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1. INTRODUCCIÓ 

Avui dia el coure és un tema d'actualitat en alguns països del món, especialment a Xile. 

En el país sud-americà, la seva gran producció ha derivat en no només un notable interès 

econòmic, sinó també en diferents investigacions per extraure la màxima rendibilitat del 

metall. Aquestes cerques han comportat l'aparició de noves aplicacions en camps com la 

pesca o, amb més importància, la medicina, on destaca el seu paper en la reducció 

d'infeccions intrahospitalàries. Això és degut a un recent descobriment que l'ha reconegut 

com un dels metalls amb una propietat antibacteriana més eficaç. 

A banda de les inèdites aplicacions mèdiques que té el metall, ens trobem amb un 

element químic amb un gran ventall de propietats físiques, químiques i biològiques, i és per 

això que a la nostra vida quotidiana ens trobem envoltats d'ell (en la il·luminació, la 

calefacció, l'energia elèctrica, el subministrament d'aigua,...) i el seu consum augmenta amb 

el pas del temps. Es tracta d'un gran conductor tèrmic i elèctric, mal·leable i dúctil, “no 

produeix residus” i és 100% reciclable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de la producció de coure durant 

el segle XX i principis del XXI. 
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1.1. Motivació i objectius 

Partint del fet que a tots dos ens interessa la ciència i és cap a on volem enfocar els 

nostres posteriors estudis universitaris, era senzill trobar un tema que ens motivés a realitzar 

un treball d'aquesta envergadura. A partir d’aquí, vam imposar dues úniques condicions: 

havia de ser un tema pioner en relació amb la ciència i ens havia d’atorgar l'oportunitat de 

gaudir durant la recerca.  

Sabent que al finalitzar hauríem d'haver après a moure'ns amb comoditat durant la 

realització d'un treball d’aquesta importància, vam considerar també les dificultats que 

podrien sorgir-nos com a oportunitats per aprendre. Encara que, al final, la principal 

motivació que ens hem trobat ha vingut de la mà de l'agraïment de tota una sèrie d'operaris 

de centres mèdics que valorava el nostre treball.  

Així doncs, d'entre els temes que vam considerar ens vam decidir per la investigació en 

la propietat bactericida del coure, fins fa uns mesos desconeguda per a nosaltres, però que 

juga un paper rellevant en la seguretat al medi hospitalari. Ens hem volgut centrar en la 

utilització d'aquest en centres mèdics per tal de disminuir la quantitat de malalties 

nosocomials i, per tant, el nombre d’afectats. 

El seu principal inconvenient, però, és l’elevat preu d’aquest metall i suposa un gran 

impediment per a tots aquells innovadors que aposten pel seu avanç en l’ambient mèdic. Per 

això, nosaltres ens disposem a trobar solució a aquest problema i hem pensat en una altra 

alternativa, que substituiria les superfícies de coure pur per unes altres que poden arribar a 

conservar la mateixa propietat bactericida del coure i, per tant, tenir la mateixa utilitat a un 

preu molt més assequible. 
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1.2. Agraïments 

Després de gairebé vuit mesos convivint diàriament amb aquest projecte no ens queda 

res més que agrair a tothom qui s’ha interessat en aquest treball els petits esforços que han 

fet, que per a nosaltres han significat grans avenços. 

En primer lloc, donar-li les gràcies a la nostra tutora de treball, Roser Barbadillo, que ens 

ha guiat i motivat durant aquesta experiència i que sempre ha estat disposada a ajudar-nos i 

a implicar-se en tot allò que hem necessitat. Gràcies també a tots aquells operaris que ens 

han ajudat a ampliar els nostres coneixements sobre el tema i que s’han ofert a ajudar-nos 

en tot el que fos necessari (Mònica Almansa i a Carina Agustín). 

Gràcies a en Vicent Díaz de Brito per haver-se interessat en la nostra recerca des del 

primer moment sense ànim de lucre i haver-se implicat tant, per haver-nos donat l’oportunitat 

de realitzar una part de gran pes a l’Hospital on treballa i haver-nos presentat a una gran 

metgessa de l’àmbit de la Microbiologia, com és l’Araceli González Cuevas. Ens van fer 

endinsar-nos completament al món científic en l’àmbit sanitari, ampliant els nostres 

coneixements en gran mesura, i gràcies a ells hem pogut gaudir de bon tros durant la 

realització d’aquest treball. 

I, finalment, sobretot, gràcies a tota la gent que ens envolta i que ens ha ajudat en menor 

o major mesura a continuar investigant i que, tant per ser un tema interessant com per ser 

nosaltres els investigadors d’aquest, s’han mostrat interessats i s’han ofert a ajudar-nos 

davant de les dificultats que han anat sorgint. 
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2.1 Evolució de l’ús del coure al llarg de la història 

El coure és un dels primers metalls utilitzats a la Prehistòria, s’han trobat utensilis de 

coure natiu del 7.000 a.C. i ornamentació amb minerals com la malaquita i atzurita que 

contenen coure com a component principal. 

Va ser molt important a l’Edat de coure, quan els indígenes encara no coneixien la 

fusió dels metalls, però copejaven el metall fins donar-li punta 

de fletxa, cosa que suposa un avantatge en activitats que 

garantien la seva supervivència.  Gràcies a la invenció del 

gresol1, quan es van esgotar els jaciments de carbonats prop 

del 3.500 a.C., i als “kurganes”, un poblat que feia ús del 

coure arsenical2, es van fer les pioneres destrals de guerra 

que els van permetre una ràpida expansió.  

Posteriorment, va estar molt present en l’Edat de 

bronze amb un aliatge de coure i estany, el bronze. Aquest 

va ser descobert de forma imprevista abans del 2.000 a.C. i 

la causa de la seva utilització es deu a que tot i que l’estany 

és més tou que el coure, l’aliatge és més dur i es conserva 

més temps. 

 

Però amb el temps, allà pel 1.000 a.C. es va imposar la siderúrgia i amb ella l’Edat de 

ferro i l’ús del coure es limità a les monedes, campanes i canons de guerra, i, fins i tot, a la 

construcció d’estàtues. Llavors, també apareguen altres aliatges com el llautó –compost de 

coure i zinc- el 600 a.C.. 

A la Península Ibérica, trobem el jaciment de “Río Tinto” a Huelva, explotat pels 

cartaginesos, que buscaven coure i metalls preciosos. Més tard, es va esgotar l’òxid de 

coure quan els romans van tenir els medis necessaris per obtenir-lo. Tot i així, van deixar 

una veta de sulfur de coure que els andalusins van saber aprofitar per extraure el coure.  

                                                             
1 Recipient fet servir per fondre materials a altes temperatures per després dipositar-los en uns motlles que, en 

refredar-se el fluid fos i solidificar novament, donaven la forma requerida. 

2 Segons el Tesaurus: Aliatge binari de coure amb un percentatge, actualment, de fins a un 0,6% d’arsènic. 

S’obtenia a partir de l’oxidació del sulfur de coure, molt abundant en l’època. 

Gresol a l’antiguitat 

Motlle a l’antiguitat 
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Ja en la Edat Mitjana, en els segles X i XII es trobaren 

grans jaciments de coure, el qual fou utilitzat per la construcció de 

les catedrals gòtiques de l’Europa Central. Des del segle XVI fins 

el XIX es va fer servir el coure per tot tipus d’artilleria, substituint 

al ferro forjat. Durant el Barroc, el coure s’utilitzà principalment per 

la construcció de monuments i 

maquinària de rellotgeria, i el velló, 

que és un aliatge de coure i plata, per 

les monedes. També es començà a utilitzar el sulfat de coure 

com a medi per combatre els fongs en el blat (ús fungicida). 

 

A segle XIX, gràcies al generador elèctric de Faraday 

(1831), s’aplicà a les instal·lacions elèctriques i Gran Bretanya 

passà a ser el major productor d’aquest metall.  

En desenvolupament tecnològic durant la Revolució 

Industrial, el coure i els seus aliatges van tenir un paper 

important i, el 1911, la producció mundial ja fou de més d’un 

milió de tones de coure fi, a causa de l’explotació minera dels 

EEUU, Xile i també Àfrica. 

Els EEUU va tenir accés a 

mines d’alta llei, mines petites però amb 

gran concentració del recurs, i el 

desenvolupament del procés de 

flotació 3  va permetre explotar també 

jaciments de baixa llei, de més extensió 

però menys concentració del recurs, i 

això el va convertir en el primer 

productor arreu del món. El 1916 tenia 

                                                             
3 Procés que té per finalitat fer una separació d’espècies minerals mitjançant l’adhesió selectiva de partícules 

minerals a bombolles d’aire. 

Magneto de Faraday 
(www.maquinascientificas.es) 

Sulfat de coure en l’agricultura 
 

Jaciment de Río Tinto 

 

Procés de flotació 
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el 75% de la producció mundial, però la crisis del 1929 (també coneguda com el “Crack” del 

29) va fer reduir el seu consum i, per tant, la seva producció. Des del 1950 té una producció 

que oscil·la entre 1 i 2 milions de tones.  

A Xile, el 1810, tenien una producció de 19.000 tones i creixent fins a primer 

productor mundial. Però a finals del segle XIX es van esgotar els jaciments d’alta llei i les 

inversions mineres van ser canviades per inversions en salnitre, mineral compost de nitrat 

de sodi (NaNO3) i nitrat de potassi (KNO3) amb propietats explosives i fertilitzants que li van 

atorgar un gran interès en el mercat internacional i que van substituir, en aquella època, 

l’extracció del coure.  

 

Actualment, com podem comprovar a la imatge a continuació, Xile es considera 

encara el primer exportador de coure arreu del món. Tenim representats altres països també 

exportadors (encara que en menor mesura) com poden ser els EE.UU, entre d’altres. 

Fertilitzant natural  Salnitreres xilenes 
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2.2 Propietats del coure 

2.2.1 Propietats químiques 

 Propietats atòmiques: 

- Nombre atòmic: 29  

Massa atòmica: 63,546 uma  

- Radi4  

 atòmic: 1,28 Å 

 iònic: 0,69 Å 

 covalent: 1,38 Å 

- València5: 1 i 2. La valència és el nombre d’electrons que un element té en el 

seu últim nivell energètic i que són els que es posen en joc durant una reacció 

química o per establir un enllaç amb un altre element. 

- Estats d’oxidació: +2 i alguns compostos +1 (es consideren estats d’oxidació 

baixos) 

- 1a energia de ionització: 7,77 eV.6 

 

 Metall de transició: 

La configuració electrònica del coure es representa com [Ar] 3d10 4s1. Per tant, el trobem 

al grup 11 del període 4. Això suposa una excepció, perquè, seguint l’ordre que estableix el 

diagrama de Moeller, la distribució dels electrons en un àtom de coure hauria de ser [Ar] 3d9 

4s2, però el coure no segueix aquesta regla perquè l’estabilitat és la primera premissa. Així, 

si tenim un orbital “s” semiplè seguit d’un orbital “d” complert ofereix més estabilitat al 

conjunt que no pas l’orbital “s” complert i el “d” incomplert. Pertany a la família del coure, 

juntament amb la plata i l’or. Aquesta ocupa el grup 11 de la taula periòdica i els seus 

integrants posseeixen propietats molt semblants. També són anomenats metalls d’encunyar 

ja que són utilitzats per encunyar7 monedes. 

 

 

                                                             
4 L’ àngstrom (Å) és la unitat de mesura dels radis atòmics i equival a 1x10-10 m. 

5 Nombre d’electrons que un element té en el seu últim nivell energètic i que són els que es posen en joc durant 

una reacció química o per establir un enllaç amb un altre element. 

6 L’electronvolt és una unitat d’energia que equival a 1’6x10-19 J. 

7 “Batre (una moneda, una medalla) fent-hi l’empremta amb l’encuny”. 
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 Conductivitat:  

És el millor conductor elèctric després de la plata, i el seu valor equival a 5,8108x107 

S/m. El valor de conductivitat de l’alumini, en comparació amb el del coure, només equival a 

un 63%. També és el millor conductor tèrmic que existeix amb un valor de 400 W/(K·m).  

Aquests valors depenen directament de la temperatura. En aquest cas correspon a la 

temperatura ambiental, és a dir, 20 °C. 

 Densitat: 8920 kg/m3 

 Calor específica: 385 J/(K·kg) (valor pròxim al de l’aigua líquida, 418 J/(K·kg)) 

 Electronegativitat: 1’9. Aquesta propietat és un valor comprés entre el 0 i el 4 i 

mesura la tendència d’un àtom per atraure electrons quan es combina químicament 

amb un altre àtom. 

 Punt d’ebullició: 2595 °C (2868 K) 

 Punt de fusió: 1083 °C (1356 K)  

 Compostos i Reactivitat 

 El color vermellós en condicions normals es torna violeta quan s’oxida (a 

temperatures més altes de 180 °C) i es forma l’òxid de coure (I) (Cu2O), i, 

posteriorment, marró o negre quan es forma l’òxid de coure (II) (CuO). 

 Amb la humitat forma una capa adherent i impermeable de carbonat de coure 

(II), compost bàsic verd i verinós. 

 Els oxoàcids ataquen el coure, per això es fa servir l’àcid sulfúric com a 

decapant de superfícies de coure, i, com a abrillantador, l’àcid nítric. 

 Amb el sofre, pot formar sulfurs de coure: covel·lina (CuS), calcocita (Cu2O) o 

l’antlerita (sulfat de coure (II)).  

 L’àcid cítric dissol l’òxid de coure per així poder netejar superfícies d’aquest 

metall. Ho comprovarem a la experiència següent: 
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Fem servir l'àcid cítric de la llimona per comprovar 

que  té efecte sobre l'òxid de coure.  

 El recobriment que vam realitzar pel nostre treball 

va patir una oxidació amb l’aire amb el pas del temps i 

això ho sabem perquè s’ha enfosquit tota la làmina 

recoberta. 

 L’òxid de coure està associat a colors foscos i 

l’oxidació del coure presenta la següent equació química 

de redox.: 

𝑪𝒖(𝒔) +  𝑶𝟐 (𝒈) →  𝑪𝒖𝑶(𝒔) 

 En la equació de reacció es veu com el coure s’oxida, ja que el seu número 

d’oxidació passa de 0 (en l’estat elemental) a 2+, mentre que l’agent oxidant es redueix de 0 

a 2-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El coure, que va perdre el seu vermell característic, el recupera en la meitat del 

recobriment, que és on s’ha banyat la superfície d’àcid cítric. La resta de recobriment 

segueix conservant les tonalitats fosques perquè encara s’hi troba l’òxid de coure.  

 

 

 
ABANS 

 
DESPRÉS 
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 Isòtops: 

Té dos naturals i estables, 63Cu i 65Cu, amb una abundància relativa de 69,17% i 30,8% 

respectivament, i vint-i-cinc radioactius, dels quals els més estables són 67Cu, 64Cu i 61Cu, 

amb períodes de semidesintegració de 61’83, 12’7 i 3’33 hores respectivament. Els demés 

(entre 55Cu i 79Cu) tenen períodes de semidesintegració inferiors a 23’7 minuts. La majoria 

no arriben a 30 segons de vida. 

 

2.2.2 Propietats físiques 

 Duresa: 

És un metall tou, amb un índex d’entre 2,5 i 3 en l’escala de Mohs (sent 1 el talc, friable 

amb la ungla, i 10 un diamant, que només es ratlla amb un altre diamant) i de 50 en l’escala 

de Vickers (sobre 125 Quiloponds). 

 

 Color i brillantor: 

El seu color és un vermell característic, amb una brillantor metàl·lica i intensa. 

 

 

 

 Resistència als agents atmosfèrics: 

Posseeix una gran resistència a la corrosió i a l’oxidació, propietat que comparteix amb 

els demés components de la família del coure.  

 

 

 

Aspecte extern del coure 



Coure vs. Bacteris 

 
14 

 

 Resposta magnètica:  

La configuració electrònica del coure es representa com [Ar] 3d10 4s1 i es tracta d’un 

metall de transició i té orbitals “d” incomplerts. Com la majoria de metalls de transició, 

exceptuant els ferromagnètics (Fe, Co i Ni), el coure és un material paramagnètic a causa 

d’aquesta disposició dels seus electrons en els seus orbitals. Com a conseqüència, això 

suposa que la suma neta dels moments magnètics d’espín permanents dels seus àtoms és 

nul·la i, per tant, té un comportament magnètic molt dèbil. 

Això es fàcilment demostrable. Com ja se sap, si col·loquem un tros de ferro a prop d’un 

imant, aquest rebrà una força d’atracció. També sabem que, si en comptes d’apropar un tros 

de ferro, apropem un tros de coure, es veurà atret en menor mesura. Si intentem saber el 

perquè, fixant-nos en la configuració electrònica de tots dos metalls, podem observar que el 

ferro té més electrons desaparellats (quatre) que no el coure (un). Aquest fet (tenir més 

nombre d’electrons lliures) és la causa per la qual el ferro és un material ferromagnètic 

(provoca una forta atracció) i el coure és paramagnètic (provoca una dèbil atracció). 

 

 Milloren en disminuir la temperatura. 

Permet aplicacions criogèniques, a partir de nitrogen líquid o diòxid de carboni sòlid que 

refreden materials fins a -120°C per afavorir determinades propietats mecàniques com la 

flexibilitat. 

 

 Aliatges 

El coure pur és tou, però pot endurir-se amb els seus aliatges, que són molt més durs i 

milloren les seves característiques mecàniques. Per contra, presenten una resistència 

elèctrica molt més gran, el que vol dir que disminueixen en tots els casos la conductivitat 

respecte del coure pur i per la qual cosa no poden ser utilitzats en les instal·lacions 

elèctriques. A favor, una menor proporció de coure en el material, implica una baixada en el 

preu, doncs el coure es coneix com el metall més valuós després del platí, l’or i la plata.  

Els dos aliatges més importants són el llautó i el bronze, però això no implica que siguin 

els únics que tenen propietat bactericida. Qualsevol aliatge amb una proporció superior al 

70% en coure posseeix aquesta propietat i la EPA (Environmental Protection Agency) va 

registrar 275 aliatges de coure com a materials amb propietat antibacteriana dels 479 
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productes favorables per a la salut pública, tot i que a dia d’avui ja 

n’ha registrat més de 450. El coure es fa servir en aliatges amb 

or, plata i níquel i és un component important en aliatges com el 

monel8 o l’alpaca9. 

Es classifiquen per a forja, que és el procés pel qual es dóna 

forma al metall aplicant grans pressions, o emmotllament, en el 

cas de que el metall hagi d’estar fos, segons la finalitat industrial que tinguin. 

 Llautó (Cu-Zn) 

- Menys del 50% en zinc. 

- Més dur que el coure pur. 

- Fàcil de mecanitzar, gravar i fondre. 

- Resistent a l’oxidació, a condicions salines. 

- Mal·leable. 

- Groc brillant, utilitzat per joieria, bijuteria i decoració. 

- No produeix guspires, una propietat atípica aplicada per fabricar envasos de 

compostos inflamables, raspalls per a neteja de metalls i parallamps. 

  

 

 Bronze (Cu-Sn)  

- Entre el 2 i 22% d’estany. 

- Color groguenc, semblant al de l’or. 

- Més car que el llautó. 

- Alta resistència a corrosió. 

 

 

 

                                                             
8 Aliatge a partir de minerals comuns a la zona del Canadà, compost de coure (en un 30%), níquel i ferro, molt 

resistent a la corrosió i a les altes temperatures. 

9 Aliatge compost de coure (entre un 50 i 70%), níquel i zinc, més dur i amb una propietat anomenada antifouling, 

que permet evitar la fixació d’organismes marins a la superfície del metall, cosa que el fa aplicable a la 

construcció naval i fontaneria. 

Moneda de bronze 
 

Tubs de bronze 
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2.2.3 Propietats mecàniques: 

 Tenacitat: dúctil i mal·leable. 

 admet processos de fabricació com laminació o forja10. 

 admet processos de soldadura11. 

 Resistència tracció: 210 MPa. 

 Límit elàstic: 33,3 MPa. 

 

 

2.2.4 Propietats biològiques 

L’absorció de coure, a través de l’aigua potable, determinats aliments i l’aire12, és 

necessària i essencial per la vida humana, però concentracions altes també poden causar 

problemes de salut.  

Aquest oligoelement té les següents funcions en el nostre organisme: 

 Ajuda a la formació de l’hemoglobina: el coure és el 

component principal de la ceruloplasmina, una 

proteïna que transporta el 95% del coure en el nostre 

plasma i que està associada a l’oxidació de l’ió ferrós 

(Fe2+) en ió fèrric (Fe3+), de tal manera que permet al 

ferro ser transportat a través de la sang als teixits i així 

fer la síntesis, amb la resta de components, de la 

hemoglobina.  

 Dóna flexibilitat a les artèries: el coure és necessari per a la producció de certs 

enzims que intervenen en la flexibilització de les artèries i els capil·lars. Això evita 

una mala circulació de la sang a través del vasos o l’aparició de problemes 

cardiovasculars. 

 Intervé en el manteniment de nervis: el coure és imprescindible per a la formació 

de mielina, que protegeix els nervis i facilita la transmissió dels impulsos nerviosos. 

                                                             
10 Conjunt d’operacions de conformació dels metalls en calent a cops de martell o per mitjà de successives 

compressions entre dues superfícies dures. 

11 Procés pel qual un metall o un aliatge metàl·lic usat, quan és fos, s’enganxa a peces de metall. 

12La producció del metall s’ha incrementat en les últimes dècades i conseqüentment les quantitats de coure en 

l’ambient quan s’han expandit. 

Hemoglobina circulant 

(www.bd.com) 
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 Manté en bon estat els ossos i la pell: el coure intervé en la formació de la 

melanina, proteïna que dóna el color apropiat a la nostra pell, i el col·lagen, que és el 

principal component dels cartílags, els lligaments, la fàscia13, els tendons, els ossos i 

la pell. 

 Necessari pel funcionament d’alguns enzims: com el citocrom “C” oxidasa o lisil 

oxidasa, que són essencials per a la producció d’energia i la formació del teixit 

connectiu o conjuntiu14, respectivament. 

 Intervé en l’equilibri d’altres minerals beneficiosos: el zinc i el coure tendeixen a 

actuar en una relació mútua de tipus balancí, perquè quan la concentració d’un 

d’aquests oligoelements augmenta, l’altra disminueix automàticament, i viceversa. El 

cas ideal és que la presència coure – zinc en els teixits sigui de 1 a 8, sinó 

l’organisme pot patir la fatiga crònica.  

També juga un paper fonamental en el metabolisme de les plantes, formant part de la 

plastocianina de la clorofil·la, que intervé en la fotosíntesi. 

Una altra propietat, a la qual se li ha donat un 

extens ús aquests darrers anys i ha sigut molt 

innovador i útil en l’aqüicultura, ha estat el que es 

coneix com a “antifouling”, que impedeix la 

fixació d’algues i organismes marins, per així 

aconseguir unes reixes més netes i sense 

paràsits.  

Però la més destacada de totes i la més revolucionària ha estat la seva propietat 

bactericida o antimicrobiana, la qual permet destruir microorganismes i bacteris existents 

en l’ambient allà on ens interessa, com per exemple en zones sanitàries per evitar o reduir el 

nombre de contagis o, fins i tot, per donar a aquelles persones que pateixen una malaltia 

coneguda com “pell de vidre” una millor qualitat de vida amb roba composta de fibres de 

coure que el protegeix de les infeccions que tan fàcilment poden patir. 

 

                                                             
13 És una estructura de teixit conjuntiu molt resistent que s’estén per tot el cos com una gran xarxa, que ens dóna 

protecció, suport i que forma l’organisme. 

14  EL teixit connectiu, o també nomenat teixit conjuntiu, és l’encarregat d’establir connexió entre teixits i fer de 

suport de diferents estructures de l’organisme. 

Prova de la fixació de vida marina 
 



Coure vs. Bacteris 

 
18 

 

www.antimicrobialcopper.com 

 

 

Podem comprovar a partir del gràfic anterior l’efectivitat antibacteriana, reflectida en 

el nombre de colònies formades en diferents materials amb el pas del temps. El coure 

mostra una reducció total de les UFC (Unitats Formadores de Colònies) en un temps d’uns 

45 mins aproximadament. La resta de materials no presenta una efectivitat gens propera a la 

del coure, fins i tot alguns, com el plàstic, ni tan sols mostren reducció bacteriana. Tot i així, 

la plata i l’acer, que són metalls, sembla ser que també són capaços de reduir en menor 

percentatge i en més temps les UFC quan entren en contacte amb la seva superfície. 
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2.3. Toxicitat i precaucions sanitàries 

En l’àmbit industrial, pel tractament o maneig de 

productes compostos de coure, es recomana l’ús de guants, 

ulleres i mascaretes i, en determinades situacions, s’ha de tenir 

en compte que el coure pot reaccionar amb oxidants forts com 

clorats, bromats i iodurs, originant perill d’explosió.  

El medi ambient pot patir contaminacions en rius i aigües subterrànies a causa de 

l’activitat minera del coure i altres metalls i la seva explotació o després, quan en una zona 

es troben mines abandonades. També poden ser causades per compostos del coure 

aplicats a l’agricultura que, tot i que la majoria sedimenten i s’enllacen amb els sediments de 

l’aigua, alguns són solubles i poden ser una amenaça per a la salut humana o per la corrosió 

de les canonades de coure utilitzades en èpoques passades. 

Per aquesta raó, recomana la OMS (Organització Mundial de la 

Salut) que l’aigua potable de consum tingui un nivell màxim de 2 mg 

Cu/l aigua, mateix valor adoptat en la Unió Europea, mentre que en els 

Estats Units, l’Agència de Protecció Ambiental ha establert un màxim 

d’1,3 mg/l.  

A més, continguts superiors a 1 mg/l poden embrutar amb coure la roba i els objectes 

rentats i amb continguts de 5 mg/l o més poden descolorir i l’agua passa a tenir un gust 

desagradable. 

En el cos humà i el nostre organisme, la inhalació de coure pot produir irritació de 

vies respiratòries i provocar tos, mals de cap, mareigs o, en el pitjor dels casos, febre per 

vapors metàl·lics (FVM)15. 

 Valor límit tolerat d’inhalació: 

 Fum: 0,2 mg/m3 aire 

 Boira i pols: 1 mg/m3 aire 

 

                                                             
15Alguns dels símptomes de la FVM poden ser dolor en el pit i de cap, calfreds, tos, febre, debilitat generalitzada i 

sabor metàl·lic a la boca. 

Material de seguretat 
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Gran part de l’alimentació diària que consumeix l’home conté de 2 a 5 mil·ligrams de 

coure que pràcticament no es reté en l’organisme. Tot i així, la ingesta excessiva de coure, 

el qual podem trobar en ostres o marisc de petxina, fetge, setes, nous i xocolata, pot 

provocar dolor abdominal, vòmits, diarrea i/o icterícia16 i l’excés en sang pot danyar el fetge i 

els ronyons. Fins i tot, el contacte amb gran quantitat de coure pot provocar que el cabell 

canviï de color, cap a tonalitats verdes, però mai s’ha determinat si pot arribar a ser 

cancerigen. També nombrosos estudis suggereixen que altes concentracions d’aquest 

metall tenen efectes adversos sobre els bacteris. Aquests organismes unicel·lulars tenen 

una prima membrana cel·lular, a la qual el coure, present en l’ambient que els envolta, 

s’uneix directament i això facilita la seva entrada a l’interior de l’organisme i, 

conseqüentment, la pèrdua de les seves funcions. Tot i així, les cèl·lules del nostre cos no 

es veuen afectades gràcies a la seva bicapa lipídica, que és molt selectiva amb el que entra 

i amb el que surt d’elles. 

Efectes tòxics crònics atribuïbles al coure només semblen existir en persones que 

han heretat una parella específica de gens recessius, és a dir, gens que només es 

manifestaran quan no existeixi un altre gen dominant, que són molt més freqüents. Com a 

conseqüència, desenvolupen la malaltia rara de Wilson o també anomenada degeneració 

hepatolenticular, la qual provoca un excés de coure en els teixits corporals i els danya, 

mentre que el contingut corporal de coure en una persona adulta és de 100 a 150 

mil·ligrams i gairebé és constant. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16Els símptomes de la icterícia són la pell groga i la part blanca dels ulls, degut al excés de bilirubina, que conté 

hemoglobina i aquesta requereix el coure encarregat de la seva formació. 
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calcopirita 
(CuFeS2) 

atzurita 
(Cu3(CO3)2(OH)2) 

cuprita 
(Cu2O) 

malaquita 
(Cu2CO3(OH)2) 

2.4. Obtenció 

2.4.1. Minerals 

Els principals són la calcopirita, una mescla de sulfurs de coure i ferro; la atzurita i la 

malaquita, carbonats bàsics de coure, i la cuprita, un òxid. 

 

Altres menys abundants i, per tant, amb una explotació menys rendible, són: la 

covel·lina (CuS), la calcosina (Cu2S), la cubanita (CuFe2S3) i la bornita (Cu5FeS4). 

 

2.4.2. Abundància 

El seu percentatge en pes a la litosfera és del 0,007% i es posiciona com el 25è element 

químic més abundant. Aquesta dada el posiciona com a un metall relativament poc 

abundant, però que es concentra en grans quantitats en determinades zones, fet que ajuda 

a la seva explotació minera i disminueix considerablement el seu preu al mercat. 

 Al sòl 

L’abundància natural mitjana del coure a la superfície terrestre oscil·la al voltant de 60 

mil·ligrams per kilogram de sòl (mg/kg), mentre que als dipòsits minerals es troba en 

concentracions d’entre 5.000 i 50.000 mg/kg (0,5%-5%) i als sòls agrícoles varia entre 2 i 

500 mg/kg (la seva presència afavoreix la clorosis fèrrica17, i el seu excés, el nanisme de les 

espècies vegetals i anomalies de les arrels a causa de la toxicitat que hi genera).  

                                                             
17 Manca de ferro als vegetals que pot arribar a comportar una pèrdua complerta de les seves fulles. 
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 A l’aire 

En àrees rurals no contaminades els nivells de coure van entre les 5 i les 10 

milionèsimes de mil·ligram per metre cúbic, però en àrees contaminades aquest valor pot 

veure’s multiplicat per mil. 

 En aigües naturals 

En general, al mar es troben les concentracions més baixes, d’entre 0,0001 i 0,005 mg/L. 

 En alguns aliments  

Podem trobar coure, per exemple, en el tomàquet cru, en vísceres animals, en ostres 

crues (on es presenta un nivell d’entre els 20 i els 300 mg/kg), etc. No sempre el trobem 

individual sinó que és comú trobar-lo com a òxid cúpric (CuO), sulfat de coure (Cu2SO4 o 

CuSO4) o altres formes, tot i que les funcions a realitzar per l’element no es veuen alterades.  

   

Fetge (6-11’9 mg) 
Sèsam (4’1 mg) Ostra (2’8 mg)  

   

Soja (1’7 mg) 

 Llavor de gira-sol (1’8 mg) 
Avellanes (1’7 mg) 

(Mil·ligrams de coure cada 100 grams) 

Mina de Chuquicamata, Xile Aigües contaminades per coure, Xile 
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 En aigua potable 

Depenent del tipus d’aigua, de les característiques geoquímiques de la regió i d’altres 

factors de menor importància, els valors d’abundància oscil·len entre els 0,01 i els 2 mg/L. 

 En l’organisme humà 

Podem trobar d’entre 100 i 150 mil·ligrams al cos humà, trobant el 90% a músculs, ossos 

i fetge.  

 

2.4.3. Localització 

 

Com podem veure en la imatge anterior, l’element es troba arreu del món en major o 

menor proporció en funció del territori. És habitual trobar-lo a la lava basàltica, especialment 

a la serralada dels Andes, on s’ha trobat el dipòsit més gran conegut, sota la forma de 

pòrfir18. Xile posseeix aproximadament el 25% de les reserves mundials conegudes de 

coure, i a inicis dels anys vuitanta va convertir-se en el primer país productor d’aquest 

metall. 

                                                             
18 Roca ígnia amb cristalls (com el feldspat o quars) a la seva composició, format a partir de la solidificació del 

magma.  

www.americanresources.org 
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Es troba lliure o nadiu prop del “Lago Superior” a 

“Michigan”, Estats Units, on hi ha menes19 en quantitats 

econòmicament importants, al igual que arreu de Xile, on 

l’abundància del coure ha tingut una contribució positiva en 

el seu creixement. En més baixa proporció el trobem en 

altres parts del món, on hi pren poca importància en les economies, mesclat amb altres 

metalls com or, plata, bismut i plom, i altres compostos com sulfurs, sulfats, carbonats i òxids 

minerals. Els principals jaciments es localitzen a Chuquicamata i Andina, com podem 

observar en les imatges següents, respectivament.  

   

 

2.4.4. Mètode d’extracció 

Com hem dit abans, el coure és un element present a pocs llocs arreu del món, però 

en grans quantitats. La gran majoria de mines opera amb concentracions de coure d’entre 

un 0,2% i un 0,8%, però en alguns dels jaciments més rics, situats entre el centre i el sud 

d’Àfrica, podem trobar concentracions d’entre un 5% i un 6% de coure. 

El mineral del coure ha de ser extret del sòl. Podem distingir entre hidrometal·lúrgia, 

que és el procés pel qual s’extrau el Cu dels òxids, i pirometal·lúrgia, que és el procés pel 

qual s’extrau el Cu dels sulfurs i que està explicat a continuació: 

                                                             
Segons el Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC) 

19 Mineral o associació de minerals que s’utilitza com a primera matèria per a extreure’n algun element útil, 

especialment un metall. 

Lago Superior, Michigan 
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CONVERSIÓ

S'aplica aire a la mata líquida per formar el coure blister (coure format a partir de la 
mata al forn amb una puresa d'un 99'5% i que té aquest nom per les seves 

bombolles a la superfície).

FUSIÓ
La fusió del mineral a un forn a 1400 ºC fa que es separi en dues capes:

•La capa inferior és la mata, una mescla de sulfurs de ferro i coure en estat líquid.

•La capa superior és una escòria¹ de silicat que es retira fàcilment.

TOSTACIÓ
La tostació té com a objectiu transformar el compost metàl·lic en òxid. Per fer-ho, es 

calenta a altes temperatures (superiors als 800 ºC). D'aquest procés s'obté una 
mescla sòlida anomenada calcina.

REFINAMENT ELECTROLÍTIC

Mitjançant l'electròlisi, s'obté coure amb una puresa del 99,99%.

MODELATGE D'ÀNODES

El coure blister és portat als forns de refinament i modelatge, d'on s'obté el coure 
anòdic que seguidament anirà a l'electrorrefinació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLOTACIÓ

Mitjançant la flotació és possible separar la mena de la resta del mineral. Aquest 
procés consisteix a preparar una suspensió del pols en aigua i a agitar la mescla per 

oxigenar, creant així una escuma. 

La resta, el que queda sedimentat, són partícules del mineral de rebuig i reben el 
nom de ganga.

MÒLTA

La mena es tritura i es mòl fins convertir-la en pols.

MENA

La mena conté una petita part de mineral de coure i una gran quantitat de roca.
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Coure llest per fondre 

 

 

 

Així, s’obtindria coure d’una puresa més que notable a partir d’una roca que en conté 

un 0,2% de riquesa. 

Tot i així, basant-se en una de les seves propietats més importants, la major part del 

coure utilitzat arreu del món ha estat reciclat. Per què? 

 Preu: molt més econòmic reciclar que realitzar la extracció que obtenir coure d'origen 

primari, s'estalvia fins a un 90% del cost. Baix cost dels productes de cu. 

 Recursos limitats: només un 12% - 13% de les reserves de coure conegudes han 

estat explotades, però, tot i així, és important continuar reciclant per garantir la 

durada del metall. 

 Eficiència energètica: en el reciclatge d'una tona del metall s'utilitza un 15% de 

l'energia que seria necessària per extraure’l de la mina i obtenir el mateix Cu. Ajuda a 

conservar el subministrament mundial de combustibles fòssils i a reduir les emissions 

de diòxid de carboni. 

 Costos d’abocador dels residus generats: els abocadors s'omplen ràpidament i el 

cost per utilitzar els que queden ha augmentat. S'ha tornat una opció molt cara, i es 

pot evitar mitjançant el reciclatge. 

 Ecologia: durant l'extracció de qualsevol metall, es desprenen gasos i pols que, 

encara que siguin recollits pels productors de metalls, amb el reciclatge no hi ha 

pràcticament emissions. 

Pot ser tractat indefinidament i, a més, després del seu procés, conserva intactes totes 

les seves propietats químiques, físiques i tecnològiques, fet que el converteix en una font 

renovable pel nostre futur.  

Escuma de la flotació 
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A Europa, el 41,5% del coure usat prové del seu reciclatge, segons l’International Copper 

Study Group (ICSG), una xifra que de segur seguirà creixent durant els propers anys ja que 

pels països industrialitzats suposa una millora en l’eficiència energètica fer ús de materials 

amb una gran conductivitat com el coure que s’aprofiten en les instal·lacions elèctriques. 

Alhora, això suposa una reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle resultants de la 

generació d’electricitat a partir de la combustió de combustibles fòssils. 

 

2.4.5. El preu del metall 

El preu dels materials va evolucionant al llarg del temps. En el nostre cas, el coure ha 

patit un increment del seu preu des de ja fa gairebé 10 anys, com podem observar en la 

següent imatge: 

 

El preu del coure s’ha mantingut relativament estable des de l’inici del 2013 (entre els 

300 i els 360 centaus de dòlar per lliura). Actualment el seu valor ronda els 290 centaus per 

lliura. 

 El preu del metall no ha fluctuat tant com el d’altres materials i encara se’l considera 

un valor suficientment alt com perquè molts productors n’obtinguin benefici, ja que, al cap i a 

la fi, el preu dels materials és el resultat de l’equilibri entre l’oferta i la demanda. 

 

 

 

 

 

Evolució del preu del coure (centau de dòlar per lliura de coure) 
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2.5. Aplicacions del coure 

Com hem comentat en l’apartat d’història, el coure ha estat un element crucial des de 

ja fa molt de temps, sent un dels protagonistes indispensables durant la revolució industrial i 

tot el que aquesta va comportar.  

Actualment, l’element continua sent utilitzat en gran mesura, partint del fet que tenim 

la nostra vida quotidiana envoltada d’objectes i aparells fabricats en menor o major mesura 

amb coure. És especialment important saber en quin tipus d’aparells podem trobar l’element 

i quina propietat és la responsable d’aquesta aplicació. 

La indústria de la construcció està entre els primers llocs a la llista dels principals 

consumidors de coure, utilitzat pel cablejat d’edificacions, canonades d’aigua o gas, 

sistemes tèrmics, etc. Només una casa “moderna” requereix d’uns dos cents kilograms de 

coure (pràcticament el doble del que s’utilitzava fa quaranta anys).  

A continuació, es mostra una llista d’aplicacions del metall segons la propietat en què 

es basa aquesta:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ser resistent a la corrosió:

•Cascs d'embarcacions i plataformes marines

•Cubertes, sostrades i desguassos

•Perns, claus

•Decoració d'interiors

Per ser conductor de l'electricitat:

•Cables elèctrics

•Telefonia

•Electrònica

Per ser conductor tèrmic:

•Escalfadors solars

•Radiadors

•Panels solars
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Per ser resistent, mal·leable i dúctil:

•Canonades

•Filferros

•Artesanies

•Agulles, botons...

Per ser mal·leable amb metalls:

•Monedes

•Quincalleria

•Armes

•Instruments musicals

Per ser reciclable:

•Indústria

•Canonades i sostres

Per ser bactericida:

•Aire acondicionat

•Agricultura

•Ferradura de cavalls

•Superfícies i pintura

• Productes de consum 

• Canonades 

• Salmonicultura 
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2.6. Introducció a la part pràctica 

2.6.1. Propietat bactericida del coure 

Quan anem per llocs públics toquem manetes, baranes i altres 

elements que centenars de persones també toquen tots els dies. 

Cadascun de nosaltres carrega bacteris i microorganismes i, segons 

l’estat de les defenses del nostre organisme, poden causar-nos diferents 

infeccions que poden arribar a ser molt serioses. 

Però, pel que fa als composts de coure, la vida dels 

bacteris pot reduir-se considerablement o acabar en la mort, tal 

com la EPA (Environmental Protection Agency) va reconèixer. 

El coure va ser el primer i és l’únic metall, junt a 270 aliatges 

seus, amb efecte bactericida. Els humans ens hem aprofitat 

d’aquest fenomen per córrer menys risc de malaltia, aplicant-

ho en diverses i diferents activitats com les canonades per a la distribució d’aigua, la 

fabricació de cervesa, o la destil·lació d’alcohols, entre d’altres. 

Puix que el fonament científic d’aquest efecte ha estat recentment descobert20, només 

s’han dut a terme un nombre reduït d’experiències de laboratori com la Comprovació 

científica de la propietat antimicrobiana del coure a càrrec de CopperBiohealth, que 

demostrava una reducció en el 99,9% de la contaminació bacteriana amb Staphyylococcus 

aureus i MRSA (Methicillin resistant Staphylococcus aereus), Enterobacter aerogenes, 

Escherichia coli O157:H7, Pseudomonas aeruginosa i VRE (Vancomycin resistant 

Enterococcus faecalis) en un període de temps de dues hores d’exposició i després de 

repetides seqüències o experiències en altres hospitals. Cap altre material, exceptuant els 

recobriments de plata, s’aproxima a aquests resultats. 

A través de tals experiments s’ha pogut arribar a deduir alguns possibles mecanismes pels 

quals es produeix aquest fenomen que es basa en la inhibició de l’àcid el·làgic, que és 

l’enzim encarregat d’enrotllar el DNA bacterial, d’uns tres metres aproximadament. Aquest, 

en la seva forma desenrotllada, no pot transmetre informació necessària per a la síntesi de 

proteïnes o altres processos metabòlics. Altres experiències associen la propietat amb la 

                                                             
20 A principis del segle XX, abans de l’era antibiòtica, es tractava amb compostos de coure per al tractament de 

malalties com l’impetigen, la tuberculosi i la sífilis, tot i la seva desconeixença científica. 
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seva alta conductivitat elèctrica, ja que amb elevades concentracions del metall es produeix 

l’alliberació de radicals d’hiperòxid tòxic per a les bactèries i s’anul·la la funció de la 

membrana i alteren la síntesi proteica. 

 

També s’ha aconseguit evidenciar que l’efecte està relacionat directament amb la 

concentració del metall que es posi a prova, amb el mínim efecte en aliatges del 70% i el 

màxim en el 99,9% de coure i que, a més de matar per contacte directe, impedeix 

l’adherència i inhibeix la multiplicació dels principals agents associats a infeccions 

intrahospitalàries. 

Microorganismes afectats (entre d’altres) 

 Escherichia coli O157:H7 

 SAMR (Staphylococcus aureus resistente a meticilina) 

 ERV (Enterobacter faecalis reistente a la vancomicina) 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Campylobacter jejuni 

 Clostridium difficile 

 Mycobacterium tuberculosis 

 Salmonel·la enterica 

 Legionel·la pneumophila 

 Klebsiella pneumoniae multiresistente 

 Acinetobacter baumanii multiresistente 

Aquests són alguns dels patògens que 

sota demostració científica s’han donat  a 

conèixer com a afectats a causa de la 

propietat antibacteriana del coure. La majoria 

són nosocomials que actuen en centres 

clínics i multirresistents amb relativa 

freqüència, és a dir, que són capaços de 

transmetre la seva patogenicitat gràcies a 

factors com la capacitat de produir 

biopel·lícules, que els permet adherir-se a 

superfícies i protegir-se d’amenaces externes com la pressió d’antibiòtics.  

www.scielosp.org 
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Com a conseqüència, la comunitat sanitària s’ha vist obligada a intervenir i buscar noves 

formes antibiòtiques per reduir el nombre d’UFC patògenes a través de nous antibiòtics o 

altres mitjans bactericides com l’aplicació del coure, que passarà a substituir materials 

comunament utilitzats com l’acer inoxidable o altres polímers inefectius.  

Aquest preuat metall, no només és capaç d’inhibir el 

metabolisme de bacteris, sinó que també són víctimes fongs i 

virus: Antifungicida contra fongs com la Candida albicans, a 

través d’un complex procés pel qual es despolaritza la 

membrana citoplasmàtica, causant-li danys irreparables, i 

permet llavors l’entrada d’ions de coure a la cèl·lula que 

amplifiquen els danys. Secundàriament, es produeix un augment 

en l’estrès oxidatiu, és a dir un desequilibri entre la disminució 

dels antioxidants i els anomenats radicals lliures, capaços de provocar danys en els teixits. 

Tot i això, tot aquest complex procés manté intacte la informació genètica, és a dir, l’ADN, 

d’aquestes cèl·lules. També presenta resistència als virus, és a dir és antiviral, perquè és 

capaç d’inactivar l’enzim proteasa encarregat de la replicació viral i de la síntesi de la 

membrana fosfolipídica contra virus com el virus influenza A (virus de la grip A) o el virus 

d’immunodeficiència humana, el VIH, mitjançant filtres amb òxid de coure que han permès 

eliminar de forma eficient el risc de transmissió d’aquesta malaltia a través de fluids.  

 

2.6.2. IIH (infeccions intrahospitalàries) o malalties 

nosocomials 

Les malalties nosocomials o infeccions intrahospitalàries, també conegudes amb les 

sigles IIH, són les infeccions que es presenten en pacients ingressats en un hospital, sense 

haver-se manifestat clínicament ni estar en període d’incubació en el moment de l’ingrés. 

També reben aquest nom les infeccions que es manifesten després de l’alta hospitalària i 

que s’han contret a l’hospital i les infeccions contretes pel personal sanitari com a 

conseqüència de l’atenció al pacient. 

Un estudi realitzat a Xile en hospitals públics del país va concloure amb resultats com 

que el risc de contagi en una hospitalització és d’un 4,5 % aproximadament, sent les 

principals causes una infecció a través d’una ferida operatòria, una infecció per tracte urinari, 

Virus de la grip aviar 
(www.medicalpress.es) 
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per septicèmia (quan els bacteris són presents a la sang i freqüentment relacionat amb l’ús 

de catèters), o com a conseqüència d’una pneumònia. També exposava que el risc de 

mortalitat en pacients traslladats a la UCI, que són els que presenten un sistema immunitari 

en estat precari i propens a patir infeccions, s’eleva al 27 %. 

Segons dades del CDC (Centers for Disease Control & 

Prevention), en els Estats Units els pacients pateixen més de 2 milions 

d’infeccions per any durant la seva estada hospitalària, de les quals 

90.000 casos van acabar en pèrdues de vida i entre uns 4,5 i 5 mil 

milions de dòlars des del punt de vista econòmic.  

Com a conseqüència d’aquestes elevades xifres de costos en salut, Xile va proposar 

un programa de control d’infeccions per tal de reduir aquest elevat nombre, cosa que va 

aconseguir amb un enregistrament de 70.000 casos l’any 2003 en hospitals públics gràcies 

a un augment en el subministrament d’antibiòtics en una estadia d’uns 10 dies. Tot i així, el 

pressupost va ser de 70 milions de dòlars. 

Una notícia de la actualitat donava a conèixer la intenció de determinats centres 

mèdics de realitzar els primers estudis que determinaran quant efectiu és el coure en la 

dissolució de les infeccions nosocomials. L’hospital del coure, Dr. Salvador Allende, és un 

dels vuit centres de salut i la seva sala UCI va ser preparada amb artefactes i utensilis del 

metall vermell i també es van aplicar làmines de coure a superfícies d’alt contacte per iniciar 

mesures. Com a conseqüència, s’han vist reduïts els costos associats a aquest tipus de 

malalties. 

Els culpables d’aquesta gran quantitat de morts humanes són, en la seva gran majoria, 

bactèries multirresistents, capaces de fer front a múltiples antimicrobians, i hi destaquen: 

 Staphylococcus aureus meticilino resistent (SAMR), capaç de sobreviure de 7 dies a 7 

mesos. 

 Klebsiella pneumoniae (BLEE), causant d’hospitalitzacions de fins a 40 dies. 

 Acinetobacter spp multirresistents, fins a 5 mesos de vida. 

 Enterococcus resistent a vancomicina (VRE), de 5 dies a 4 mesos de vida. 
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3.1. Part pràctica social 

3.1.1. Malalties nosocomials a Espanya 

Cada any es duu a terme un estudi a diferents hospitals que tracta de la prevalença 

de les infeccions nosocomials a Espanya (EPINE). La participació dels hospitals pot variar, 

actualment un total de 269, fet que ens facilita l’anàlisi d’aquestes malalties al país.  

A l’últim estudi de l’EPINE al 2014 es va registrar un 5,6% de prevalença d’aquestes 

malalties. Tot i que continua sent un percentatge alt, podem identificar un gran descens en 

comparació amb ara fa uns cinquanta anys, temps en que aquestes malalties acabaven amb 

la vida d’una gran quantitat de pacients ingresats als hospitals. Com podem observar a la 

imatge posterior, afecten majoritàriament a les persones d’edat avançada (majors de 65 

anys) amb més d’un 50% sobre el total anual d’afectats. 

 

 

Evidentment, aquesta reducció de la presència d’aquestes infeccions està 

directament relacionada amb l’avanç de les tecnologies. Aquest avanç ens ha permet 

http://hws.vhebron.net/epine/ 
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conèixer més la seva situació i prendre mesures per disminuir el nombre de contagis. Tot i 

així, el nombre d’infectats encara es considera alt i es continua intentant prendre més 

mesures per tal de disminuir encara més la seva prevalença, ja que es registren més de cent 

mil morts a causa seva i també comporta unes despeses de fins a cinc milions d’euros 

anuals.  

 

http://hws.vhebron.net/epine/ 

Com podem observar en la imatge anterior, en primer lloc tenim el bacteri 

Escherichia Coli (amb un 15’2%), seguit de la Pseudomonas aeruginosa (11’2%) i de 

l’Staphylococcus aureus (10’6%). Més endavant veurem en profunditat la Pseudomonas 

aeruginosa ja que serà un punt clau de la nostra part pràctica.  

Per tal d’ampliar la nostra informació sobre la situació de les infeccions intrahospitalàries, 

vam decidir realitzar una entrevista a dos centres mèdics: un de públic (Hospital Sant Joan 

de Déu) i un altre de concertat (Hospital Moisès Broggi). [Annexos] 
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3.1.2. Xerrada al Departament d’Infeccions Nosocomials 

Durant la realització d’aquest treball vam tenir l’oportunitat de conèixer a en Vicens Díaz 

de Brito, metge i responsable de la Unitat de Malalties Infeccioses del Parc Sanitari Sant 

Joan de Déu. Vam acudir al centre mèdic per tal d’assabentar-nos en primera persona de la 

presència d’aquestes infeccions en el dia a dia a un hospital. Ens va explicar que: 

Es poden presentar uns 7 o 8 casos d’infeccions intrahospitalàries a diari i són més 

presents del que tenim entès. Són més freqüents a la UCI, ja que és on els pacients 

ingressats estan més dèbils i on hi ha més risc d’infecció. Una mesura a destacar és la 

realització de cursos de formació per tal de prevenir aquestes malalties. 

Els antibiòtics molts cops no són capaços d’eliminar els bacteris causants d’aquestes 

infeccions i és llavors quan ens trobem amb organismes mutirresistents. Aquests, s’aïllen en 

funció de les seves característiques al Departament de Microbiologia.  

Es coneixia la propietat bactericida del coure, però, tot i així, creu que el factor econòmic 

és el principal inconvenient per la seva aplicació a centres mèdics. Va destacar que una 

infecció de pròtesi podria suposar una despesa de al voltant d’uns 40.000 € i que, tot i que 

invertir en el seu aplicament seria una opció molt cara, a llarg termini acabaria beneficiant 

econòmicament als qui poden invertir aquests calers. 

Va ser un tema a tractar al Comitè d’Infeccions del que forma part, però no tenen poder 

suficient com per a prendre aquestes decisions i sempre queden en peticions no ateses. 

- Conclusions de les entrevistes realitzades als centres mèdics 

Així doncs, podem concloure que les malalties nosocomials són un tema quotidià, 

present al dia a dia dels operaris dels centres mèdics, que són persones formades per tal de 

preveure aquest tipus de malalties (comunament contretes per sondes vesicals o vies 

intravenoses). Aquests operaris són conscients del risc que pateixen tant ells com els 

pacients i, tot i que el pressupost que tenen no és molt elevat, intenten prendre les mesures 

adients per tal de reduir aquest risc. L’inconvenient més destacable de l’aplicació del coure 

és àmpliament conegut, i no és altre que el seu elevat preu al mercat que, a curt termini, 

podria suposar una gran despesa que els inversors i la sanitat pública no estan disposats a 

assumir. 
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Eº de reducció del Cu: 

+0’34 V 

3.2. Part pràctica experimental 

3.2.1. Electrodeposició de coure sobre làmina d’acer  

Aquesta pràctica neix del nostre objectiu d’aconseguir un nou tipus de material que 

s’adaptés a les següents condicions: conservar la propietat antibacteriana del coure i 

reduir el preu respecte el del coure. D’aquesta manera podria ser una nova alternativa per 

substituir el coure als centres mèdics. Vam descartar fer ús d’un aliatge per la falta de 

recursos per obtenir-lo al laboratori i perquè volíem que el nostre treball constés d’una part 

pràctica lligada a la química. 

Els processos de recobriments electrolítics consisteixen en 

depositar per via electroquímica fines capes de metall sobre la 

superfície d’una peça submergida en una dissolució d’un 

electròlit. 

En aquest procés, la part que volem recobrir, és a dir, 

l’acer inoxidable, constitueix el càtode (pol negatiu) i el coure és 

l’ànode (pol positiu). L’electròlit és la dissolució d’una sal que 

conté cations del metall de recobriment que actua de medi de 

reacció, tot i que també serveix tota substància conductora de 

l’electricitat, com l’àcid clorhídric. 

Es tracta de construir aquesta cel·la electrolítica i aplicar un corrent continu per mitjà 

d’una font d’alimentació i, després, observar la electrodeposició d’una capa de coure sobre 

una làmina d’acer inoxidable.  

El procés de reducció dels ions Cu+2 en el càtode (-) és: 

𝑪𝒖𝟐+ +  𝟐 𝒆− →  𝑪𝒖𝟎 

El potencial elèctric (Eº) d’una electròlisi ha de ser 

negatiu: així, l’Energia Lliure de Gibbs seria positiva i això 

indicaria que no es parlaríem d’un procés espontani. 

A continuació la realització experimental, la qual es divideix en diferents intents que ens 

serviran per conèixer les condicions necessàries per a dur a terme una electrodeposició final 

vàlida per la nostra següent pràctica. Aquestes experiències es van realitzar al laboratori de 

Química de l’Institut Frederic Mompou. 

 

Universitat de València 
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 Intent 1 

Donat que volem observar la efectivitat bactericida sobre diferents superfícies, l’objectiu 

de l’experiència és obtenir, a partir d’una làmina d’acer inoxidable21, una placa recoberta de 

coure.  

Per fer possible un recobriment requerirem: 

 

Substàncies que intervenen: 

 Sal comuna (clorur de sodi-NaCl)  Aigua destil·lada (H20 d.) 

 Sulfat de coure (CuSO4)   Àcid sulfúric (H2SO4) 
 

 

 

 

 

                                                             
21 La nostra primera idea va ser utilitzar l’alumini com a base del recobriment i vam fer una petita prova que ens 

va demostrar que, amb el temps, l’alumini, en entrar en contacte amb el salfumant, s’oxida i s’esmicola i, per tant, 

no ens servia per dur a terme la nostra part pràctica. 

Material: 

 Guants 

 Espàtula  

 Suports  

 Embut 

 Paper de filtre 

 Pinces 

 Termòmetre  

 Cristal·litzador 

 Vas de precipitats 

 Vareta de vidre  

 Flascó rentador 

 Pont salí i cotó  

 Balança granetària  

 Font d’alimentació i connexions elèctriques 

 Làmina de coure (ànode) 

 Làmina d’acer inoxidable (càtode) 

 Proveta 

Sulfat de coure 
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Procediment: 

En aquest muntatge, podem observar que disposem de dos recipients diferents que 

contenen una dissolució saturada de sulfat de coure en aigua. Vam afegir àcid sulfúric (2 ml) 

per augmentar la conductivitat elèctrica del medi. El recipient de l’esquerra conté la làmina 

d’acer (ànode o elèctrode positiu) i el de la dreta, la làmina de coure (càtode o elèctrode 

negatiu). 

Per posar en contacte els recipients provem de fer servir un pont salí, que conté una 

dissolució saturada de NaCl en aigua i que tanca el circuit iònicament per compensar la 

carrega iònica. Necessitem subministrar una diferència de potencial de 12 V que comporta 

un flux d’electrons i tanca el circuit elèctricament. 

Per dur a terme aquesta experiència hem d’efectuar una preparació prèvia: 

 

- Neteja del material: 

Dins de la pica, apliquem sabó i freguem amb suavitat amb un fregall 

per evitar ratllar o fer malbé la superfície de la làmina. Esbandim amb 

aigua per extraure la brutícia, que pot impedir l’electròlisi, i deixem 

assecar intentant que cada zona del recipient tingui 

contacte amb l’aire i s’assequi ràpidament. 

Altres utensilis com el pont salí necessiten desincrustants per eliminar 

aquelles substàncies que han quedat fixades i, llavors, fem servir un àcid 

fort com el salfumant (àcid clorhídric). Si no arribem a la brutícia amb el 

fregall, fem ús de l’escombreta per les zones més complicades. 
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- Preparació d’una dissolució saturada de sulfat de coure: 

Necessitem: 

 900 ml d’aigua destil·lada en un vas de precipitats de 1000 ml. 

 166’5 g CuSO4. 

Per conèixer la quantitat necessària de sulfat de coure per obtenir la dissolució saturada 

en aigua a la temperatura ambient (20ºC), cal calcular la quantitat que hem de dissoldre. 

Apliquem la solubilitat del sulfat de coure en aigua als següents càlculs estequiomètrics: 

900 𝑚𝑙 𝐻2𝑂 𝑥 
20′7𝑔 𝐶𝑢𝑆𝑂4 

100 𝑚𝑙 𝐻2𝑂
= 166′5𝑔 𝐶𝑢𝑆𝑂4 

 Per augmentar la velocitat de la reacció i per una millor homogeneïtzació, 

augmentem la superfície específica del solut triturant-lo i, després, amb una vareta de vidre, 

augmentem la velocitat de dissolució, agitant amb moviments circulars continus. 

 Durant el procés de dissolució del sulfat de coure en l’aigua 

destil·lada, podem comprovar que la temperatura ha patit un descens 

d’ 1ºC, de 23°C de temperatura inicial de l’aigua destil·lada a 22°C de 

temperatura final de la dissolució saturada, amb la qual cosa podem 

deduir que s’ha experimentat una reacció endotèrmica.  

 Després d’obtenir la dissolució saturada, quan el dissolvent ja 

no admet més solut, observem un excés de solut perquè una petita 

part s’ha dipositat en el fons del recipient o queda en suspensió. 

Llavors, procedim a fer una filtració a amb l’ajut d’un embut més un 

filtre de plecs, tal com es veu en la imatge, en diferents recipients de 12 cm de diàmetre de 

base. Després de filtrar, vam afegir els 2 ml d’àcid sulfúric. 
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- Dissolució salina per al pont salí: 

Necessitem:  

 125 ml d’ H2O de l’aixeta22.  

 NaCl (7 o 8 culleradetes). 

 Pont salí.  

 

En obtenir la dissolució de sal en l’aigua, observem que està sobresaturada. Llavors, 

procedirem a fer una decantació en el pont salí, el qual omplirem amb la dissolució i taparem 

els orificis amb una material porós, en aquest cas fem servir cotó. 

 

 

 

 

 

 

- Neteja i pesada de les làmines metàl·liques: 

Procedim a la neteja de les làmines metàl·liques. 

Comencem per l’acer inoxidable: donem un bany de sabó i 

després d’esbandir-lo en aigua, per assegurar-nos d’una neteja 

a fons, el submergim en un dissolució de sosa càustica (NaOH 

– hidròxid de sodi).  

El coure també el rentem amb sabó i aigua. A més, per 

extraure la capa d’òxid de coure que s’ha fixat a la superfície 

amb el temps, el remullarem en un àcid fort com el salfumant i el 

resultat serà aquest: 

                                                             
22 L’aigua de l’aixeta conté diversos compostos iònics dissolts: ió calci, ió bicarbonat, ió sodi, ió magnesi, ions 

sulfats, ió clorur i ió potassi, per ordre de concentració decreixent. La presència d’aquests ions no interfereixen en 

la nostra dissolució salina per permetre el flux d’ions. 
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El següent pas serà pesar els metall en una balança granetària, de sensibilitat de 

0,01 g. 

Tarem23 i prenem nota de les mesures: 

 Pes làmina de coure: 10,63 g 

 Pes làmina d’acer inoxidable: 39,69 g 

 

 Resultats 

Després de connectar la font d’alimentació al muntatge i subministrar un voltatge 12 V, 

hauríem d’esperar que es produís la electrodeposició, però després de 10 minuts, que és un 

temps suficient per efectuar el procés, no observem cap reacció. 

 Conclusió 

El resultat no és vàlid perqué no hem obtingut cap recobriment de coure i no ha sorgit 

cap tipus de reacció. En pesar novament les làmines, comprovem que no han patit cap 

variació en la seva massa, per la qual cosa podem corroborar que no ha passat res.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Posar a zero la balança. Cal prémer un botó concret. 
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 Intent 2 

La nostra següent idea és efectuar el mateix procés, aprofitant tota la preparació prèvia, 

però amb la única diferència que farem servir un sol recipient per submergir les dues 

làmines metàl·liques en la dissolució de sulfat de coure i àcid sulfúric i prescindirem del pont 

salí. Aquí una imatge del nou muntatge:  

 

 Resultats i conclusions 

 Deixem que la reacció química tingui lloc durant 10 minuts. Durant el procés veiem 

un bombolleig constant, la qual cosa indica que es desprén un gas.  

ΔGº = –nFEº 

On n=mols d’electrons intercanviats 

F=constant de Faraday 

Eº=potencial elèctric global en condicions estàndard. La suma dels potencials de les 

semireaccions (reducció i oxidació) és igual al potencial elèctric de la reacció. 

Com hem dit anteriorment, per tal que l’Energia Lliure de Gibbs (ΔG) sigui positiva i, 

per tant, es tracti d’un procés espontani, el potencial elèctric global ha de ser negatiu. 

Aquest procés consta d’una oxidació i d’una reducció: ja hem esmentat que el Cu es 

redueix, però, què s’oxida? 

Durant la reacció hem pogut observar un bombolleig. Podem deduir que l’oxigen (O2) és el 

gas alliberat, provinent de l’oxidació de l’aigua en oxigen, tot i que no ho podem afirmar. 

2𝐻2𝑂(𝑙)  ↔  𝑂2 (𝑔) +  4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 4𝑒−  
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Així, el potencial elèctric global seria negatiu:   

 2𝐻2𝑂(𝑙) ↔  𝑂2 (𝑔) +  4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 4𝑒−  

 2·(𝐶𝑢2+ +  2 𝑒− →  𝐶𝑢0)  

 2𝐻2𝑂(𝑙) +2𝐶𝑢2+ →  𝑂2 (𝑔) ↑ + 4𝐻(𝑎𝑞)
+ + 2𝐶𝑢0 

 En treure la làmina d’acer, podem apreciar un recobriment de coure en la superfície 

submergida. En comprovar el grau de fixació del recobriment, passant el dit per sobre el 

cobrejat, ens adonem que no ha quedat prou fixat com per a donar per bona l’experiència. 

 

 Comprovem la variació de les masses i obtenim la següent taula: 

 Massa càtode Massa ànode 

Inicial 39,69 g 10,63 g 

Final 39,92 g 10,37 g 

Diferència + 0,23 g Cu - 0,26 g Cu 

 

 La diferència de masses finals suposem que és causada per la presència de coure 

que ha quedat en dissolució en el medi. 

         

Pesada del coure pur Pesada de l’acer recobert 

𝐸°𝑅𝑄 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑐𝑖ó = −1,229 𝑉 

𝐸°𝑅𝑄 𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó = +0′34 𝑉 · 2 

𝐸°𝑅𝑄 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = −0′549 𝑉  
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Hem avançat en quant a resultats, però l’intent queda declarat com a no vàlid perquè 

necessitem aconseguir un grau més gran de fixació a la làmina. 

 Intent 3 

Per tractar d’aconseguir el nostre propòsit, decidim efectuar nous canvis en el muntatge. 

El principal canvi serà substituir el sulfat de coure amb àcid sulfúric per salfumant amb aigua 

com a medi de la reacció diluït al 50% en volum, com es pot veure en la imatge: 

 

 Resultats  

El procediment en el muntatge no varia i després d’uns altres 10 

minuts els resultats han canviat. Tal i com s’evidencia a la fotografia, 

el recobriment de coure sobre la làmina d’acer sembla més espès i 

presenta un color més intens, per la qual cosa pensem que el grau de 

fixació ha augmentat. 

La variació de la massa es mostra en la següent taula:  

 

 

 

 

 

 

 Massa càtode Massa ànode 

Inicial 39,67 g 10,36 g 

Final 39,74 g 9,47 g 

Diferència + 0,07 g Cu - 0,89 g Cu 
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Aquest resultats es tradueixen en que no tot el coure ha estat 

fixat sobre la làmina d’acer. Observant aquesta imatge podem 

comprovar que en una part de la làmina d’acer el coure no s’ha 

fixat completament i que, a més, es desprèn lentament. A causa 

d’aquest fet, podem deduir que, ja que no tot el coure provinent de 

la làmina de coure ha quedat fixat en la làmina d’acer, la diferència 

de massa la podem trobar en dissolució en el medi de la reacció. 

La làmina de coure també ha patit canvis. A simple vista podem comprovar que ha 

ennegrit parcialment, com es veu en la imatge. 

 Conclusió 

Al final hem obtingut tres “resultats” diferents: el primer resultat no té validesa perquè no 

ha patit absolutament cap canvi; el segon, que s’ha aproximat al que buscàvem, i, finalment, 

la tercera i definitiva per utilitzar com a suport en el cultiu de bacteris (havia de ser una mida 

més reduïda per tal que cabés en els recipients utilitzats en la pràctica posterior). 

 

 

Làmines d’acer recobertes de coure amb diferents graus de fixació. 
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 Electrodeposició definitiva 

Posteriorment, vam efectuar un revestiment definitiu per tal de poder realitzar la 

nostra segona part experimental: necessitàvem que les dimensions d’aquestes fossin 

menors. Vam afegir una variable més: que la superficie de les làmines estigués llimada o no. 

Vam suposar que si aquestes ho estaven, el despreniment de coure de la làmina d’aquest i 

l’adherència a la de l’acer serien majors. Amb tres minuts va ser suficient per que es donés 

el recobriment. Els resultats obtinguts van ser els esmentats a continuació: 

 Dades experimentals 

 

  

  

Podem deduir també que la petita diferència entre la massa depositada i la despresa ve 

provocada pels ions Cu2+ que van quedar en dissolució. 

Vam utilitzar les dades obtingudes més acuradament per efectuar uns càlculs i d’aquesta 

manera ampliar els nostres coneixements sobre el procés en si. 

o Càlculs amb les lleis de Faraday 

Lleis de Faraday per una electròlisi: 

1ª llei: La massa de substància que es deposita en un elèctrode és directament 

proporcional a la quantitat de corrent elèctrica que circula per l’electròlit.  

2ª llei: Per una mateixa quantitat de càrrega elèctrica, la massa depositada és 

proporcional a la seva massa atòmica i al nombre d’electrons intercanviats en cada 

semireacció.  

F (constant de Faraday) = 96.500 
𝐶

𝑚𝑜𝑙
 (càrrega transportada per un mol d’ e-). 

m [g] = massa de substància depositada. 

A [u],  [g/mol] = massa atòmica  

Q [C] = quantitat de càrrega elèctrica que circula.  

ne
- [mol] = nombre d’electrons intercanviats. 

 Massa càtode Massa ànode 

Inicial 5,84 g 6,60 g 

Final 5,86 g 6,57 g 

Diferència + 0,02 g Cu - 0,03 g Cu 
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Les dades de les que disposem són: m = 0’02 g, 𝑨𝑪𝒖 = 63’546 g/mol i t = 3 min. 

Passem de minuts a segons:  3 𝑚𝑖𝑛  ·  
60 𝑠

1 𝑚𝑖𝑛
=  180 𝑠 

Posant en comú les dues lleis de Faraday:        𝑚 =
𝐴𝐶𝑢  · 𝑄

𝑛°𝑒− · 𝐹
 

Volem conèixer el valor de la intensitat mitjana generada pel circuit durant el procés, ja que 

aquesta no ha estat constant. Els valors que vam observar durant la realització d’aquest 

oscil·laven entre uns valors de 0’20 A i 0’40, aproximadament. Per tant, com sabem que la 

intensitat equival a: 

𝐼 =  
𝑄

𝑡
 →  𝑄 = 𝐼 · 𝑡 

Obtenim una nova expressió: 𝑚 =
𝐴𝐶𝑢 ·𝐼·𝑡

𝑛°𝑒− · 𝐹
 

Aïllem I:    𝐼 =
𝑛°𝑒− · 𝐹 · 𝑚

𝐴𝐶𝑢  · 𝑡
 

Necessitem conèixer el valor de la quantitat d’electrons per aplicar-lo a la fórmula: 

La semireacció del càtode és: 𝐶𝑢2+ +  2 𝑒− →  𝐶𝑢0 

Per tant, 𝑛°𝑒− = 2 𝑚𝑜𝑙 𝑒− 

Substituïm els valors:   𝐼 =
𝑛°𝑒− · 𝐹 · 𝑚

𝐴𝐶𝑢  · 𝑡
 

𝐼 =
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒−  ·  96.500 𝐶 · 𝑚𝑜𝑙−1  ·  𝑚

𝐴𝐶𝑢   ·  𝑡
 

𝐼 =
2 𝑚𝑜𝑙 𝑒−  ·  96.500 𝐶 · 𝑚𝑜𝑙−1  ·  0′02 𝑔 𝐶𝑢 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑡

63′546 𝑔 ·  𝑚𝑜𝑙−1  ·  180 𝑠
= 0′34 𝐴 

Conclusions 

Partint de l’interval de valors d’intensitats que vam observar i comprovant-ho amb les lleis de 

Faraday, podem concloure que la intensitat mitjana d’aquesta experiència ha estat 0’34 A. 
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Recobriment 

de coure (40 

augments) 

o Observació microscòpica de les làmines  

 

 

 

 

 

A partir de les imatges anteriors podem concloure que el recobriment no ha estat 

uniforme, sinó que es tracta d’un recobriment heterogeni i irregular que presenta porositat.  

Ànode (làmina de coure) 

Làmina de coure 

submergit a la 

dissolució d’àcid 

clorhídric (10 

augments) 

 

Làmina de 

coure pur 

llimada sense 

submergir (10 

augments) 

Càtode (làmina d’acer inoxidable) 

 Part d’acer no 

submergida 

(10 augments) 

 Límit de la 

làmina amb el 

recobriment 

de coure (10 

augments) 
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3.2.2. Cultiu de Pseudomonas aeruginosa multirresistent 

sobre diferents superfícies 

En aquesta pràctica ens disposem a respondre la següent qüestió: com varia el 

creixement d’un cultiu bacterià segons la superfície amb què ha estat en contacte? Per 

elaborar aquesta experiència tractarem una espècie de bacteri concreta, la Pseudomonas 

aeruginosa, per comprovar l’efecte que tenen diferents superfícies metàl·liques (acer, coure i 

un recobriment de coure en acer) sobre el seu creixement.  

El gènere Pseudomonas és un 

microorganisme bacil, gram negatiu, aerobi 

estricte, que no forma espores, mòbil (gràcies 

a 1 o més flagels polars), amb una 

temperatura òptima de proliferació entre 37 i 

42 ºC i que pot créixer sense problema en 

ambient de laboratori. Les espècies d’aquest 

gènere estan àmpliament distribuïdes en 

diversos ambients, però en especial ambients 

humits i contaminen amb freqüència solucions aquoses, per això l’entrada de catèters 

intravenosos pot suposar l’origen d’una bacterièmia. La més coneguda és la Pseudomonas 

aeruginosa, per la seva rellevància clínica i pel seu grau de colonització o fins i tot infecció. 

Estan altament relacionades amb les infeccions nosocomials de pacients immunodeprimits 

(80%), com en el cas d’afectats pel sida o alcohòlics, i suposa, junt a la patologia subjacent, 

entre un 30 i 60% de mortalitat en els casos d’infecció per Pseudomonas aeruginosa. 

Creiem que el coure posseeix un efecte bactericida que altres metalls com l’acer 

desgraciadament no tenen. Tot i això, l’acer és un dels materials majoritàriament escollit per 

a superfícies en centres hospitalaris. Si aquests materials que no tenen la capacitat d’inhibir 

el desenvolupament bacterià fossin reemplaçats per materials com el coure, el nombre de 

desafortunats que pateixen infeccions nosocomials es veuria reduït destacadament i, 

conseqüentment, el nombre de morts també. Per contra, aquests materials suposen una 

elevada inversió a causa del seu alt preu de mercat. Per això, hem pensat d’unir dos 

materials, l’acer i el coure; unió que suposaria una reducció en el preu respecte al del coure i 

una pujada de preu no tant alta respecte la de l’acer.  
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L’objectiu d’aquesta pràctica és la demostració de diferents graus d’efectivitat 

antimicrobiana segons el tipus de superfície metàl·lica, i la nostra hipòtesi és que, sota les 

mateixes condicions, el creixement bacterià serà més present a la làmina d’acer inoxidable, 

el recobriment presentarà una efectivitat parcial i, per tant, una reducció del creixement 

bacterià, tot i que amb menor efectivitat que en la làmina de coure, on tindrà una efectivitat 

total. 

En cas d’obtenir uns resultats favorables, passarem a incloure el nostre recobriment 

com a una nova possible opció, que planteja importants avantatges, com a material 

superficial d’objectes comuns com taules, portes o material hospitalari. 

Lloc de realització de les següents experiències: 

Laboratori de Microbiologia del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu.  
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 Intent 1 

Per fer possible l’experiència, necessitarem: 

Material 

 Pipeta graduada 

 Estufa de cultiu 

 3 làmines: acer, coure, recobriment de coure en acer 

 Vas contenidor de líquids 

 Bastonets 

Medis de cultiu 

 TSB (Bouilon Trypcase Soja) (caldo líquid nutritiu) 

 Cultiu “Agar sang” 

Bacteris 

 Soca de Pseudomonas aeruginosa (en dissolució aquosa) 

Procediment 

1. Prèviament, rasquem cada una de les làmines per aportar rugositat a la superfície 

per tal de facilitar l’adherència de bacteris a la superfície. 

 

2. Procedim a la preparació medi de cultiu on posarem en contacte les nostres 

superfícies amb el microorganisme: 

Amb l’ajut de la pipeta, introduirem 60 ml de caldo nutritiu TSB en un vas contenidor de 

líquids. A continuació, introduirem amb una altra pipeta 9 ml de l’inòcul (dissolució aquosa) 

de la Pseudomonas. Per últim només falta dipositar la nostra làmina de 5x3 cm en el vas 

perquè metall i bacteri entrin en contacte i l’organisme hi quedi adherit a la làmina i pugui 

reproduir-se. 

3. Després inoculem, és a dir, posem la mostra a una temperatura de 37 °C a l’estufa 

de cultiu per tal de facilitar el correcte creixement de la Pseudomonas a la seva 

temperatura òptima durant 2 hores (un temps relativament curt a causa de la 

rapidesa de desenvolupament d’aquests microorganismes). 
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4. Seguidament, passem a lliurar els bacteris sobre la placa de Petri amb el cultiu 

“Agar sang”. Per això, primer extraiem les plaques metàl·liques i, després, amb 

l’ajut d’un bastonet, freguem la làmina per tota la placa de cultiu i  per les dues 

cares. 

 

5. Ara cal que el cultiu bacterià creixi independentment de la superfície metàl·lica, en 

el cultiu “Agar sang” durant 24 hores. 

 

6. Mitjançant una observació qualitativa, distingim la quantitat d’UFC en cada una de 

les mostres. 

 

Resultats i conclusions 

A causa d’un excessiu creixement a totes les plaques, no es pot discriminar cap 

diferència qualitativament. Podem deduir que aquest excés de creixement dels bacteris al 

medi “Agar sang” ve provocat per una massa concentració de Pseudomonas aeruginosa. 

 

 

 

Làmina de 

coure Làmina d’acer 
Recobriment de coure 

en acer 
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 Intent 2 

En aquesta pràctica ens disposem a elaborar un cultiu bacterià amb un mètode diferent a 

l’anterior, ja que no en podíem extreure conclusions amb claredat de la experiència acabada 

de realitzar. Introduirem petits canvis necessaris per poder obtenir uns resultats que, en ser 

analitzats, ens corroborin la mateixa hipòtesi que en la pràctica anterior. Els resultats vindran 

determinats per la quantitat d’organismes que siguin capaços de sobreviure-hi i per tant, de 

continuar colonitzant el medi.  

Necessitarem el següent: 

Material 

 Micropipeta i pipeta graduada 

 Estufa de cultiu 

 3 làmines: acer, coure, recobriment de coure en acer 

 Vas contenidor de líquids 

 Bastonets 

 SONICADOR 

   

 

 

 

 

Medis de cultiu 

 TSB (Bouilon Trypcase Soja) 

(caldo líquid nutritiu) 

 CULTIU “Agar sang” 

 

 

 

 

Cultiu “Agar Sang”  
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Bacteris 

 Soca de Pseudomonas aeruginosa (en dissolució aquosa) 

 

Altres  

 PBS (material de neteja)  

 

 

Procediment 

1. Preparació del cultiu 

Comencem preparant la dissolució de Pseudomonas en el medi de cultiu 

líquid TSB. Per això, haurem d’introduir 60 ml de TSB en un vas contenidor amb la 

pipeta graduada i posteriorment 9 ml de Pseudomonas. Deixem la preparació dins 

l’estufa de cultiu (hemocultiu) durant 24 hores a 37 °C, perquè es reprodueixi 

l’organisme. 

 

2. Contacte superfície metàl·lica-bacteri 

Introduïm cada làmina (coure, acer i recobriment) en un contenidor amb el 

bacteri i medi de cultiu. Incubem novament dins l’estufa i a la mateixa temperatura, 

37 °C, durant 1 hora. 

 

3. Rentat amb PBS 

Ara extraiem les làmines i passarem a fer un rentat amb PBS, un detergent 

enzimàtic que farem servir com a diluïdor i ens permetrà desfer-nos de l’excés de 

bacteri acumulat en la superfície.  

Posem cada làmina en un altre contenidor net i la cobrim de sèrum fisiològic (inert). 

 

4. Sonicació 

A continuació, passem a fer una sonicació durant 5 minuts. Així, evitem que 

els organismes siguin capaços de produir una biocapa (biofilm24) que els permet 

protegir-se d’agents externs (com antibiòtics) i sobreviure. 

                                                             
24 Un biofilm o biopel·lícula és una població de microbis associada a una superfície que han format una matriu 

extracel·lular. 

PBS  
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 La sonicació és el procés pel qual es desestructuren les membranes, 

mitjançant ultrasons que produeixen una intensa agitació, però sense 

perjudicar les macromolècules, com l’ADN o les proteïnes. 

5. Extraiem les làmines del medi líquid amb les pinces i, intentant que conservin el 

mínim líquid en la seva superfície, freguem cada una de les làmines per diferents 

plaques de Petri amb cultiu “Agar sang” amb l’ajut d’un bastonet per totes dues 

cares. 

 

Resultats i conclusions 

Els resultats obtinguts han estat els següents: 

Làmina d’acer Recobriment Làmina de coure 

   

Aquest cop podem confirmar la nostra hipòtesi a nivell qualitatiu: de tots tres, el 

coure, és el metall amb més eficàcia antibacteriana; en segon lloc, el nostre recobriment; i, 

per últim, l’acer inoxidable. 

Tot i això, no podem elaborar un recompte exacte de les UFC amb el microscopi. Així 

doncs, procedirem a fer una observació no qualitativa, sinó quantitativa i així discriminar més 

acuradament els resultats. 

Per fer-ho, fem el mateix procediment però substituïm el pas 2 de l’intent anterior (intent 

2), pels 6, 7 i 8: 

6. Elaboració dilucions: 

Ara necessitem elaborar 3 mostres líquides de 1000 µL cada una a partir de 

sèrum fisiològic estèril, en tubs d’assaigs i mitjançant la micropipeta: 

 TUB 1: Introduïm 900 µL del sèrum i 100 µL del caldo de cultiu passat, 

prèviament, pel sonicador i agitem. 
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Representació gràfica d’un procés de dilucions. 

 TUB 2: A 990 µL de sèrum li afegim 10 µL del TUB 1, per rebaixar la 

concentració, de tal manera que obtenim una dilució amb concentració de    

10-2 
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
 del bacteri. Agitem.  

 

 TUB 3: A 900 microlitres de sèrum net li afegim 10 µL del TUB 2, de tal 

manera que obtenim una dilució amb una menor concentració encara, de 10-4 

𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
 de Pseudomonas. 

Per últim, agafem 100 µL del TUB 2 corresponent a cadascun dels metalls 

amb la µL i els disposarem en una placa d’ “Agar sang” i incubem 24 hores a 

37 ºC a l’estufa. 

7. Farem el mateix amb la dilució del TUB 3, menys concentrada. 
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Resultats i conclusions 

 Per les dilucions de concentració 10-2 
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
∶ 

Acer Recobriment Coure 

   

200 colònies 14 colònies 0 colònies 

 

Com podem observar a la taula superior, el nostre recobriment ha mostrat una 

considerable eficàcia pel que fa a la seva propietat bactericida, lluny de les 200 colònies que 

han crescut a la làmina d’acer inoxidable. S’ha corroborat la propietat antibacteriana del 

metall pur i podem considerar que l’experiment ha estat un èxit. 

 Per les dilucions de concentració 10-4 
𝑈𝐹𝐶

𝑚𝐿
∶ 

En aquest cas, les concentracions de l’organisme en la dilució de sèrum fisiològic eren 

massa baixes, tant, que en el coure no es discrimina cap creixement, així com en el 

recobriment, mentre que en l’acer si que hi apareix un nombre reduït d’unitats formadores de 

colònies. 
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4. CONCLUSIONS FINALS DEL TREBALL 

L’objectiu d’aquest treball era intentar posar solució a un tema de preocupació global, 

les infeccions nosocomials, i a partir d’aquí idear un nou tipus de material que, sense ser 

coure pur perquè és un material massa car per les economies d’avui dia, conservés la 

propietat antibacteriana alhora que suposés una reducció del preu, respecte el valor del 

coure.  

Tot i que els aliatges de coure estan reconeguts per la EPA com materials amb efecte 

antimicrobià, nosaltres vam decidir treballar amb un recobriment que, al contrari dels 

aliatges, no està reconegut com a material bactericida. D’aquesta manera podríem aprofitar i 

realitzar un recobriment electrolític. Posteriorment, tindríem la oportunitat de demostrar que 

els recobriments també tenen un grau de propietat antibacteriana més que suficient per 

poder ser utilitzats en el món sanitari, i així reduir el nombre d’afectats per infeccions 

nosocomials. Ha quedat comprovat que el recobriment hauria de tenir un gruix determinat 

per tal que la seva actuació fos l’adequada i, evidentment, hauria de ser un revestiment 

permanent. Tot i així, queden molts aspectes a aprofundir, com és l’eficiència a llarga durada 

d’aquest material, ja que creiem per experiència viscuda que el recobriment s’oxida amb 

bastant facilitat i cal buscar una solució que nosaltres no hem tingut l’oportunitat de trobar 

fins a dia d’avui, però que esperem que aviat surti a la llum per complir la nostra intenció i 

per esperança de tants afectats per les IIH. 

S’ha de reconèixer que, sense un cop de sort, el nostre treball no hagués estat possible. 

Vam tenir ocasió de poder tractar amb responsabilitats d’un centre sanitari que, a més de 

facilitar-nos tota la informació que tenien a mà, van apostar pel nostre projecte i ens van 

permetre fer ús dels seus laboratoris per desenvolupar les nostres pràctiques, amb millors 

recursos i menys complicacions que podien endarrerir la nostra recerca. 

Tot i així, han estat nombroses les dificultats afrontades durant aquest treball, perquè la 

nostra aposta per demostrar l’existència de propietat antibacteriana en un tipus de material 

sobre el qual nosaltres no coneixíem cap antecedent era arriscada. Tant que las 

probabilitats d’obtenir uns resultats desfavorables sobrepassaven les d’obtenir resultats 

favorables, però no pas les nostres esperances posades des d’un inici. 

Està clar que tot aquest conjunt de reptes que se’ns van plantejar ens han servit per 

aprendre moltes coses, sobretot del camp de la ciència, però nosaltres ens quedem amb el 

fet d’haver pogut interaccionar amb metges i doctors des d’un punt de vista diferent al dels 

pacients, és a dir, d’investigadors. 
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6. ANNEXOS 

6.1. Entrevistes 

Parc Sanitari Sant Joan de Déu (centre públic) 

1. S’ha conegut algun cas d’infecció intrahospitalària al vostre 

centre mèdic? En cas de resposta afirmativa, pots explicar breument les 

causes, com es va tractar la situació i com va finalitzar? 

Si, les infeccions intrahospitalàries són un efecte indesitjable de l’atenció sanitària, i es 

poden trobar a qualsevol centre que atengui malats, ja sigui Hospitalització, atenció 

primària... 

2. Quins medis de contagi són els més freqüents? (durant la 

intervenció quirúrgica, via catèter intravenós, urinari; per contacte, 

altres). 

Les vies són molt variades i la freqüència depèn de cada centre i de cada estudi, les 

urinàries i respiratòries solen ser les de més alta prevalença, normalment en pacients que ja 

tenen predisposició (ja sigui per baixes defenses (immunodeprimits), morbiditat...)). 

3. Sou conscients del risc que pateixen els malalts front aquest 

tipus de malalties? Quin és el risc (en % aprox. respecte dels pacients ingressats) de 

patir una malaltia nosocomial?   Indica de l’1 al 10 el risc que pot haver-hi al centre.  

El risc és baix, nosaltres estem sempre per sota de la mitjana dels centres, 5’6%. 

(Comparació amb dades de l’EPINE).  

4. Quines mesures preventives es prenen per evitar els contagis? 

(vestimenta, rentat de mans, etc.). Creus que són suficients tenint en 

compte el nombre de malalties que es registren? 

Si, les mesures son adequades. El més difícil és aconseguir un més alt percentatge 

d'acompliment en el seu maneig. 

5. Quin grau de prevenció creus que el vostre centre ha adoptat? 

Valora’l de l’1 al 10. 

D’entre 9 i 10. 

6. Creus que el teu centre ha avançat en el temps respecte les noves 

tecnologies en l’àmbit mèdic? 

Si, i tant. Tenim recursos de diagnòstic i equipaments (noves tecnologies) al propi centre 

que faciliten el maneig dels pacients in situ.  
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7. Coneixíeu la propietat antibacteriana del coure? En cas afirmatiu, 

explica la font de procedència. 

No. 

 

8. Ha tingut algun tipus de repercussió aquesta propietat en les 

mesures preventives presses pel teu centre? O s’ha valorat fer alguna prova per 

introduir-lo? 

- 

9. Estaríeu disposats a assumir els costos que poden suposar aquest 

tipus de mesures per tal de disminuir el nombre de contagis? 

- 

10. Si coneixíeu la propietat antibacteriana o havíeu sentit a parlar, 

quina és la causa per la qual no s’ha realitzat aquesta inversió? 

- 

 

Pel que fa a les preguntes no contestades, els operaris del centre ens van dir que 

aquest tipus de preguntes no depenien dels metges o infermeres i que no sabien a qui 

podrien preguntar. 

 

Hospital Moisés Broggi (centre concertat) 

1. S’ha conegut algun cas d’infecció intrahospitalària al vostre 

centre mèdic? En cas de resposta afirmativa, pots explicar breument les 

causes, com es va tractar la situació i com va finalitzar? 

Un pacient de 69 anys va ser intervingut per pròtesi de maluc. Ingressà a la planta de 

traumatologia, procedent de reanimació. Les cures quirúrgiques, sobretot tan importants 

com són les dels ossos, en general, no es destapen fins a 48 hores després, i sempre es 

realitza de manera totalment estèril (guants, mascaretes, equip de cures, gases, etc.). Tot ha 

de ser estèril i hi participen una infermera i una o un auxiliar per evitar tocar la zona oberta. 

El personal d’infermeria d’estiu era nou i inexpert, i això provoca, en ocasions, petits errors 

com aquest. La cura es realitza amb guants estèrils i equip de cures, però no s’utilitza una 

talla per esterilitzar la zona i les gases netes toquen el llençol del malalt a prop de la ferida 

quirúrgica. Al dia següent, el pacient tenia febre (39º C) i la ferida estava vermella i calenta. 

Això va obligar a curar cada 12 hores la ferida de manera completament estèril, a posar en 
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marxa un tractament intravenós durant 8 dies (canviant la via del tractament cada dos dies, 

ja que podia espatllar la vena i a administrar antitèrmics per baixar la febre durant dies. Això 

no només va comportar un problema pel pacient, sinó que també una despesa hospitalària 

de 7 dies més d’ingrés, medicació, material de cures, menjar, etc. 

El pacient va marxar a casa, als 15 i no als 7 com hauria d’haver estat. Finalment fou 

donat d’alta al domicili amb la ferida perfecta, amb crosses i control ambulatori. 

 

2. Quins medis de contagi són els més freqüents? (durant la 

intervenció quirúrgica, via catèter intravenós, urinari; per contacte, 

altres). 

Els més freqüents solen ser les infeccions d’orina per SV (sondes vesicals) i vies 

intravenoses. 

Una sonda vesical no hauria d’estar posada més de 48 hores després d’una intervenció 

quirúrgica, tret que sigui per ordre mèdica. La mateixa manipulació del pacient (perquè la 

sonda li molesta, li pica, li tiba, perquè s’ha desconnectat sola per una estirada seva, que 

algú no s’hagi tret els guants d’un pacient anterior i manipuli aquesta sonda perquè pensa 

que el pacient anterior no té res i només li ha estirat el llençol o li ha col·locat el 

termòmetre...). Tot això provoca infeccions.  

Pel que fa a les vies endovenoses, no deixen de ser un focus d’infecció si no estan ben 

netes i cuidades. El punt de punció pot sagnar després d’estar posada, perdre medicació i 

acumular brutícia. Per això, s’han de revisar i netejar cada dia, assegurar-se que estan ben 

netes i tapades i manipular el menys possible. 

Si no es duu a terme de manera adequada una bona higiene de mans abans de tocar les 

vies, les sondes o al pacient i després d’acabar la tècnica es tornen a desinfectar bé, és 

quan es transmeten les infeccions d’un pacient a un altre, d’una zona a una altra, etc. 

Les infeccions urinàries i les venoses per punció son les més freqüents i gairebé totes 

provocades per una mala higiene de mans. Com en el cas anterior, això provoca, sempre, 

un cost addicional per l’hospital per pacient. 

 

3. Sou conscients del risc que pateixen els malalts front aquest 

tipus de malalties? Quin és el risc (en % aprox. respecte dels pacients ingressats) de 

patir una malaltia nosocomial?   Indica de l’1 al 10 el risc que pot haver-hi al centre.  

I tant que si. El personal, en la seva gran majoria, és conscient de les conseqüències 

d’una infecció contreta a l’hospital. Per això ens formem molt sovint. 
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El percentatge del risc depèn molt de la mida del centre, de les qualitats en si del propi 

centre i del tipus de pacient. Sempre és més alt el risc en una residència d’ancians que no 

en un ambulatori. 

En concret, l’hospital on jo treballo no és un centre d’alt risc, és a dir, el pacient no corre 

un gran risc. El personal es forma sovint, disposem de tots els medis materials i les 

dimensions de l’hospital no són exagerades. 

Jo diria que de l’1 al 10... un 3. 

 

4. Quines mesures preventives es prenen per evitar els contagis? 

(vestimenta, rentat de mans, etc.). Creus que són suficients tenint en 

compte el nombre de malalties que es registren? 

Sobretot, la formació i conscienciació del personal. 

Una bona higiene de mans abans i després de tractar el pacient.  

Cartells d’informació a les habitacions de pacients aïllats. Per exemple: 

Si el pacient està aïllat per MARSA (Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina) en 

una ferida i, a més, s’ha quedat en l’aire, a la porta hi ha un petit cartell amb dibuixos que 

apel·la a posar-se bata, mascareta i guants. També, abans d’entrar, hi ha una taula amb tot 

el que t’he comentat i una solució alcohòlica per a desinfectar les mans abans d’entrar. A 

dins de l’habitació, just abans de sortir, a una zona neta, hi ha una galleda negra concreta 

amb tapa groga per a que es deixi allà, just abans de sortir, la bata, la mascareta i els 

guants, i un pot de la mateixa solució alcohòlica per a tornar-se a desinfectar.  

Crec que l’hospital té tots els medis necessaris per evitar-los. Material, personal, 

formació... a vegades és qüestió de que tots ens conscienciem molt més i de recordar-nos 

sovint el risc pel pacient i pel personal que el tracta. 

 

5. Quin grau de prevenció creus que el vostre centre ha adoptat? 

Valora’l de l’1 al 10. 

L’hospital on treballo està molt conscienciat dels riscs d’IIH, i com comprendràs ens 

agrada estar al final de la llista de casos d’hospitals amb percentatges alts d’infecció. 

És cert que ha augmentat la formació al personal i que, a més, es va crear un equip 

específic d’infecciosos ja fa anys. Està compost per dues infermeres i una supervisora que 

passa per les plantes i s’assegura que hi hagi el material necessari en tots els llocs, que els 

cartels de les habitacions i les taules siguin correctes, etc. Són els encarregats d’informar-te 
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quan hi ha un cas concret i d’explicar-te el protocol que hi ha per a aquest cas. Els pots 

trucar en cas de dubte sempre que es consideri necessari. 

La meva valoració seria un 8.  

6. Creus que el teu centre ha avançat en el temps respecte les noves 

tecnologies en l’àmbit mèdic? 

Si, estic segura. 

A nivell mèdic, treballo a l’únic hospital d’Espanya on es realitza la intervenció més 

avançada del Càncer Peritoneal. Tenim un grup de metges que la realitzen, dirigit pel Dr. 

Barrios, una eminència al seu camp. Aquesta tècnica no cura els malalts d’aquest càncer 

incurable: els pacients que pateixen aquesta malaltia tenen un màxim de vida de 6 mesos i, 

gràcies a aquesta tècnica, poden viure fins a 5 anys amb una qualitat de vida, com a mínim, 

decent.  

Aquest hospital té la càmera Hiperbàrica més gran d’Espanya, que s’utilitza no només 

per a la descompressió, sinó també per a pacients d’incendis i per a algun tipus de càncer. 

És evident que ha d’avançar més, però el camí és el correcte. 

 

7. Coneixíeu la propietat antibacteriana del coure? En cas afirmatiu, 

explica la font de procedència. 

Sé que un estudi als EEUU va demostrar que el coure tenia efectes antimicrobians 

aplicats a superfícies de contacte. 

A Espanya es va provar a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona. Els estudis realitzats 

van demostrar que en pacients ingressats a la UCI es van poder reduir en un 50% les 

infeccions contretes per pacients ingressats.  

El coure s’utilitza en superfícies de contacte i el que van fer va ser substituir objectes 

d’alt contacte com aixetes, panys de portes, tiradors de portes, manetes... per altres 

compostos exclusivament de coure. 

 

8. Ha tingut algun tipus de repercussió aquesta propietat en les 

mesures preventives presses pel teu centre? O s’ha valorat fer alguna prova per 

introduir-lo? 

Conec els beneficis del coure pel que fa a la seva propietat antibacteriana administrat a 

superfícies, ja que a l’hospital on treballo, com ja he dit, realitzem cursos de formació i 

reciclatge i allà ens expliquen noves maneres, medis o materials d’ajuda per disminuir les 

infeccions intrahospitalàries. De moment, nosaltres no l’hem provat i no hi ha cap estudi que 
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jo sàpiga fins ara. De totes maneres, espero que sigui aviat i que puguem comprovar els 

seus beneficis. 

9. Estaríeu disposats a assumir els costos que poden suposar aquest 

tipus de mesures per tal de disminuir el nombre de contagis? 

Estaria disposada a assumir part del cost descomptat de la meva nòmina cada mes, 

igual que hem fet durant la crisi  per ajudar a disminuir les despeses en sanitat. 

Nosaltres hem estat els primers en desprendre’ns d’un 5% del nostre sou per ajudar a la 

sanitat, i pensa que el personal d’infermeria, des de fa 5 anys, no disposa de les DPO, unes 

compensacions econòmiques que teníem dues vegades a l’any per haver complert els 

objectius hospitalaris marcats per sanitat.  

SI, si ho faria si de veritat funcionés i si sàpigues amb seguretat que els meus diners es 

destinarien exclusivament a això. Com a infermera, m’agradaria poder evitar en un 100% 

els casos d’infeccions intrahospitalàries, per el perjudici que crea al pacient, per les 

conseqüències que aquestes infeccions poden tenir per a ell i, per suposat, pel cost 

econòmic que suposen a l’any en la sanitat pública. 

 

10. Si coneixíeu la propietat antibacteriana o havíeu sentit a parlar, 

quina és la causa per la qual no s’ha realitzat aquesta inversió? 

Estic convençuda que la causa principal per la que no s’aplica a tots els hospitals 

espanyols és pel cost econòmic que suposa per a la sanitat. En aquests temps de crisi, és 

poc viable que es posi en marxa a curt termini. Encara que es comencés realitzant el canvi a 

la UCI, que és on més risc pateix el pacient, la despesa seria molt elevada. Penseu que 

tindrien que canviar pràcticament totes les superfícies de contacte (aixetes, tiradors, 

baranes, panys... ho veig difícil de moment, però m’encantaria. 
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6.2. Higiene de mans 

Abans de realitzar una desinfecció de les superfícies, és necessària una prèvia neteja  

de mans per tal de mantenir una higiene corporal que no afecti els nostres experiments. 

El procés recomanat per la Generalitat de Catalunya consta de diferents tècniques i ha 

de durar entre 20 i 30 segons. Cal utilitzar preparats amb alcohol, útils per desinfectar. 

1. Palmell contra palmell 

2. Palmell de la mà dreta sobre el dors de l’esquerra i viceversa 

3. Palmell amb palmell, amb els dits entrellaçats 

4. Dors dels dits contra el palmell oposat amb els dits travats 

5. Fricció per rotació dels dits de la mà esquerra tancada al voltant del polze dret i 

viceversa 

6. Fricció per rotació de les puntes dels dits units contra el palmell de la mà contrària i 

viceversa 

 

 

 

 

  

   



Coure vs. Bacteris 

 
70 

 

6.3. Control de desinfecció de les superfícies de treball 

La higienització (neteja + desinfecció) s’ha de contemplar amb una perspectiva global com 

una etapa bàsica per els processos de manipulació de productes o pràctiques de laboratori. 

Les superfícies de treball mal higienitzades són una de les principals vies de contaminació i 

depenent del tipus de feina que s’hi fa i del tipus de productes que s’hi manipulin, la 

higienització haurà de ser més o menys rigorosa. 

Un pla d’higienització ha d’avaluar les necessitats higièniques de cada zona i establir un 

programa de neteja i desinfecció eficaç i també s’ha de procedir a un control periòdic de la 

seva eficàcia. 

Un estudi bacteriològic permet controlar de forma ràpida si la tècnica que s’aplica i el 

producte utilitzat en la neteja i desinfecció són els correctes. S’aconsella realitzar dos preses 

de mostra, una abans de realitzar la desinfecció i una altre després, per conèixer l’efectivitat 

real del desinfectant. 

Realitzeu el següent procediment: 

1. Recollir la mostra passant l’hisop en una superfície determinada. 

2. Introduir l’hisop en un tub d’assaig amb 5 ml de solució salina estèril. 

3. Incubar durant 10 minuts en una estufa a 37 ºC. 

4. Agita el tub perquè els microorganismes passin al medi líquid. 

5. Dipositar en dues plaques de Petri buides 0’1 i 1 ml respectivament. 

6. Afegir el medi de cultiu apropiat al posterior tipus de recompte. 

7. Incubar les plaques 24-48 hores a 30 ºC.  

8. Comptar les colònies que han crescut. (resultats expressats en ufc/ml). 
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