) Hidròxid plúmbic

Oxoàcids: Es poden anomenar de tres formes diferents: nomenclatura
d’addició, nomenclatura d’hidrogen i noms tradicionals acceptats.

La nomenclatura d’addició informa sobre l’estructura del compost
i considera que estan formats per la unió d’un àtom central i una
sèrie de lligands. Es comença anomenant als lligants, emprant si és
necessari prefixos multiplicadors, i en ordre alfabètic sense considerar
els prefixes. Finalment, s’anomena l’àtom central sense cap terminació.
En aquest cas, a la fórmula s’escriu primer el símbol de l’element
central seguit dels lligants per ordre alfabètic i amb el subíndex
adequat.

En la nomenclatura d’hidrogen s'indica primerament l’hidrogen, amb
el seu prefixe multiplicador si és necessari, seguit sense espai del
nom de l’anió (entre parèntesis) obtingut a la nomenclatura d’addició
i acabant amb el sufixe -at. En aquest cas, a la fórmula s’escriu
primer el símbol de l’hidrogen amb el subíndex adequat, després el
símbol de l’àtom central seguit dels lligants amb la quantitat que
s’indica.

Fórmula Nomenclatura
addició

ClO3(OH)
HClO3

Nomenclatura
d'hidrogen

Nom tradicional
acceptat

hidroxidtrioxidclor
hidrogen(trioxidclorat) àcid clòric

CO(OH)2
H2CO3

dihidroxidoxidcarboni
dihidrogen(trioxidcarbonat) àcid carbònic

SO2(OH)2
H2SO4

dihidroxiddioxidsofre
dihidrogen(tetraoxidsulfat) àcid sulfúric

PO(OH)3
H3PO4

trihidroxidoxidfosfor
trihidrogen(tetraoxidfosfat) àcid fosfòric

H2Cr2O7 dihidrogen(heptaoxiddicromat) àcid dicròmic

H4P2O7 tetrahidrogen(heptaoxiddifosfat) àcid difosfòric

Oxosals: Aquests compostos s’anomenen amb la nomenclatura de
composició indicada anteriorment. Per tant, s’anomenen com si es
tractés de compostos binaris.

Fórmula Nomenclatura de composició o estequiomètrica
Amb prefixos
multiplicadors

Expressant el
nombre d'oxidació

amb nombres
romans

Utilitzant el
nombre de

càrrega

Nom
tradiconal

no
acceptat

Na2CO3
Trioxidcarbonat
de disodi

Carbonat de sodi Carbonat de sodi Carbonat
sòdic

FeSO4
Tetraoxidsulfat
de ferro

Sulfat de ferro(II) Sulfat de ferro(2+) Sulfat
ferrós

Co3(PO4)2
Bis(tetraoxidfosfat)
de tricobalt

Fosfat de cobalt(II) Fosfat de cobalt(2+) Fosfat
cobaltós

Amb la nomenclatura d’addició seria, respectivament:
trioxidcarbonat(2-) de sodi; tetraoxidsulfat(2-) de ferro(2+) i
tetraoxidfosfat(3-) de cobalt(2+), on els nombres entre parèntesis
indiquen la càrrega de l’anió o del catió.

Els anions es nomenen d’acord a la nomenclatura de composició,
igual però sense l’hidrogen o hidrògens. Per exemple: [CO2(OH)]- i
[CO3]2- són, respectivament, hidroxiddioxidcarbonat(1-) i
trioxidcarbonat(2-). També s’accepta la nomenclatura tradicional:
ió hidrogencarbonat i ió carbonat.

Sals àcides: En aquests cas se sol utilitzar la nomenclatura de
composició.

Fórmula Nomenclatura de composició o estequiomètrica
Amb prefixos
multiplicadors

Expressant el
nombre d'oxidació

amb nombres
romans

Utilitzant el
nombre de

càrrega

Nom
tradiconal

no
acceptat

NaHS Hidrogen(sulfur)
de sodi

Hidrogensulfur de
sodi

Hidrogensulfur de
sodi

Hidrogensulfur
sòdic

NaHCO3
Hidrogen(trioxid
carbonat) de sodi

Hidrogencarbonat
de sodi

Hidrogencarbonat
de sodi

Hidrogencarbonat
sòdic

Fe(HCO3)2
Bis(hidrogen(trioxid
carbonat)) de ferro

Hidrogencarbonat
de ferro(II)

Hidrogencarbonat
de ferro(2+)

Bicarbonat
ferrós

NH4H2PO4
Dihidrogen(tetraoxid
fosfat) d'amoni

Dihidrogenfosfat
d'amoni

Dihidrogenfosfat
d'amoni

Dihidrogenfosfat
amònic

Amb la nomenclatura d’addició seria, respectivament:
hidrogensulfur(1-) de sodi; hidroxiddioxidcarbonat(1-) de sodi;
hidroxiddioxidcarbonat(1-) de ferro(2+); i dihidroxiddioxidfosfat(1-)
d’amoni., on els nombres entre parèntesis indiquen la càrrega de
l’anió o del catió.
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Celebració del Dia de la Química i de la festivitat de Sant Albert

L’Associació de Químics de les Illes Balears ha organitzat un any més el Dia de la Química
(15 de novembre). Amb aquesta activitat volem potenciar la cultura científica de la societat
de les nostres illes i donar a conèixer l’estreta relació de la química amb diferents aspectes
de la nostra vida quotidiana.

En aquest marc, el passat 13 de novembre, a les 19 h,  tingué lloc a la seu a Palma del
Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials l’acte oficial del Dia de la Química que va ser presidit
per la Sra. Margaret Mercadal, Directora General de Medi Rural i Marí del Govern de les
Illes Balears.
L’acte començà amb la conferència “La identitat dels vins: Denominacions d’origen
protegides” a càrrec de la Dra. Carmen Rosselló, catedràtica d’Enginyeria Química de la
UIB i responsable del grup d’investigació  d’Enginyeria agroalimentària.

Posteriorment es va fer el lliurament de les insígnies de plata als col·legiats amb vint-i-
cinc anys de professió –enguany Agustí Aguiló, Miguel Ángel Elorza, Pere Joan Fiol, Juan
Frau, Catalina Martí i Fernando Rita- i el lliurament del premi Sant Albert al millor treball
d’investigació, que va recaure en el treball “Denominaciones de origen vitivinicolas de las
Islas Baleares. Estudio de las características diferenciales consecuencias del Terroir” els
autors del qual són Simó Adrover Obrador i Mª Reyes González Centeno,  i del premi a la
millor llicenciatura 2011-12 a la senyora M. Esperança Dalmau Estelric.

L’acte va finalitzar amb unes paraules de la senyora Margaret Mercadal.

Foto 1. Mesa presidencial de l’acte del Dia de la Química
Foto 2. Moment de la conferència de la Dra. Rosselló
Foto 3. Els companys que varen rebre la insígnia als 25 anys de professió
Foto 4. Lliurament del premi Sant Albert d’investigació 2012
Foto 5. Lliurament del premi Sant Albert a la millor llicenciatura 2011-12

SOPAR DE SANT ALBERT

El passat 16 de novembre, i amb una notable assistència, tingué lloc el tradicional
sopar de Sant Albert que cada any organitza el nostre Col·legi-Associació.
En aquesta ocasió, el lloc escollit per dur a terme la trobada anual dels químics fou
l’Hotel Araxa (1956), ubicat al barri de Son Armadams i que deu el seu nom a una
lloança a la coneguda finca mallorquina de Raixa. L’Araxa és obra de l'arquitecte
Francesc Mitjans (1909-2006), autor d’edificis tan emblemàtics com el Camp del Barça
i l'edifici del Banc Atlàntic de Barcelona. Tot i que a Catalunya Mitjans és un referent
cabdal dins l'arquitectura, a Mallorca no és tan conegut, encara que entre finals dels
50 i principis dels 60 va tenir algunes actuacions com el Club de Tennis Mallorca (1962),
situat al barri de Santa Catalina i que conté nombrosos elements arquitectònics comuns
amb l’Araxa. Dins un ambient de màxima cordialitat, afavorit per l’entorn de pau i
tranquil·litat que proporciona l’Araxa, la trobada ens permeté intercanviar distintes
impressions sobre les conseqüències que té la crisi econòmica en els diversos àmbits
professionals en els quals ens movem els químics. De moment, sembla que les sensacions
no són en general gaire optimistes.

D’altra part, vàrem poder gaudir de la presència de la nostra degana, Sra. Maria José
Molina, que presidí el seu primer sopar de Sant Albert. Des d’aquestes línies del Quimibal
volem desitjar-li moltíssima sort en aquesta nova escomesa de dirigir els destins del
nostre Col·legi de Químics; la seva excel·lent preparació professional i la seva abnegació
per la feina de ben segur que faran la resta.

Molts d’anys a tots els químics.

Miquel Palou
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Moment del sopar de germanor
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El tabac presenta compostos molt tòxics que no regula la legislació

Investigadors de la Universitat d’Alacant han analitzat deu marques de
cigarrets i han comprovat que les concentracions de diverses substàncies
nocives i cancerígenes hi són presents i no ens indiquen en quina proporció
apareixen a la combustió del tabac. Fins ara la normativa no contempla
aquests compostos i només  estableix límits per a la nicotina, el quitrà i
el monòxid de carboni, l' aparició en el fum del cigarret d' isoprè, el
crotonaldehid i el toluè no segueixen un patró amb el contingut de quitrà
que indica cada marca. Els investigadors varen fer servir “una màquina
fumadora”i mesuraren la composició del fum en tres fraccions: una gasosa,
en la qual identificaren 35 compostos, i dues de la matèria particulada
–amb 85 compostos– que queda retinguda, en el filtre i a les trampes de
fum, que simulen el nostre cos.

A. Marcilla, I. Martínez, D. Berenguer, A. Gómez-Siurana, M.I. Beltrán.
“Comparative study of the main characteristics and composition of the
mainstream smoke of ten cigarette brands sold in Spain”. Food and Chemical
Toxicology 50 (5): 1317–1333, 2012.

Un nou material superomnifòbic obre un
nou camp d’aplicacions

Un equip de científics de la Universitat de
Michigan  acaba d’anunciar la creació d’un nou
material capaç de repel·lir una amplia gamma de
líquids, aquest material pot servir de recobriment
de qualsevol objecte i aconseguir una superfície
permanentment eixuta. Els científics han fet proves
amb cent líquids diferents i només dos dissolvents
clorofluorcarbonats  han travessat el nou material.
Aquest material pot repel·lir tant els fluids no-
newtonians ( xampú, crema, sang, pintura, tinta
...) i també als newtonians (  aigua i altres) .
Aquets material es basa a formar una capa
nanomètrica d’aire que impedeix el contacte, es
construeix amb una mescla de partícules de plàstic
elàstiques de polidimetilsiloxano o PDMS,  carboni,
fluor, silici i oxigen.

Per saber-ne més:
“Superomniphobic Surfaces for Effective Chemical
Shielding”
Shuaijun Pan , Arun K. Kota , Joseph M. Mabry , and
J. Am. Chem. Soc., 2013, 135 (2), pp 578–581

Descoberta la ‘quàdruple hèlice’ d' ADN en
cèl·lules humanes.

Investigadors de la Universitat de Cambridge
(Regne Unit) han publicat un article a la revista
Nature Chemistry que demostra que les estructures
de quatre bris "quàdruple hèlice" de l'ADN –coneguda
com G-quadruplex– existeixen igualment en el
genoma humà. El treball revela una clara relació
entre les concentracions de cadenes quàdruples i
el procés de replicació de l' ADN, essencial per a
la divisió cel·lular i la producció. Podria ser la clau
per a noves formes d'inhibir selectivament la
proliferació de cèl·lules canceroses.

Per a més informació:
Giulia Biffi, David Tannahill, John McCafferty &
Shankar Balasubramanian. “Quantitative
visualization of DNA G-quadruplex structures in
human cells”. Nature Chemistry, 20 de gener de
2013.

El mercuri és l’objecte d’un tractat internacional

Més de 140 països reunits a Ginebra han aprovat una nova normativa
internacional jurídicament vinculant que regularà la contaminació per
mercuri. Aquesta normativa internacional, coneguda com Convenció de
Minamata –en record a la ciutat japonesa que va patir un enverinament
que provocà la mort de 900 persones als anys cinquanta per una fuita de
metilmercuri-, regularà el comerç i el subministrament de mercuri, així
com el seu ús en productes i processos industrials. Aquesta regulació inclou
reduir el comerç, prohibir la mineria primària de mercuri, i eliminar aquest
tòxic en la majoria dels productes que el contenen, como termòmetres,
aparells de medició i bateries. També es menciona el seu ús en l’extracció
artesanal de l'or, ja que és una de les majors fonts de contaminació. Aquesta
normativa haurà de ser ratificada pels diferents estats i tardarà encara
uns quatre anys a entrar en vigor.



SERVEIS AL COL·LEGIAT

Serveis professionals
- Visat de projectes i reconeixement de
signatura
- Impresos oficials de certificats
- Certificacions i compulsa de documents
- Defensa jurídica professional
- Peritatges legals
- Actualització legislativa

Departament de formació
     Organitza cursos d'Actualització Professional

Publicacions
QuimiBal + Química e Industria

Internet
     Pàgina web: www.quimibal.org
     Facebook: Químics de Balears........
      Servei gratuït webmail de correu electrònic

Borsa de treball
- Rep i cursa sol·licituds de treball.
- Informa sobre concursos, beques i 
oposicions.
- Tramita pràctiques a empreses per a
estudiants de segon cicle i llicenciats de
les dues darreres promocions.

Serveis d’assistència
- Mutualidad General de Previsión Social
de Arquitectos y Químicos Españoles (HNA)
- Convenis d'assistència sanitària amb
ADESLAS i SANITAS

Serveis financers
Proporcionen als col·legiats avantatges
preferents en les seves gestions financeres
a través de les següents entitats:

Banc de Sabadell
Caixa de Balears “Sa Nostra”
Caixa d' Enginyers

Assessoria jurídica
El nostre assessor atén visites concertades
al Col·legi. La primera visita és gratuïta.

Servei d’assegurances
- Seguros Caudal (Grupo Zurich)
- Assegurança de responsabilitat civil
(voluntària)

Altres serveis al col·legiat
El Col·legi té subscrits diversos convenis
amb entitats comercials, d’oci i esportives
que permeten aconseguir condicions
especials.

SERVEIS A EMPRESES

      - Borsa de treball de col·legiats
      - Cursos de formació per a treballadors
      - Assessoria professional
      - Tramitació de peritatges legals
      - Pràctiques de formació

BIBLIOTECA DEL COL·LEGI

Hem habilitat un espai amb una dotació de mobiliari adequat per a la consulta i lectura
dels llibres de la nostra Biblioteca. El seu ús i servei de préstec està obert a tots els
col·legiats durant l’horari d’atenció al públic.

A partir d'ara ja es pot consultar el catàleg en la pàgina web del Col·legi i sol·licitar el
prèstec d'exemplars per aquest mateix mitjà.
Esperam la vostra presència i suggeriments de novetats editorials.

Properes activitats de formació

Informació sobre els convenis de col·laboració

Per a més informació sobre les activitats de formació organitzades pel Col·legi Oficial
o Associació de Químics de les Illes Balears: secretaria@quimibal.org o www.quimibal.org

Curs: Iniciació a la cosmètica
Durada: 15 hores
Destinataris: persones interessades en la matèria.
Dates previstes: 3 a 5 d’abril de 2013 (50% de practiques de laboratori).
Impartit per HIGEA. Control y Formación

Seminari: Calibració dels equips volumètrics de laboratori
Durada: 2 hores (amb 2 torns de matí i horabaixa)
Dates previstes: abril de 2013
Destinataris: tècnics de laboratori, professorat d’Educació Secundària i altres persones
interessades
Impartit per LINEALAB

HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC:

De dilluns a dijous de 10 h a 13,30 h i de 16,30 a 20 h.

El dia d'atenció al públic de la Junta de govern és el
dimecres de 17,30 a 20 h.

Telèfon i fax: 971 775 373
a/e: secretaria@quimibal.org

C/ Josep Rover Motta, 8-baix B. 07006 Palma

Signatura d'un nou conveni entre la UIB i el Col·legi de Químics

El passat 23 de novembre es va firmar un conveni de col·laboració entre la UIB i el
Col·legi Oficial de Químics de les Illes Balears que té per objecte establir un marc
d’actuacions conjuntes per promoure la interrelació entre els estudis de Màster universitari
i doctorat de ciència i Tecnologia Química amb la futura integració laboral dels alumnes
formats.

Aquestes actuacions consistiran en activitats acadèmiques, seminaris, conferències i
programes específics de formació, així com accions i projectes de foment de la integració
laboral a més de publicacions i difusió dels resultats d’interès comú.
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