
FONT3

pág. 1

La hidrofilicitat, al contrari que la hidrofobicitat, és la propietat d’atreure les molècules 
d’aigua i repartir-les uniformement per la superfície evitant que s’hi creïn gotes de mida 
superior als 200nm.

A la dreta de la imatge, les molècules d’aigua es reparteixen uniformement per la super-
fície sense aglomerar-se, al contrari que a l’esquerra, on s’agrupen per evitar el contacte 
amb la superfície.

El baf que es forma en vidres i miralls és el conjunt de milers de gotes de mida microscò-
pica que s’han adherit a la superfície degut al vapor d’aigua que hi ha a l’ambient. (Dutxa 
calenta, respiració…)

La gran quantitat de gotes fa que la llum es dispersi en totes les direccions i, aleshores, no 
es pot formar una imatge nítida: el vidre queda entelat.

FONAMENTS 3
Hidrofilicitat

Amb la col·laboració de Nano3 
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Experiment:

1. Aconsegueix una superfície transparent 
com un plàstic d’enquadernar, un metacri-
lat o un vidre.

2. Agita enèrgicament l’ampolla de tinta 
invisible del kit.

3. Aplica amb un pinzell la tinta sobre la 
superfície fent el motiu que vulguis.

4. Deixa assecar durant 30 minuts.

5. Neteja l’excés de tinta seca per tal que 
no es distingeixi a simple vista.

6. Expira sobre la superfície per veure com 
a la zona tractada no s’hi adhereix el baf!

Extra: 

• Reflexiona sobre quines aplicacions 
creus que podria tenir aquest tracta-
ment en la vida quotidiana.

• Assaja la resistència del tractament 
sota l’estrès mecànic.
Què passa si fregues la superfície amb 
un drap? Manté les propietats anti-baf?

• Què passa si rentes amb sabó la su-
perfície, manté les propietats anti-baf?
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Ampliació:

La hidrofilicitat és la propietat que tenen les superfícies amb una repulsió a l’aigua molt 
baixa. Les molècules d’aigua es dipositen amb facilitat a la superfície de manera que 
aquestes es ‘reparteixen’ equitativament per tota la superfície, evitant aglomeracions en 
forma de gota. D’aquesta manera es fa una capa molt prima i uniforme a la superfície que 
fa que la llum hi passi a través minimitzant la seva reflexió i refracció. 

Tal i com hem esmentat a la fitxa anterior, 
a la molècula d’aigua els àtoms d’hidrogen 
tendeixen a tenir una càrrega lleugerament 
positiva i els àtoms d’oxigen una càrrega 
lleugerament negativa. Les molècules d’ai-
gua s’uneixen entre si a través de l’enllaç 
d’hidrogen. Les molècules no polars for-
men enllaços d’hidrogen, per la qual cosa 
en presència d’aigua, les molècules no 
polars tendeixen a associar-se entre elles 
mitjançant enllaços excloent les molècu-
les d’aigua. Això redueix al mínim l’energia 

lliure global del sistema. Les molècules 
polars, les quals repel·leixen les molècules 
d’aigua, es diuen molècules hidrofòbiques 
i les polars que formen enllaços iònics o 
d’hidrogen amb la molècula d’aigua són 
hidrofíliques. Aquesta propietat de l’aigua 
és clau per a l’evolució de la vida. Així, la 
interacció hidrofòbica juga un paper crí-
tic en la formació de la bicapa lipídica de 
la membrana cel·lular i en el plegament 
de proteïnes i àcids nucleics. Per tant, la 
interacció hidrofòbica és a les bases de 
l’existència de la vida.



FONT3

pág. 4

Treball a classe

Es poden canviar les propietats d’una superfície? Quina és la teva evidència?

Què passa amb l’aigua sobre una superfície hidròfila? 

1: Problema:

El vapor d’aigua en el vidre d’unes ulleres condensa formant gotes semiesfèriques de 
10 nm de radi. 

a) Quantes gotes d’aquesta mida es formaran si hi ha 1ml d’aigua disponible?

b) Si el vidre de les ulleres fa 10cm2, quina densitat de gotes hi haurà a la superfície?

c) Apliquem ara una solució hidròfila a les ulleres de manera que l’aigua es reparteixi uni-
formement. Quin serà el gruix de la capa d’aigua formada? 

Compara els resultats de les dues situacions i fes un esquema del que passa.

Sol. a) 4.78 • 105 gotes, b ) 4.78 • 104 gotes/cm2, c) 1mm.
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Materials superhidrofílics:

Un material que sota la irradiació de la llum es comporta com a superhidrofílic és el diòxid 
de Titani. Tractaments amb nanopartícules d’aquest material es poden usar en productes 
convencionals per a tornar-los anti-baf.

Aplicacions comercials:

Material esportiu com ulleres d’ esquí, natació, cascs de moto…

Objectes de la llar com miralls, finestres, vidres del cotxe…


