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Molècules polars i no-polars

• Una diferència en les electronegativitats 
determina si una molècula conté enllaços 
que són polars o no-polars.

• A les molècules amb enllaços polars, hi 
ha un intercanvi desigual d’electrons en un 
enllaç covalent (enllaç C-C1).

• En molècules amb enllaços no-polars, hi
ha un intercanvi igual d’electrons (enllaç C-C).

• Una molècula, encara que sigui no-polar,  
pot estar composta per enllaços polars, 
si aquests estan dispersats de la mateixa 
manera al llarg de la molècula i no existeix 
un moment dipolar net. En aquest cas, la 
molècula seria no-polar.

• Les forces intermoleculars són aquelles for-
ces que es donen “entre” molècules. Hi ha tres 
tipus principals de forces intermoleculars:

 • Dispersió de London.
 • Forces dipol-dipol.
 • Ponts d’hidrogen. 

Totes aquestes són forces d’atracció entre 
àtoms o molècules. 
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• Les forces relacionades amb la pell i amb 
la penetració dels cosmètics dins la pell 
són forces dipol-dipol (forces entre molè-
cules polars).
 
• Un tipus concret de forca dipol-dipol és el 
pont d’hidrogen (una força dipol-dipol entre 
un hidrogen i un altre àtom molt electrone-
gatiu com el clor, l’oxigen o el nitrogen).

*Exemple de pont d’hidrogen entre dues molècules d’àcid 
clorhídric (HCl)
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• Les molècules polars i no-polars són im-
miscibles entre elles, no es barrejaran. 

• Un ingredient important que contenen 
els productes dedicats a la cura de la pell 
són els polímers de silicona, perquè pos-
seeixen propietats tals com la habilitat de 

Experiment 1: Miscibilitat

1.- Emplena la meitat d’una ampolla trans-
parent amb aigua i afegeix el colorant que 
més t’agradi. Emplena la resta de l’ampolla 
amb oli. Es barrejaran les dues substàn-
cies? Raona-ho.

2.- Posa una mica de sorra màgica en un 
recipient i una mica de sorra normal en un 
altre. Afegeix una mica d’aigua sobre amb-
dues sorres. Què observes? Esbrina què fa 
diferent la sorra màgica.

reduir la tensió superficial, mullar i emul-
sionar.
 
• Els polímers de silicona no són solubles 
ni en oli (no-polar) ni en aigua (polar). Són 
hidrofòbics i oleofòbics.
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Experiment 2: Polaritat

Determina si els següents components 
són iònics o covalents. En cas que siguin 
covalents, determina si contenen enllaços 
polars o no-polars. Finalment, determina si 
la molècula és polar o no-polar.

* Tens la solució just a sota!
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Enllaços d’interès

Per saber-ne més sobre forces intermoleculars:
http://www.chalkbored.com/lessons/chemistry-11.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Mars_sand
http://www.youtube.com/watch?v=-1id-gHQjbs

Fonts de sorra màgica: 
http://www.stevespanglerscience.com/product/1331
http://www.teachersource.com/Chemistry/HydrophilicHydrophobicPolymers/MagicSand.
aspx
http://www.discountschoolsupply.com/product/productdetail.aspx?product-
=23527&es=10190200000
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Nanotecnologia als cosmètics: La pell

• La pell és un òrgan resistent i flexible que recobreix la superfície del cos.

• Als orificis naturals, continua en forma de mucoses, que entapissen els aparells respira-
tori, digestiu i genitourinari.

• Les tres capes principals que la formes són: l’epidermis, la dermis i la hipodermis.

• Les seves funcions són, entre d’altres, la d’aïllament, regulació de la temperatura i de 
sensibilitat.

• Actúa com a barrera protectora i aïlla l’organisme del medi que l’envolta. El protegeix i 
contribueix a mantenir íntegres les seves estructures.

• Funciona, també, com a sistema de comunicació amb l’entorn.

• La pell danyada tracta de restablir-se mitjançant la formació de cicatrius.
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Actualment, existeixen diversos tipus de nanotecnologia als cosmètics:

Nanoemulsions

• Les emulsions són petites gotes d’oli dispersades en aigua o petites gotes d’aigua dis-
persades en oli. 

• Això fa variar la tensió superficial entre l’aigua i l’oli, de manera que aconseguim un pro-
ducte homogeni.

Nanocàpsules 

Utilitzades com a sistema de lliurament (200nm). Les càpsules actuen com a esponges 
que absorbeixen i mantenen el producte al seu interior fins que l’embolcall exterior es 
dissol.

• Monocapa lipídica que envolta un nucli lipídic líquid o sòlid.

• Permet una penetració més profunda dins 
la pell d’ingredients actius tals com les 
vitamines A, C i E, o el pro-retinol A.

• Permet una aplicació més lleugera i 
completa sense cap residu.

• Afecta la pell a nivell molecular.

Nanopigments

Utilitzats en cremes solars i maquillatge.

• Filtren els raigs UV.

• Donen un color homogeni.


