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1 - Motivació per triar aquest 
tema   

El departament que vaig escollir per fer el treball de recerca va ser el de ciències, ja que 
és el que més m’agrada. Dins del departament de ciències, el que es pot escollir és física, 
química, biologia i geologia. En principi estava dubtant entre biologia i geologia com a 
tema principal del meu treball, però vaig veure que hi havia molta gent que escollia 
biologia, i vaig decidir escollir geologia, ja que també m’agrada la geologia. Un cop triada 
l’àrea, vaig estar un temps pensant el tema que volia fer. Després de la xerrada que vaig 
tenir amb la meva tutora de la UAB, vaig aclarir el que volia fer: els minerals. I més 
concret, els minerals que hi ha en els medicaments. Vaig escollir aquest tema perquè em 
sembla molt interessant, i a més a més, no creia que els medicaments podien contenir 
minerals. I així va ser com vaig decidir triar el meu tema del treball de recerca.  

2 - Introducció  
Per fer aquest treball de recerca, em vaig trobar amb diferents problemes. Per començar, 
després de triar Geologia com a tema principal del meu treball, no sabia quin tema 
concret escollir. I com ja he explicat, després de la reunió amb la Casti i la Mercè, vaig 
tenir clar el que volia fer. 
Després d’escollir els minerals com a tema principal, vaig trobar un altre problema que 
era trobar marques de medicaments per fer difracció de raig X. Ja que han de ser 
medicaments que tingui minerals, i també que de principi actiu que no hi hagi molta 
quantitat, i en canvi, la quantitat d’excipient ha de ser molta. A causa d’això, vaig fer 2 
pràctiques, ja que la primera va sortir fatal, perquè el resultat de difracció de raig X dels 
ibuprofens, només sortien dos components que un el principi actiu ( ibuprofè) i l’altre  
l’estereat de magnesi. I per aquest motiu, vaig haver fer la segona pràctica.  
Parlant de la segona pràctica, com que havia sortit malament la primera, vaig estar més 
temps davant de prospectes, ja que de per sí, és molt difícil trobar minerals en els 
medicaments, i a més a més, ha de tenir poc principi actiu, i el pes del medicament ha de 
ser més elevat. Després d’un correu de la Mercè, que ella em va aconsellar 3 tipus de 
medicaments diferents, vaig aconseguir medicaments que contenien minerals. Eren 
càpsules, amb poca quantitat de  principi actiu no es de molta quantitat ( 50mg). Després 
de trobar les càpsules, vaig anar a la UAB, i la Mercè, em va explicar com calcular el pes 
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dels excipients, i vaig pensar que no podria fer la segona pràctica, ja que els 
medicaments de càpsules, són de baix pes. I vaig anar amb la Mercè a pesar aquests 
medicaments, per saber el pes dels excipients. I el resultat em va alegrar, ja que el pes de 
les càpsules està al voltant de 150mg, i menys el pes del principi actiu que es de 50mg, 
obtenim un pes d’excipient al voltant de 100mg. I per això vaig aconseguir fer per segona 
vegada la difracció de raig X.  
A més a més, a l’hora de trobar informació, es molt costós, ja que gairebé no es troba res 
sobre els minerals en els medicaments, on si vaig poder trobar minerals és als  
complements dietètics, però aquests no es consideren com a medicaments. I quan he de 
buscar informació sobre minerals en els medicaments, em surten aquestes complements.  

3 - Hipòtesis  
Tinc dues hipòtesis per el meu treball de recerca, i aquestes  dues són: 
I. Podem trobar minerals en els medicaments.  
II. En diferents marques del mateix medicament, podem trobar els mateixos minerals. 
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4 - Objectius  
L’objectiu és afirmar o negar les meves hipòtesis. I per poder fer-ho, he dividit en dues 
parts el meu treball, en el qual, la primera part és la part teòrica, i en aquesta part, faig 
l’explicació sobre els minerals i els medicaments.  
La part teòrica comença pels minerals. Per poder explicar que són els minerals, començo 
amb una petita introducció, i tot seguit explico la taula periòdica, i a continuació els àtoms, 
i perquè els àtoms s’uneixen, els enllaços químics. Després d’aquesta part més química, 
faig una explicació sobre les propietats dels minerals, per acabar aquesta part dels 
minerals que podem trobar en el nostre planeta i la classificació dels minerals. Tot seguit, 
ve un punt en el qual, explico els macrominerals i els microminerals que podem trobar en 
el nostre cos.  
L’apartat dels medicaments, en primer lloc, faig una introducció sobre que són els 
fàrmacs o els principis actius, també que és una droga, després, faig una explicació sobre 
que són els medicaments. Tot seguit, explico els tipus de medicaments segons per a què 
serveixen i també les vies d’administració dels medicaments, quin és, el “camí” que 
escollim per prendre aquests medicaments. Després, explico que són els complements 
dietètics, i si aquests són medicaments o no. A continuació, faig un explicació sobre la 
medicina tradicional xinesa,  A més a més, hi ha un punt on resol la meva primera 
hipòtesi. I per acabar la part teòrica, hi ha un apartat que és: els minerals que podem 
trobar en els medicaments.  

La part pràctica, consisteix en fer la difracció de raigs X en el laboratori de la Universitat 
Autònoma de Barcelona. En aquest apartat, el que intento explicar amb els resultats de 
DRX és si els minerals són component dels medicaments. Aquest apartat, l’he dividit en 
dues, ja que vaig fer 2 difraccions de raig X, perquè la primera pràctica havia sortit molt 
malament.  
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PART TEÒRICA  
5 - Minerals  

Els minerals són els components principals de les roques; és un terme d'ús variat ja que 
en la indústria minera és refereix a qualsevol material terrestre que s'extreu del terreny; i 
en la vida quotidiana, es refereix al mineral que prenem per la nostra salut. 
Els geòlegs defineixen els minerals com qualsevol sòlid inorgànic natural que posseeix 
una estructura cristal·lina ordenada i una composició química bé definida. I la definició 
formal d'un mineral aprovada per l’Associació Internacional de Mineralogia (IMA) és la 
següent:  

Per tant, per poder considerar mineral qualsevol material terrestre ha de presentar 
aquestes característiques següents:  
I. Apareixen de forma natural. Els minerals es formen de manera natural mitjançant 

processos geològics naturals, això vol dir que les substàncies formades en un 
laboratori, per exemple el diamant, no és considera un mineral.  

II. Substància sòlida. Els minerals són sòlids dins d'un interval de temperatures. Així, 
els gels (aigües sòlides) es consideren un mineral mentre que l'aigua líquida i el vapor 
d'aigua no.  

III. Estructura cristal·lina ordenada. Els àtoms dels minerals han d'estar disposats d'un 
model ordenat i repetitiva; encara que hi ha alguns sòlids naturals com el vidre 
volcànic, tenen una estructura atòmica ordenada, però no es considera mineral.  

IV. Composició química definida. La majoria dels minerals són compostos químics que 
venen ordenats per la seva fórmula química.  

V. Solen ser inorgànics. Els sòlids inorgànics cristal·lins que es troben en el terreny de 
forma natural es consideren minerals, com és el cas de la sal o les halites; i en canvi, 
els compostos orgànics normalment no ho són. Un exemple és el sucre, és un sòlid 
cristal·lí com la sal, però aquests són extrets de la canya de sucre.  Encara que hi ha 
animals marins que excreten compostos inorgànics, formats per carbonat de calci. 
Segons els geòlegs, si aquest material es converteixen part del registre de roques, 
són considerats minerals.  

Un mineral és un element o compost químic que és normalment cristal·lina i que s'ha 
format com a resultat de processos geològics. 

IMA (1995)
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5.1 - Composició dels 
minerals  

Cada un dels minerals de la Terra està exclusivament definit per la seva composició 
química i la seva estructura interna. Això vol dir que cada mostra del mateix mineral conté 
els mateixos elements reunits en un model regular i repetitiu.  
Els components bàsics dels minerals són els elements.  
Actualment es coneixen 112 elements, d'ells 92 apareixen de forma natural, y 23 han 
sestat sintetitzats. Alguns com l'or o el sofre estan composats exclusivament d'un 
element. Però la majoria són una combinació de diversos elements reunits per formar un 
compost químic més estable. 
 

Fig. 1. Taula periòdica dels elements. Font: <https://www.ptable.com/?lang=es >
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5.1.1- Els àtoms 

Tant els minerals com qualsevol altra matèria, està constituïda per la partícula més petita 
anomenada àtom. I aquests àtoms, contenen partícules encara més petites, els protons i 
els neutrons, que es situen en el nucli, i estan envoltats pels electrons.  

5.1.2- Propietats dels protons, neutrons i 

electrons  

Els neutrons i els protons, tenen una massa quasi idèntica, en canvi, els electrons 
tenen una massa aproximadament 1.800 vegades menor que la massa del protó o d'un 
neutró.  
Tant els protons com els electrons tenen una propietat denominada càrrega elèctrica. 
Els protons tenen una càrrega +1 i els electrons tenen -1; els neutrons no tenen càrrega. 
La càrrega dels neutrons i electrons és de la mateixa magnitud, però de polaritat 
oposada, de manera que, quan aquestes dues partícules estan aparellades, les 
càrregues s'equilibren entre si.  

Fig. 2. Estructura atòmica. Font: <http://www.aula365.com/la-estructura-atomica/> 

Els electrons es mouen al voltant del nuclèol en regions denominades capes principals, 
cada una d'elles amb un nivell d'energia associada. La capa més externa conté els 
electrons de valència, que són els electrons que interaccionen amb altres àtoms per 
formar enllaços químics.  
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5.1.3- Per què s’uneixen els àtoms? 

Els àtoms s’uneixen sota unes condicions de temperatura i de pressió per formar 
molècules, compostos iònics o substàncies metàl·liques, excepte els gasos nobles.  
Segons els experts, les forces elèctriques són les responsables que estiguin junts els 
àtoms. A més a més, els enllaços químics provoquen un canvi en el configuració 
electrònica dels àtoms units. Com he anomenat abans, els electrons de valència, són els 
que intervenen en l’enllaç químic. La primera capa només pot contenir dos electrons. A 
partir de la segona, arriba a una configuració estable quan la capa de valència té vuit 
electrons. Els gasos nobles, com el neó i l’argó, tenen complert a l’última capa, i per tant, 
són menys reactius des del punt  de vista químic.  
Aquesta regla és anomenada regla d'octet, i el que busca és que els àtoms es combinen 
per formar compostos i molècules que tenen la configuració electrònica estable com la 
dels gasos nobles.  

Fig. 3. diagrama de Lewis. Font < https://www.pinterest.com.mx/pin/450008187750082991/> 

Enllaç químic: consisteix en transferir o compartir electrons de la capa de valència, per 
poder arribar a ser estable.  
Quan es transfereixen electrons per formar ions, l'enllaç s'anomena enllaç iònic; si els 
electrons són compartits per àtoms, és un enllaç covalent; i quan els electrons de 
València són compartits per tots els àtoms d'una substància, ens referim a un enllaç 
metàl·lic.  
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A- Enllaç iònic: transferència d'electrons  
És el tipus d'enllaç més senzill de visualitzar. Aquest enllaç, transfereix un o més 
electrons de valència d'un àtom a l'altre per formar ions (àtoms amb càrrega positiva, 
catió; i negativa, anió). L'àtom que perd electrons es transforma en un ió positiu i l'àtom 
que guanya electrons es transforma en un ió negatiu.  

Fig. 4. Formació de clorur de sodi a partir d’Enllaç iònic. Font <http://www.ejemplode.com/38-quimica/4499-
ejemplo_de_enlace_ionico.html > 

En aquesta imatge, es veu com es forma clorur de sodi, el mineral halita (sal de taula 
comuna). El sodi només té un electró en la capa, i aquest electró es cedeix al clor. I 
gràcies a aquest electró que ha cedit el sodi, el clor arriba a tenir una configuració 
electrònica estable.  
Una vegada correguda la transferència d'electrons, la càrrega ja no és neutra. Al cedir un 
electró, l'àtom de sodi es converteix en un àtom amb càrrega positiva (11 protons i 10 
electrons), de la mateixa manera, en adquirir un electró, l'àtom de clor es converteix en 
un àtom amb càrrega negativa (17 protons i 18 electrons). Com que els ions de la 
mateixa càrrega es repel·leixen i els de càrrega oposada s'atrauen. Per tant, l’enllaç 
iònic és l'atracció d'ions amb la càrrega oposada donant lloc a un compost elèctricament 
neutre.  
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B- Enllaç covalent: compartiment d'electrons  

L’enllaç covalent es forma quan els àtoms comparteixen un parell d'electrons.  

Fig. 5. Formació de la molècula diclor amb enllaç covalent. Font < https://www.google.es/amp/s/
www.losadhesivos.com/enlace-quimico-covalente-amp.html>  

Podem veure en aquesta imatge, que per poder formar una molècula de clor, els dos 
àtoms de clor comparteixen un parell d'electrons, i així s'obté una molècula de clor 
estable.  

C- Enllaç metàl·lic: llibertat de moviment dels electrons  
En aquest enllaç, els electrons de valència tenen llibertat de moviment per moure’s d'un 
àtom a l'altre.  
L'enllaç metàl·lic és el responsable d'elevar la conductivitat elèctrica dels metalls, de la 
facilitat amb que són moderats i d'altres propietats especials dels metalls.  

D- Altres enllaços: l'enllaç híbrid 

Aquest enllaç es forma quan els àtoms es combinen per formar molècules, les òrbites que 
contenen els electrons de valència dels àtoms es fusionen per formar les òrbites 
moleculars, on estan els electrons de la unió.  

En resum, els enllaços químics són forces d'atracció existents entre els àtoms d'una 
substància.  
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5.1.4- Isòtop i desintegració radioactiva  

Els isòtops són àtoms del mateix element però que tenen una massa diferent, encara que 
tinguin el mateix nombre de protons i d'electrons.  
La desintegració radioactiva és un procés que es produeix quan el nucli d'un àtom es 
canvia per convertir-se en altres isòtops del mateix element.  
El nombre màssic d'un àtom és la suma del nombre d'electrons i de neutrons. Els àtoms 
del mateix element sempre tenen el mateix nombre de protons, però el nombre de 
neutrons poden variar. I els isòtops d'un element són aquells que tenen un nombre 
diferent de neutrons. 
 

Fig. 6. 3 dels isòtops del carboni. Font < http://www.ehu.eus/biomoleculas/isotopos/isotopos2.htm> 

Els nuclis de la majoria dels àtoms són estables. Però, molts elements tenen isòtops 
inestables (Carboni-14 és un exemple d'un isòtop estable). Aquest context, inestable es 
refereix a que els nuclis es canvien a través d'un procés espontani denominat 
desintegració radioactiva.  
Durant la desintegració radioactiva, els isòtops inestables és descomponen 
espontàniament, emetent partícules subatòmiques o  energies electromagnètiques 
semblants als raigs. La velocitat a la qual es descomponen els nuclèols inestables és 
mesurable.  
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5.1.5- Cristalls                               

La paraula Cristall es podria dir que té 2 significats : 
1. En la vida quotidiana: quan diem cristall, molta gent l’associa a les copes que utilitzem 

per veure vi. 
2. Per als mineralogistes: aquesta paraula es refereix a qualsevol sòlid natural amb una 

estructura atòmica ordenada i repetitiva. 
Segons aquesta definició, els minerals poden tenir o no cares llises.  

5.1.6- Cristal·lització 

Cristal·lització és el procés que dóna lloc als minerals. És un procés en el qual a partir 
d'un gas, un líquid o una dissolució poden arribar a formar la unitat més bàsica d'un 
cristall (xarxa cristal·lina). La cristal·lització pot produir-se de moltes formes i sota moltes 
condicions diferents.  

5.1.7- Estructura cristal·lines  

Els minerals estan composats per una disposició ordenada dels àtoms químicament units 
per formar una estructura cristal·lina concreta.  
L'estructura cristal·lina d'un mineral determina la disposició atòmica interna dels 
compostos formats per ions, vé determinada en part per la carta dels ions que intervenen, 
però, també per la seva grandària. Per formar compostos iònics estables, cada ió de 
càrrega positiva s'envolta pel major nombres d'ions negatius que poden acomodar-se per 
mantenir la neutralitat elèctrica general. En la següent imatge, es mostra algunes formes 
de disposició dels ions.  
Cada mostra del mateix mineral té la mateixa estructura interna, alguns elements són 
capaços de reunir-se en més d'una forma. I això vol dir que, dos minerals amb propietats 
totalment diferents poden tenir la mateixa composició química. Anomenem polimorfs 
(moltes formes) a aquest tipus de minerals. 

Fig. 7. estructura cristal·lina dels minerals. Font 
< http://descom.jmc.utfsm.cl/proi/materiales/ESTRUCTURAS.htm> 
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5.2 - propietats dels minerals  
Cada mineral té una estructura cristal·lina i una composició química definida, que li 
proporciona un conjunt únic de propietats físiques compartides. Com que l'estructura 
interna i la composició química d'un mineral són difícils de determinar, solen utilitzar en la 
seva identificació les propietats físiques que sigui més fàcil de reconèixer. 
Les principals propietats físiques més utilitzades són: la brillantor, el color, la ratlla, la 
forma cristal·lina, la tenacitat, la duresa, l'exfoliació, la fractura i la densitat. També hi ha 
propietats secundàries que només una quantitat limitada de minerals exhibeixen, i que 
són: el magnetisme, el sabor, el tacte, l'olor, la birefringència i la reacció química amb 
l'àcid clorhídric.  

5.2.1- Propietats òptiques  
Dins de moltes propietats òptiques dels minerals, la brillantor; el color i la ratlla són les 
més utilitzades per la identificació dels minerals.  

A- Brillantor 

La brillantor és l'aspecte o la quantitat de  llum reflectida per la cara de la superfície d'un 
mineral. Els minerals que tenen aspecte de metalls, independentment del seu color, es 
diu que tenen brillantor metàl·lica. Alguns minerals tenen una brillantor parcialment 
metàl·lica, aquests són submetàl·lics. I els altres minerals amb brillantor no metàl·lica es 
descriuen amb diversos adjectius com per exemple vitri, sedós, terrós, etc.  

Brillantor metàl·lic.   Brillantor no metàl·lic  Brillantor submetàl·lic 
Fig. 8. Pirita, que és                         Fig. 9. Guix, pertany al grup de                       Fig. 10. Cinabri, pertany al 
de brillantor metàl·lica.                                brillantor no metàl·lica.                      grup de brillantor submetàl·lica
Fig. 8. Font: <http://apuntesdeunjovennewton.blogspot.com.es/2014/02/fisica-y-quimica-los-minerales.html?

m=1> 

Fig. 9. Font: < https://www.blinklearning.com/Cursos/c539629_c24773569__Los_minerales.php> 

F i g . 1 0 . F o n t : < h t t p : / / w w w . f a b r e m i n e r a l s . c o m / s e a r c h _ s h o w . p h p ?

SECTION=GOY&CODE=GE69P9&LANG=ES> 
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B- Color  

És la característica més òbvia d'un mineral, i per això a vegades és una propietat poc 
fiable.  
Els minerals que anomenem Idiocromàtics, són aquells minerals que tenen un color 
invariable com és el cas de la Malaquita que sempre és de color verd o l’Atzurita de color 
blau. 
Els minerals Al·locromàtics són els que poden presentar colors diferents com és el cas de 
Quars. 
 

Fig. 11. Quars rosat. Font 

 < http://mineralesdelmundo.com/cuarzo-rosa/ > 

  
Fig. 12. Quars blau. Font:  

Fig. 12. Quars blau. Font:  

< http://www.fabreminerals.com/search_show.php?

SECTION=RSES&CODE=N58KI0&LANG=ES 

  

C- Ratlla  

La ratlla és el color del mineral en pols. Encara que un mineral pot presentar-se de 
diversos colors, la ratlla no sol canviar, i per això es més fiable.  
La ratlla també pot ser una ajuda per distingir un mineral amb brillantor metàl·lica amb un 
de brillantor brillantor no metàl·lica. Ja que en general els minerals amb brillantor 
metàl·lica tenen les ratlles denses i de color fosc, i en canvi els minerals amb brillantor no 
metàl·lica són al contrari.  

Fig. 13. Ratlla sobre materials ceràmics de pirita i 
calcita. Font < https://es.m.wikipedia.org/wiki/

Método_de_la_raya > 
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5.2.2- Forma o hàbit dels cristalls  

Els mineralogistes utilitzen el terme forma o hàbit per referir-se a la forma característica 
dels cristalls. La majoria dels minerals tenen un sol hàbit comú, però hi ha pocs, com les 
pirites, tenen dues o més formes de cristall característiques.  

5.2.3- Força mineral  

Els mineralogistes també utilitzen la tenacitat, la duresa, l'exfoliació i la fractura per 
descriure la força d'un mineral i com es trenquen quan s'aplica la tensió. 

5.2.4- Tenacitat 

És la resistència d'un mineral a trencar-se o deformar-se.  

5.2.5- Duresa 

És una de les propietats més útils. És la resistència que ofereix un mineral a ser ratllat.  
Es mesura mitjançant amb l'Escala de Mohs, que consisteix en 10 minerals disposats d'1 
fins a 10, en que 1 és el més tou i 10 el més dur.  

Fig. 14. Escala de de duresa de Mohs . Font < http://miciencia.weebly.com/ciencias-
integradas-9-2013---2014/escala-de-mohs > 

	 	 �18

http://miciencia.weebly.com/ciencias-integradas-9-2013---2014/escala-de-mohs
http://miciencia.weebly.com/ciencias-integradas-9-2013---2014/escala-de-mohs
http://miciencia.weebly.com/ciencias-integradas-9-2013---2014/escala-de-mohs


5.2.6- Exfoliació  

L'exfoliació és la tendència d'un mineral a trencar-se al llarg del pla d'enllaços dèbils. No 
tots els minerals presenten Exfoliació, però els que presenten, poden ser identificats per 
les seves cares planes, relativament llises, que es produeixen quan es trenca el mineral.  

5.2.7- Fractura   

Els minerals que no presenten exfoliació, quan es trenquen, diem que tenen fractura. 
Quan els minerals es fracturen, la majoria produeixen cares desiguals, però hi ha alguns 
minerals, com el quars, que es trenquen en superfícies corbes llises que recorden a 
vidres trencats. Aquesta fractura es denomina fractura  concoïdal.  

Fig. 15. Fractura mineral. Font: < http://gemologiamllopis.com/fracturas-concoideas/ > 

5.2.8- Densitat i pes específic  
Es defineix com la massa per unitat de volum, i normalment s'expressa en grams per 
centímetre cúbic. A vegades, els mineralogistes utilitza una mesura relacionada 
denominada pes específic per descriure la Densitat dels minerals. El pes específic és un 
nombre sense unitat que representa la relació del pes d'un mineral respecte el pes d’un 
volum igual d'aigua.  

5.2.9- Altres propietats dels minerals  
A més a més de les propietats anteriors, hi ha alguns minerals que poden ser reconeguts 
per altres propietats. Com per exemple, en col·locar una mostra transparent de calcita 
sobre un material imprès, podem veure les lletres duplicades. Aquesta propietat es 
reconeix com a birefringència. També, les halites com la sal comuna, el mètode més ràpid 
i fàcil per reconèixer-la és a través del gust. A més, els minerals que contenen sofre tenen 
un olor a ous podrits. Els minerals carbonats, reaccionen amb àcid clorhídric.  
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5.3- Classificació dels 
minerals  

Actualment es coneixen uns 4.000 minerals, i cada any es reconeixen uns 40 o 50 
minerals nous. Però per sort, només hem de conèixer el conjunt dels més abundants que 
constitueixen la major part de les roques de l'escorça terrestre, i es classifiquen con els 
minerals formadors de roques.  
Els dos elements més abundants són el silici i l'oxigen, que es combinen per formar 
l'estructura del grup mineral més comú, els silicats. I els altres, els podem classificar en 
un altre grup: els no silicats.  

Fig. 16. Elements més abundant de la planeta Terra. 
F o n t : < h t t p s : / / w w w. t e s . c o m / l e s s o n s / E Y 9 -

Le2wMYQHkQ/mineral-sol-review > 
 

Fig. 17. Grups  o classes dels mineras. Font: llibre Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física.

En primer lloc, explicaré el grup dels silicats, i després comentaré alguns grups dels no 
silicats.  

	 	 �20

https://www.tes.com/lessons/EY9-Le2wMYQHkQ/mineral-sol-review
https://www.tes.com/lessons/EY9-Le2wMYQHkQ/mineral-sol-review
https://www.tes.com/lessons/EY9-Le2wMYQHkQ/mineral-sol-review


5.3.1- Els silicats  

Tots els silicats contenen oxigen i sílice. Amb excepcions, com és el cas de quars. Tots 
els silicats contenen un o més elements necessaris per establir la neutralitat elèctrica. 
Aquests elements addicionals donen lloc a una gran varietat de silicats. 

A- El tetraedre sílice-oxigen  

Tots els silicats tenen el mateix component bàsic fonamental, el tetraedre sílice-oxigen. 
Aquesta estructura consisteix en 4 ions d'oxigen que envolta a un ió de sílice.  

Fig. 18. Estrucuta més bàsica dels silicats - tetraedre sílice-oxigen. Font: < https://es.slideshare.net/mobile/
intercammc/minerales-7687609 > 
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B- Altres estructures de silicats  

A més dels cations que proporcionen la càrrega elèctrica oposada necessària per unir els 
tetraedres, aquests últims poden unir-se entre si segons una varietat de configuracions.  

Fig. 19. Totes les cadenes dels silicats. Font: < http://ies.rayuela.mostoles.educa.madrid.org/deptos/dbiogeo/

recursos/Apuntes/BioGeoBach1/3-Rocas/Minerales.htm >

Podem veure en aquesta imatge que els tetraedres es poden unir per formar una cadena 
senzilla, una cadena doble o una cadena complexa. La unió dels tetraedres en cada una 
d'aquestes configuracions es produeix perquè els àtoms de sílice dels tetraedres adjunts 
comparteixen àtoms d'oxigen.  
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C- Silicats comuns  

Com ja he anomenat, els silicats són el grup mineral més abundants i tenen com a 
component bàsic l’ió silicat.  

Fig. 20. Grup mineral dels silicats. Font: llibre Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física.

En aquesta imatge podem veure que cada grup mineral té una estructura de silicats 
concreta, i existeix una relació entre l'estructura interna d'un mineral i l'exfoliació que 
exhibeix.  

La majoria dels silicats es formen a mesura que la roca fosa es va refredant i crstal·litza.   
Però, també hi ha alguns silicats que es formen en la superfície terrestre a partir dels 
productes meteoritzats dels silicats més antics. Altres silicats es formen sota pressions 
extremes associades amb la formació de les muntanyes.  

Ara, explicaré alguns dels silicats més comuns, que es divideixen en 2 grups principals en 
funció de la seva composició química.  
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I. Els silicats clars  

Els silicats clars tenen generalment un color clar i un pes específic al voltant de 2,7, que 
es considera inferior al de silicats foscs. Els silicats clars contenen quantitat variable 
d'alumini, potassi, calci i sodi. 

Grup dels feldspat  

Els feldspats, són el grup mineral més comú, es poden formar sota un interval molt ampli 
de temperatures i pressions. Tots els feldspats tenen propietats físiques semblants.  
Existeixen 2 grups de feldspats diferents. El grup dels feldspats conté ions potassi en la 
seva estructura, i per tant, es denomina feldspats potàssics. L'altre grup, denominat 
plagioglasa, conté ions sodi i calci. 

Quars  

El quars és l'únic mineral comú dels silicats format completament per sílice i oxigen. Els 
enllaços són molt forts; no presenten Exfoliació.  

Moscovita  

És un membre comú de la família de les miques. El seu color és clar, i tenen una brillantor 
perlada.  

Fig. 21. Moscovita.  
Font: < https://es.m.wikipedia.org/wiki/Moscovita >  

Minerals argilosos  

Les argiles constitueixen un gran percentatge dels materials superficials. També 
representen quasi la meitat del volum de les roques sedimentàries.  
En general, els minerals argilosos tenen un gra molt fi, i això dificulta la seva identificació. 
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II.   Els silicats foscos  

Són els minerals que contenen ions de ferro o magnesi en la seva estructura. Degut a 
això, els silicats foscos tenen un color fosc i un major pes específic, entre 3,2 i 3,6. Els 
silicats foscos més comuns són les olivines, els piroxens, les amfibolites, la mica negra i 
el granat. 

Grup de l'olivina 

L'olivina és un grup de silicats de temperatura elevada amb color que va del negre al verd 
oliva. Es creu que l’olivina i les formes relaciones constitueixen fins al 50 per cent del 
mantell de la Terra.  

Grup dels peroxens 

Els peroxens són un grup de mineral complexos que és consideren components 
importants de les roques ígnies de color fosc.  

Grup de les amfibolites 

L'hornblenda és el membre més comú d'un grup químicament complex de minerals 
denominats anfíbolites. L'hornblenda sol tenir un color de verd fosc a negre.  

La biotita 

La biotita forma part de la família de les miques. La biotita com l’hornblenda, és un 
component comú de les roques ígnies.  

El granat  

És semblant a l’olivina la seva estructura està composada per tetraedres individuals 
vinculats amb ions metàl·lics.  
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5.3.2- Minerals no silicats importants 

Els minerals no silicats només constitueixen aproximadament 8 per cent en l’escorça 
terrestre. Molts d’aquests són econòmicament importants. En la taula que hi ha a 
continuació, podem veure els diferents tipus de minerals no silicats i alguns exemples de 
cada un.  

 

Fig. 22. Grup mineral no silicats més importants. Font: llibre Ciencias de la Tierra, una introducción a la 

geología física.
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5.4 - Minerals en el nostre cos  
Els minerals, a part de ser un element imprescindible en la nostra vida, també són molt 
importants en el funcionament del nostre cos. Gràcies a les substàncies que hi ha en els 
minerals, el nostre cos funciona correctament.  
Es coneixen més de 20 minerals que intervenen en el metabolisme i les diferents funcions 
dels teixits.  I la majoria d’aquests minerals es consideren essencials. 

Tipus de minerals en l’organisme  
Podem classificar-los en 2 tipus diferents:  

- Macrominerals: són aquells que necessitem en una quantitat més gran. I són el calci, 
el sofre, el potassi, el magnesi, el fòsfor, el clor i el sodi.  

• Calci: amb ell es formen els ossos i les dents, també es troba en el líquid 
extracel·lular i en la cèl·lula, es necessari per la coagulació de la sang, també té un 
paper important en la contracció muscular. Es troba principalment en la llet i en els 
seus derivats. 

• Sofre: el sofre participa en el metabolisme dels greixos i hidrats de carboni, forma 
part de les hormones i també de vitamines. Algunes de les fonts alimentàries 
principals són les cebes, llegums, etc.  

• Potassi: té un paper molt important a nivell muscular i nerviós. Participa en la  síntesi 
del glucogen i en el metabolisme de proteïnes i d’aminoàcids, forma part dels ossos. 
És essencial en el creixement correcte de l’organisme, també intervé en la transició 
nerviosa i la contracció muscular. Alguns aliments rics en potassi són plàtans, 
patates, alvocat, nous, etc. 

• Magnesi: participa en la salut cardiovascular, equilibri àcid-base i també en la salut 
d’ossos i articulacions. També afavoreix la formació de proteïnes. Alguns exemples 
d’aliments que són rics en magnesi són els vegetals de fulla verd com espinacs, peix 
gras com el salmó silvestre d’Alaska, etc.  

• Fòsfor: la funció del fòsfor és la formació d’ossos i dents, síntesi d’ADN i ARN, síntesi 
de fosfolípids i obtenció d’energia (ATP). El fòsfor també prevé les càries i també 
forma part de les parets cel·lulars.  Alguns aliments rics en fòsfor són el formatge, el 
iogurt, els fruits secs, etc.  

• Clor: forma part de la sal comú, juntament amb el sodi. El clor participa en l’equilibri 
osmòtic, i també intervé en la digestió dels greixos. Les fonts alimentàries riquess en 
clor són els components de la sal i l’aigua clorada.  
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• Sodi: algunes de les  funcions del sodi és la regulació de la pressió arterial i el volum 
sanguini, forma part dels ossos, intervé en la contracció muscular, participa en la 
transmissió nerviosa, etc. Alguns aliments que contenen sodi són la llet, carns 
processades com pernil salat, etc.  

- Microminerals: aquests també són essencials, però es necessitem en una quantitat 
més petita. També es poden anomenar Oligoelements.  

•  Zinc: és un micromineral que participa en més de 200 reaccions químiques. El zinc 
és bàsic per a la formació d’insulina i de moltes altes proteïnes. La seva presència 
en l’organisme es essencial pel correcte funcionament de l’olfacte i del gust. També 
col·labora en el manteniment de l’estructura de les cèl·lules. Les fonts de zinc són 
les ostres, la fruita seca, els ous i la totes, etc.  

• Coure: és un micromineral elemental en el cos humà, ja que és necessari per 
assimilar i utilitzar el ferro. També intervé en l’elaboració de l’hemoglobina, glòbuls 
vermells i altres enzims. Participa en la integritat del sistema nerviós central. El 
coure, podem obtenir-lo de diversos aliments com els cereals, fruits secs, prunes i 
panses, etc.  

• Fluor: és un micromineral imprescindible per al cos humà, ja que participa en la 
formació d’ossos, té un paper molt important en la prevenció de la càries i en el 
manteniment de l’estructura òssia. Podem trobar fluor en els següents aliments: cafè, 
te, col, marisc, etc.  

• Ferro: és un mineral que es troba en poca proporció però és molt important, ja que 
intervé en el transport d’oxigen i de diòxid de carboni en la sang; també participa en 
la producció d’elements de la sang com és el cas de l’hemoglobina. Té un paper 
fonamental en la síntesi d’ADN. Algunes fonts de ferro són el pollastre, els cereals, 
les carns vermelles, etc.  

• Seleni: té la capacitat antioxidant, poden protegir el cos després d’una vacunació. Es 
roba als aliments vegetals, nous de Brasil, mariscs, tonyina en llauna, etc.  

• Iode: és fonamental en la síntesis d’hormones tiroïdals. El iode facilita el creixement, 
també ajuda a cremar l’excés de greix que tenim en el nostre cos, a més a més, 
millora l’agilitat mental. Les fonts de iode són els peixos, la sal iodada, fruites, 
verdures, etc.  
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6- Medicaments 
Abans de començar a explicar què és un medicament, explicaré què és un fàrmac. 
Un fàrmac o principi actiu és una substància amb composició química coneguda i és 
capaç de produir efectes o canvis sobre una determinada propietat fisiològica de qui el 
consumeix.  
A vegades, segons el context els fàrmacs s’anomenen  drogues. 
En la vida quotidiana, droga és una substància psicoactiva, i il·legals. Però segons 
l'Organització mundial de la Salut 

Els medicaments són una combinació d'un o més fàrmacs amb altres substàncies 
farmacològicament inactives anomenades excipients, que serveixen per donar volum a la 
presentació farmacèutica, també ajuden en el procés de fabricació del producte.  
Un medicament és una substància que té unes propietats curatives o preventives, 
s’administra a les persones o animals i ajuda a l'organisme a recuperar-se del desequilibri 
produït per la malaltia, també poden modificar l'estat fisiològic d'una persona.  
En els medicaments, està format per 2 tipus de compostos: el principi actiu i els 
excipients.  

El principi actiu: segons el Real Decret per el que es regula el procediment 

d’autorització, el registre i els condicions de dispersacion dels medicament d’ús 

humà fabricats industrialment defineix al principi actiu com:  “toda materia, 

cualquiera que sea su origen -humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo- a 

la que se atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento”. 

Els excipients dels medicaments són components diferents del principi actiu, i es 

utilitzat per aconseguir la forma farmacèutica desitjada. També facilita la 

conservació, i la preparació. És on podem trobar minerals, i és l’única part en que 

poden ser diferents quan comprem un medicament.  

És un terme d'ús variat que en medicina es refereix a tota la substància amb 
potencial per prevenir o curar una malaltia. 
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6.1- Tipus de medicaments  
Existeixen diferents tipus de medicaments segons per a què serveixen. 

Analgèsics  
Són aquells medicaments que tenen com a finalitat alleujar el dolor físic, tant sigui com un 
mal de cap com un mal d'articulació. En aquest gran apartat, hi poden trobar dos tipus:  
I. Opiacis: són els més potents, i no està permesa l’automedicació ja que poden generar 

dependència. 
II. No opiacis: aquí podem trobar els medicaments com l’ibuprofè, l'aspirina, els 

antiinflamatoris no esteroides. Són els que ajuden a disminuir la irritació i febre.  

Antiàcids  
Aquí podem trobar medicaments com l’omeprazol, que serveixen per disminuir les 
sensacions gàstriques.  

Antidiarreics 
Són medicaments que tenen la funció d'alleujar i detenir els efectes de diarrea. Els 
antidiarreics fa més lents els moviments d'intestí, donant major consistència a les 
deposicions i detenen la pèrdua d'aigua i de nutrients.  

Laxants  
Tenen la funció contrària als antidiarreics. Aquests medicaments augmenten el moviment 
de l’intestí. I s'utilitzen en casos d’estrenyiment.  

Antipirètics  
Aquests medicaments tenen la finalitat de reduir la febre. Els medicaments més coneguts 
són l'aspirina, l’ibuprofè i el paracetamol.  

Antitussígens 
Els antitussígens ajuden a minorar la tos. Són medicaments que s'han de prendre 
cuidadosament amb la dosi corresponent, ja que per exemple, la codeïna, produeix 
addicions.  
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Antiinfecciosos  
Aquests tipus de medicaments es recepten per fer front a les infeccions. Segons els 
agents infecciosos, es classifiquen en antibiòtics (contra bacteris), antifúngics (contra 
fongs), antivirals (contra virus) i antiparasitaris (contra paràsits).  
Aquests medicaments sempre necessiten la recepta mèdica.  

Antial·lèrgics  
En aquest grup, tots els medicaments tenen com a finalitat combatre els efectes negatius 
de les reaccions al·lèrgiques o d’hipersensibilitat.  
El medicament més popular d'aquest grup és de la família dels antihistamínics.  

6.2 - Vies d’administració dels 
medicaments 

És el camí que escollim per què un medicament arribi al seu destí.  
Hi ha moltes vies, i a continuació les explicaré.  

Via oral  
És la més habitual, ja que és una forma senzilla i còmoda de prendre el medicament.  
Però la part negativa d’aquesta via és que l’absorció és lenta. El medicament pot patir 
processos de biotransformació.  
Les formes farmacèutiques que es prenen per via oral són els comprimits, càpsules, 
solucions, suspensions, granulats, i xarops.  

Via sublingual  
Aquesta via no necessita veure líquids. Es col·loca el medicament sota la llengua, que és 
una zona d’absorció ràpida, i es deixa dissoldre. Un dels inconvenients és el gust 
desagradable de molts medicaments.  

Via tòpica  
En aquest cas, el medicament s’ha d’aplicar directament en la zona afectada. L’absorció 
és menor en la vellesa i major en la infància. Les formes més habituals dels medicaments 
que s’apliquen per via tòpica són els pols, solucions, cremes, gels i locions.  
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Via oftàlmica  
Són els medicaments que s’apliquen directament a l’ull. Aquesta via permet fer arribar 
concentracions de principis actius elevats. Però la biodisponibilitat és baixa.  

Via òtica  
Aquesta via està limitada a l’aplicació de medicaments en l’oïda externa. La forma 
farmacèutica emprada en aquest cas són les gotes òtiques.  

Via rectal  
S’administra el medicament a través de l’anus. S’utilitzen supositoris.  

Via parental  
Els medicaments són administrats a través d’una injecció. Les vies d’administració 
parental més importants són les intravenoses, intramuscular i subcutània. Aquesta via és 
d’urgència, i la resposta és molt ràpida.  

6.3- complements dietètics: 
són medicaments? 

Els complements dietètics, no els podem considerar medicaments, sinó més bé productes 
alimentaris destinats a completar una dieta insuficient. Els complements dietètics 
contenen vitamines com la vitamina A, B, D, E, K, etc. minerals com ferro, zinc, calci 
fòsfor, magnesi, coure, iode, etc. fibres i àcids grassos. Per que un producte es consideri 
complement dietètic, s’ha d’aportar al menys un 15 per cent de la quantitat diària 
recomanada dels nutrients que contenen. 
Encara que els minerals i les vitamines són essencials per el nostre cos, si prenem una 
quantitat excessiva, poden ser perjudicials. Per això, no s’han de prendre els 
complements dietètics més del que es necessita.  
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6.4- Medicina oriental  
En aquest apartat, vull explicar una mica sobre els medicaments orientals, més en 
concret, la fitoteràpia xinesa. A més a més, també vull remarcar la diferència entre 
aquests i els medicaments orientals.  
En primer lloc, la fitoteràpia xinesa, és una de les modalitats de tractament adoptades per 
la medicina tradicional xinesa. Encara que aquest terme, és entès generalment com 
fitoteràpia o medicina herbal, en aquesta forma de tractament també s’utilitzen ingredients 
d’origen animal o mineral.  
En cada recepta, els ingredients que compon, són indicats per una terapeuta de medicina 
tradicional xinesa. I són combinats en proporcions que maximitzen els seus efectes i 
inhibeixen els possibles efectes colaterals. El coneixement d’aquestes combinacions i 
proporcions són fruit de milers d’anys d’investigació i experimentació.  
Actualment podem trobar aquests receptes en les farmàcies de medicina tradicional 
xinesa i existeixen medicaments produïts per Xina que combinen les receptes pels 
problemes més comuns.  
La diferència entre els medicaments occidentals i la medicina tradicional xinesa és, que 
els medicaments occidentals són una barreja de molts compostos químics, i serveixen 
per malalties, i en canvi, la medicina tradicional xinesa és natural, també té origen animal 
i mineral, té la funció de regular el cos humà amb el medi ambient.  
A més a més, la medicina occidental és additiva i té efectes secundaris tòxics molt més 
grans, i la medicina tradicional xinesa és just el contrari.  
També, la medicina tradicional xinesa és una cura permanent, però es necessita una 
llarga durada. I en canvi, la medicina occidental és una solució temporal, i s’utilitza quan 
sigui molt urgent.  
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7- Minerals, component dels 
medicaments? 

Els minerals són imprescindibles en la nostra vida. Podem trobar en qualsevol lloc, com 
per exemple en joieria on els principals minerals que s’utilitzen entre d’altres són l’or; en 
l’alimentació, podem trobar per exemple calci en la llet i els seus derivats, altres fonts de 
calci són els vegetals, els mariscs i peixos; en construcció, els arquitectes utilitzen 
materials com granit per construir cases i també alumini en l’estructura del sostre; en 
l’energia, el carbó és un mineral combustible, i per això pot ser cremat per produir 
energia, etc.  
També, és impossible viure sense minerals, perquè el nostre voltant, casa nostra, està 
plena de minerals, encara que no es veu. Els despertadors que tenim a casa, estan fets 
de ferrro, que són extrets del mineral HEMATITES, l’electricitat que necessitem, es 
transmet a través de cables de COURE, ja que aquest és bon conductor de l’electricitat  
prové de minerals com la CALCOPIRITA o BORNITA. Els tubs que contenen l’aigua són 
d’acer galvanitzat cobert de ZINC, que es pot  extreure de l’ESFALERITA. Els aparells 
electrònics com per exemple ordinadors, tablets,  mòbils, que utilitzem cada dia, són fets 
per minerals de TERRES RARES. Els llapis que utilitzem per dibuixar o per escriure, la 
punta està feta de GRAFIT.  
En medicina, podem dir que els mineralssón imprescindibles. Ja que molts s’utilitzen per 
tractar malalties. Per exemple el ferro s’utilitza pel tractament de l’anèmia, és a dir, quan 
descendeix la quantitat de globuls vermells. El iode és utilitzat per curar ferides o per 
tractar les disfuncions del tiroides. El guix, és utilitzat per immobilitzar quan ens trenquem 
el braç.  

Podem dir que els minerals són componentsde medicaments, però no tots els 
medicaments porten minerals, ja que no són imprescindibles.  
Com he dit abans, els “medicaments” que porten minerals, són els complements dietètics, 
i realment no són medicaments.  
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7.1- minerals que podem 
trobar en els medicaments 

Els minerals no són imprescindibles en els medicaments, però sé que podem trobar-los. 
Ara explicaré, els minerals que podem trobar en els medicaments. 
Per començar, explicaré els minerals que contenen els medicaments dels quals vaig fer 
DRX. I aquests són: 
• Talc: pertany al grup dels silicats. I té la ratlla de color blanc, en l’escala de Mohs, el 

podem trobar en el primer lloc, ja que tots els altres minerals poden ratllar el talc. Té 
una densitat entre 2,7 a 2.8 grams partit per mil·lilitre. Podem trobar de quatre colors 
diferents, i són: blanc, blanc de plata, gris i verd de poma. El talc, s’utilitza per prevenir 
líquids.  

• Bicarbonat de sodi: és un mineral que podem trobar naturalment, però també de forma 
artificial.  S’utilitza per la ingestió àcida. 

• Diòxid de titani: és un mineral que proporciona el pigment blanc i brillant. En els 
medicaments, s’utilitza majoritàriament en els recobriments de càpsules, però també el 
podem trobar en els recobriments dels comprimits.  

• Hidrogenfosfat de calci: el nom mineral d’aquest compost és monetita. Aquest mineral el 
vaig trobar en la segona DRX. També el podem anomenar fosfat de dicalci. 
Principalment s’utilitza com a suplement dietètic en cereals, menjar de gossos, farina i 
fideus instantanis. També el podem trobar com a excipient dels medicaments.  

Aquests minerals són els que vaig trobar en els prospectes dels medicaments que vaig 
fer la difracció de raig X.  
Altres minerals que podem trobar als medicaments són:  
• Vermiculita: és un mineral que pertany als silicats, més concretament al grup de les 

miques. S’utilitza com lubricants, com absorbent d’humitat i com a excipients en els 
medicaments.  

• Clorur de sodi: també reconegut com sal comú o sal de taula. També es denominada 
halita. És L’antídot natural del nitrat de plata, metabolitzant el clorur de plata, que és 
una substància pràcticament no tòxica.  

• Carbonat de calci: és un compost químic en el qual  el component principal és el  
mineral calcita. En els medicaments, s’utilitza com suplement de calci.  
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A continuació, anomenaré dos minerals que es poden trobar en la medicina tradicional 
xinesa:  
• Cinabri: és un mineral dels sulfats. Està format en un 85 per cent de mercuri i en un 15 

per cent de sofre. Té efecte sedatiu i hipnòtic, desintoxicació i efecte anticorrosiu, l’ús 
extern pot inhibir o matar bacteris i paràsits de la pell.  

• Mirabilita: també és un mineral del grup dels sulfats. Si utilitza pel dolor abdominal.  
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8- Part pràctica: laboratori 
UAB 

8.1 - Evolució del treball  

En principi, la idea del treball era fer la difracció de raigs X al laboratori de la UAB de 
diferents marques d’un mateix medicament, i així ho vaig fer. Però després de rebre el 
resultat de la primera pràctica, em vaig donar compte que el medicament que havia 
escollit, contenia molt poc excipient i molt poc mineral. Amb aquest resultat, vaig parlar 
amb la meva tutora de la UAB de si podia fer una altre pràctica. I ella va acceptar.  
La segona pràctica, vaig tenir sort que el medicament que vaig escollir contenia molt 
excipient, i també contenia minerals, per tant, en la difracció de raig X es veien els 
minerals.  

8.1.1 - mètode d’identificació dels minerals  amb DRX 

Difracció de raigs x és un mètode molt efectiu per determinat la composició de fases de 
materials cristal·lins amorrfes. Avui en dia, compren un camp d’aplicacions molt amplis no 
només com mètode d’investigació, sinó que també com una eina tecnològica. DRX té una 
gran importància entre altres en la industria de metalls, en la industria química, de 
medicina, etc.  
Les mostres poden ser de tres maneres: pols de gra fi policristal·lí, material policristal·lí 
compacte suportat ( làmines primes) o material  brut sense necessitat de reduir-lo a pols 
(en estudi de material arqueològic o gemmes). 
I. Identificació de minerals 

DRX és un mètode que per la seva rapidesa i el seu caràcter no destructiu moltes 
vegades superior a qualsevol altres mètodes d’identificació. Però, a l’hora 
d’interpretar els resultats, que a vegades poden trobar minerals que està 
barrejada amb altres minerals o components, i això és un problema. Per aquest 
motiu, a l’hora de fer la practica, la identificació de mineras per DRX ha de ser de 
materials de gra molt fi.  
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8.1.2 - Tria del medicament  

En principi, no tenia ni idea de quin medicament havia d’escollir, i vaig estar mirant 
prospectes dels medicaments per veure si hi havia algun que contenia minerals. Després, 
vaig decidir fer la difracció de raig X amb l’ibuprofè, ja que havia trobat que en ell havia  
talc.  

Però després de fer la primera pràctica, quan viag rebre el resultat, em vaig donar compte 
tenia molt principi actiu, i excipients no. I per aquest motiu, vaig haver triar un medicament 
diferent per fer una altra vegada la pràctica.  

Com que vaig fallar en la primera, la tria del medicament va ser més costós. Ja que per 
si, és difícil saber quins medicaments contenen minerals, i a part, he de saber el pes del 
comprimit per saber el pes d’excipient. I la meva tutora de la UAB, em va recomanar 3 
medicaments diferents en els que  podia haver minerals. I d’aquests tres, vaig escollir el 
Tramadol, per dos motius. Un és que d’aaquesta hi ha de diferents marques i, en canvi, 
dels altres dos medicaments només hi ha d’una sola marca. I l’altre motiu és perquè el 
tramadol és de  50mg.  
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8.1.3 - Materials necessaris per DRX 

Per poder fer la difracció de raigs X, es necessitaven els materials següents:  

- Morter: serveix per triturar els comprimits Fins a fer-los pols  

- Filtrador: això es necessita perquè algunes marques de medicament tenen recobriment 
per fora, i costa molt de triturar. Per això utilitzem el filtrador per separar els comprimits 
triturats del recobriment. 

- Porta mostres: és necessari perquè és on hem de posar el medicament per posar dins 
l’aparell de difracció de raigs x. 

- Muntador: això serveix com a base, és a dir, és el suport del porta mostres, per sobre, 
és on poso el porta mostres. 

Fig. 23. Materials necessaris per preparar les mostres. Imatge fet a laboratori de DRX de UAB
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8.1.4 - Passos  
Per fer la difracció de raigs X, en primer lloc el que s’ha de fer és triturar els medicaments 
fins a obtenir pols, i el que es necessita és el morter, i després de fer això, es posa la pols 
dins del porta mostres el qual es posa sobre del muntador. Després de fer això, s’ha de 
comprimir perquè sinó, no s’aguantarà. Un cop fet, es posa el tap del porta mostres.  
Després de triturar els medicaments, s’ha de rentar el morter i el muntador, ja que poden 
quedar restes dels medicaments de l’altra marca. I el que s'utilitza és aigua de l’aixeta, i 
després s’utilitza l’acetona o etanol per assecar. S’utilitzen aquests dos perquè són dos 
alcohols que s’assequen molt ràpidament.  

Fig. 24. Alcohols per netejar els materials. Imatge fet a laboratori de DRX de UAB. 

Després de netejar els materials, es repeteix el procés, per tal d’obtenir les altres 3 
mostres.  
En aquesta imatge podem veure el porta mostres amb les marques d’ibuprofè diferents. I 
el nom de cada porta mostres prové de les inicials del meu nom, la inicial de l’ibuprofè i la 
inicial de la marca. 

Fig. 25. Mostres preparades amb les seves marques d’ibuprofè corresponent. Imatge fet a laboratori de DRX 
de UAB 
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Després d’acabar, es posen els porta mostres dins d’un recipient (imatge de dalt), i 
aquest es posarà dins de Difractòmetre (imatge de sota) per tal de fer la difracció de raigs 
X.  

Fig. 26. Recipient on es posa les portamostres. Imatge fet a laboratori de DRX de UAB 

Fig. 27. Difractòmetre de UAB. Font: < http://sct.uab.cat/sdrx/> 
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 8.2 - Experiment  
Després de decidir els medicaments amb els que volia fer la difracció de raigs X, vaig 
anar amb la meva tutora de la UAB, al departament de DRX, i ella em va presentar el 
doctor Angel Álvarez, qui em va ajudar molt en aquesta part pràctica.  
Després de fer el difracció de raigs X, els resultats van ser unes gràfiques que el doctor 
Ángel va enviar a la Mercè i vaig quedar un dia amb ella per interpretar les gràfiques. La 
interpretació no va ser difícil, però es necessita un programa especial per fer-ho.  

8.2.1 - Pes dels excipients  

Abans de començar a explicar els resultats obtinguts a partir de la difracció de raig x, 
explicaré com vaig fer per saber el pes dels excipients.  
Cada medicament posa el pes del principi actiu en la capsa, aquest pes vol dir que en 
cada comprimit o cada sobre conté aquell pes de principi actiu, i per saber el pes dels 
excipients, el que s’ha de fer és pesar cada comprimit o sobre, i després, fer una resta 
entre el pes total i el pes del principi actiu, i així, obtindrem el pes dels excipients.  

A - Material necessari 
L’únic material necessari per calcular el pes de l’excipient és: 
Una balança de precisió: serveix per pesar el comprimit o el sobre. Ha de ser una balança 
de precisió i no una balança qualsevol, ja que amb aquesta última no es podrà saber el 
pes exacte del medicament. 
Després de saber el pes total del comprimit o sobre, l’únic que s’ha de fer és restar. I crec 
que no és necessari tenir una calculadora (jo no vaig necessitar). 

B - Pes dels excipients d’ibuprofè  
En primer lloc, vaig pesar aquests medicaments amb una balança de precisió de l’institut, 
ja que quan vaig anar a la UAB, no sabia que s’haurien de pesar els medicaments.  
Els resultats que vaig obtenir són els següents: 
Kern Pharma: el pes total és de 2,06 g que equival a 2.060mg. I com que el principi actiu 
és de 600mg, l’excipient té un pes de 1,46g (1.460mg). 
Pensa: el pes total és de 1,00g, el pes del principi actiu és de 600mg, obtenim un pes 
d’excipient de 400mg.  
Apotex: el pes del principi actiu és de 600mg, el pes total és de 780mg, l’excipient té un 
pes de 180mg.  
I finalment, Normon, té un pes d’excipient de 190mg. Perquè, el principi actiu és de 
400mg, i el pes total 590mg.  
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C- Pes dels excipients del tramadol  
Aquests medicaments, són càpsules, ja que el principi actiu és de poca quantitat (50mg). 
I d’aquest, només he fet de 3 marques diferents, encara que, vaig haver de posar entre 4 
i 5 càpsules per fer la difracció de raig X. I aquestes 3 marques són: cinfa, asta i normon. 
Per començar explicaré el pes de cinfa. Com ja havia dit, el principi actiu té un pes de 
50mg. I quan el vaig pesar, el pes total és de 159mg. Com que vaig posar 4 càpsules, 
aquestes 4 juntes van tenir un pes de 612mg. Això vol dir que té un pes aproximat de 
103mg d’excipients. 
Després, vaig pesar el tramadol de la marca asta. El pes del principi actiu és igual que els  
altres dos, i el pes total d’una sola càpsula és de 151mg. Per poder fer la DRX, vaig haver 
de posar 5 càpsules, i per això, té un pes total de 750mg. Això representa que, conté 
100mg d’excipient.  
Finalment, el de la marca normon, una càpsula pesa 119mg, de la qual, vaig agafar 4 
càpsules, i això en total té un pes de 465mg. Això vol dir que té un 66,25mg d’excipient.  

8.2.2 - interpretació de les gràfiques  
Els resultats de la difracció de raigs X són unes gràfiques. I el que s’ha de fer és 
interpretar-les, per poder saber quins són els components que podem veure en la DRX.  
En primer lloc, l’única cosa que podem veure en la gràfica és que hi ha molts pics. I 
aquests pics representen els compostos. 
En el difracció de raigs X, només poden identificat components que són presents en més 
de cinc percent aproximadament.  

Fig. 28. Un dels resultats de DRX sense interpretat.  Obtingut de laboratori de UAB  

Aquesta imatge és el resultat d’una de les mostres que havia fet de la difracció de raig X.  
Després, el que s’ha de fer és interpretar-lo.  
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8.2.3 - Primera DRX 

Com ja havia dit, la primera difracció de raig X que vaig fer era amb ibuprofè. I com que 
era la primera pràctica que havia fet, no sabia res de res. A l’hora de fer la DRX, el doctor 
Ángel m’havia dit que potser en el resultat no sortirien els minerals, ja que segurament no 
porten molta quantitat de minerals, perquè són compostos que només cal molta poca 
quantitat, i aquesta quantitat en la DRX no es veuria. I així va ser. Després de rebre els 
resultats, van veure que era quasi impossible veure els components de l’ibuprofè. I això 
passa perquè hi ha molt principi actiu, i en canvi, poc d’excipient. Gairebé tots els pics 
eren del principi actiu que es l’ibuprofè. I només n’hi havia uns pocs pics de l’excipients.  

A continuació, explicaré les quatre marques d’ibuprofè de les que vaig fer la DRX. 
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A- La primera mostra: YIA 
Per començar, aquestes mostres tenen un nom “estrany”, ja que la meva tutora havia 
demanat al doctor Ángel que ho fes l’abans possible, al mes de juliol, i  en el departament 
de difracció de raigs X hi havia molta feina, i per sort, l’Àngel em va deixar fer la pràctica.  
Com havia dit, els noms de la mostra provenen de les inicials del meu nom (Yingmin), 
d’ibuprofè i de la marca.  

La primera mostra, després d’interpretar-la, queda així: 

Fig. 29. Resultat de la primera mostra interpretada. Imatge obtingut de laboratori de UAB  

Per començar, aquest medicament és de la marca Apotex, i el seu principi actiu és de 600 
mg. Les línies grogues que podem observar  a sobre del requadre, són els pics més alts, i 
vol dir que podem identificar quin compost és. Les fletxes que hi ha per sobre d’aquestes 
línies, són les que falten per distingir. Quan veiem els pics amb només un compost, vol dir 
que realment podem veure aquest compost en la DRX, ja que molts altres compostos, a 
l’hora d’interpretar, està junts amb altres compostos en el mateix pic, i la meva tutora em 
va dir que ha de ser quan estigui el compost sol en un pic.  
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Podem veure que, els pics més alts, i la majoria dels pics, són del principi actiu que és 
l’ibuprofè. I en aquest gràfic, l’altre i últim compost que podem veure és estearat de 
magnesi.  
L’estearat de magnesi és un compost químic. És un sabó que consisteix en una sal que 
conté dos estearat i un catió de magnesi. L’estearat de magnesi és una pols de color 
blanc, insoluble en l’aigua. Les seves aplicacions aprofiten la seva suavitat, insolubilitat 
per molts dissolvents i la baixa toxicitat.  
Aquests dos components són els únics que podem veure en la gràfica i obtinguda en la 
DRX, això vol dir que dels altres components hi han una quantitat molt petita que no es 
poden veure en la difracció de raig X.  

Segons el prospecte, a part del principi actiu i de l’estearat de magnesi, també conté 
lactosa monohidrit, cel·lulosa microcristal·lina, sílice col·loïdal anhidra, hipromelosa i 
croscarmelosa de sodi. Tots aquests compostos són el nucli, i aquests comprimits també 
tenen un recobriment que està format per hipromelosa, diòxid de titani, talc, aigua 
purificada i propilenglicol.  
Encara que la resta dels components no es van poder veure en la DRX, vaig buscar 
igualment informació d’aquests altres components.  
 La croscarmelosa de sodi és un compost utilitzat com desintegrant en 
formulacions farmacèutiques. És un compost molt utilitzat, ja que ajuda a la desintegració.  
 La hipromelosa és un compost químic, més concret, és un polímer simètric. 
S’utilitza perquè és un emulsionat, aquesta paraula vol dir que és una substància que 
ajuda a barrejar dues substàncies que normalment són difícils de barrejar-les.  
 La lactosa monohidratada també és un compost químic que en la indústria 
farmacèutica s’utilitza per a la fabricació de càpsules i comprimits com a diluent de pols 
per donar volum.  
 La cel·lulosa microcristal·lina també conegut com E-460 en els medicaments,  té 
la funció d’estabilitzant, dispersant, agent de carta o agent portador en els medicaments, 
fibres insolubles.  
 La sílice col·loïdal anhidra actua com a lubricant facilitant la barreja dels diferents 
components dels medicaments. 
 El diòxid de titani: és un mineral que s’utilitza per què és un material que és opac, i 
al ser així, absorbeix la radiació, i protegeix el producte.  
 El talc: el talc s’utilitza en els medicaments per prevenir l’acumulació de líquids en 
la cavitat toràcica de les persones que tenen malalties greus.  
 El propilenglicol: és un compost orgànic, que és incolor. En els productes 
farmacèutics, cosmètics, aliments i tabacs, té la funció d’humectació, vol dir que suavitza 
la pèl.  
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B - La segona mostra: YIP 

Fig. 30. Resultat de la segona mostra interpretada. Imatge obtingut de laboratori de UAB 

La segona gràfica pertany a la marca pensa, el medicament és un comprimit i cada 
comprimit conté 600mg de principi actiu. Podem observar en la gràfica que també, només 
existeix el principi actiu que és l’ibuprofè i l’estearat de magnesi. A part d’aquests 
components, també podem trobar (segons el prospecte) cel·lulosa microcristal·lina i sílice 
col·loïdal anhidra com a excipients. I en el recobriment trobem hipromelosa, diòxid de 
titani, proplienglicol i macrogol 8000.  
 Macrogol 8000: també és polietilenglicol. I el nombre 8000 representa el pes 
molecular mitjà de la substància.  
Com que altres excipients ja els he explicat en la primera mostra, no els explicaré una 
altra vegada.  
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C - la tercera mostra: YIN 

Fig. 31. Resultat de la tercera mostra de la primera pràctica Imatge obtingut de laboratori de UAB


Aquesta mostra, és de la marca Normon, el principi actiu és de 400mg, això vol dir que 
cada comprimit conté 400mg de principi actiu.  
En aquesta gràfica, podem veure més components que en les altres. Per començar, 
aquesta marca d’ibuprofè, no conté l’estearat de magnesi que hi podem veure en les 
altres dues marques anteriors. En la gràfica, podem veure que, amb la difracció de raigs 
X podem veure, a part del principi actiu, el senyal de talc, òxid fosfat, òxid calci-fosfat i  
l’àcid barbitúric. Vaig buscar en el  prospecte, i vaig veure que, els components que hi ha 
són el talc, cel·lulosa microcristal·lina, fosfat tricàlcic, croscarmelosa sòdica, povidona, 
àcid esteàric i ibuprofè; i com a recobriment hipromelosa, diòxid de titani, microgol 6000 i 
talc. Comparant la gràfica i el prospecte, vaig descobrir que hi ha dos components que no 
hi són al prospecte, però en canvi, sí que es poden veure en la DRX. I aquests tres 
components són l’òxid fosfat, l’òxid calci-fosfat i l’àcid barbitúric.  
 El fosfat tricàlcic és una mescla entre fòsfor i calci. És un component normal del 
nostre cos. És soluble en medi àcid, i estable en l’aire.  
 La povidona: també és anomenat iodopovidona o povidona iodada. És un polímer 
soluble en aigua. En alguns farmacèutics poden trobar com excipients de medicaments. 
També és molt eficaç contra tots els microorganismes (bactèries, virus, protozous, etc). 
 L’àcid esteàric: és un àcid gras amb 18 àtoms de carboni. La seva funció és 
hidrata la pell. 
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D - la quarta mostra: YIK 
 

Fig. 32. Resultat de la quarta mostra de la primera pràctica. Imatge obtingut de laboratori de UAB. 


Aquesta mostra és més especial, ja que les altres tres són comprimits, però aquesta és 
granulat per solució oral. El principi actiu és de 600mg.  
Podem veure en la gràfica diferents components. I aquests són: l’ibuprofè, sacarosa, 
arginina i aspartam. A part d’aquests 4 components, en el prospecte diu que, també hi ha 
bicarbonat de sodi, sacarina de sodi, lauril èter, sulfat sòdic, sílice col·loïdal anhidra i 
aroma de mentol i menta.  
 La sacarosa també anomenada sucre comú, és un disacàrid. La funció de la 
sacarosa en qüestió és per endolcir el medicament  
 L’aspartam és un edulcorant no calòric. Té la mateixa funció que la sacarosa en 
aquest medicament.  
 El bicarbonat de sodi: és un mineral, però també es pot produir de forma artificial. 
El bicarbonat de sodi és un antiàcid que s’utilitza per la ingestió àcida. També es pot 
utilitzar per cremades d’àcids. 
 La sacarina de sodi: és la forma salina de la sacarina (edulcorant artificial). És un 
compost termostable. En aquest cas, serveix com a edulcorant, ja que la sacarina de sodi 
supera 300 vegades la capacitat d’edulcorar el sucre.  
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 El lauril èter sulfat sòdic: és un detergent, que es pot trobar en molts productes de 
la cura personal.  
 L’aroma de menta: serveix per donar un sabor de menta.  
L’ibuprofè d’aquesta marca, pel fet de ser granulat per solució oral, podem veure que té 
molts edulcorants: sacarosa, aspartam i sacarina de sodi. També podem veure que, 
encara que no va aparèixer en la gràfica, conté bicarbonat de sodi, que és un mineral. 
Si els components no apareixen en la gràfica, vol dir que tenen una quantitat inferior del 
voltant de 5 percent.  
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8.2.4 - Segona DRX 

Després de la primera difracció de raigs X, que no va sortir molt bé, la Mercè em va dir 
que si volia fer una altra, el que s’havia de fer és buscar un medicament que tingués una 
quantitat petita del principi actiu, i si podia ser, una quantitat elevada d’excipient. I no 
havia de ser qualsevol medicament, havia d’estar relacionada amb el meu treball de 
recerca: que tingués minerals.  
Vaig estar buscant, i després de la indicació de la Mercè, vaig aconseguir el segon 
medicament amb el qual faria la segona difracció de raigs X. Amb aquests medicaments, 
vaig anar a la UAB. Abans de fer la DRX, la Mercè i jo vam pesar les càpsules, ja que són 
càpsules molt, molt petites.  

Fig. 33. Les tres marques de tramdol que utilitzarà com a mostra de la segona pràctica  

Com podem veure en aquesta imatge les càpsules són molt petites. Però, després de 
pesar-les, vam descobrir en que tots tres contenien més de 65mg d’excipients. Algunes 
en tenien més i d’altres menys.  
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Després de rebre els resultats de la difracció de raigs X, la meva tutora de la UAB, em va 
enviar un correu dient que hi havia un problema. Els resultats és la Mercè qui ha 
interpretat, i em va dir que el principi actiu, el tramadol, no estava  a la base de dades del 
programa, ja que és un producte patentat i no s’ha volgut incloure en  la base de dades. 
Això vol dir que hi ha 4 components que ha interpretat. I aquests són: Hidrogenfosfat de 
calci, estearat de magnesi, cel·lulosa i midó. I el que no ha interpretat és el principi actiu 
que és el tramadol.  

Identificació de tramadol 
Com que no el tramadol no estan en base de dades, la Mercè, em va enviar un article on 
surt el patró d’aquest principi actiu, i el que vaig fer, va ser, agafant el patró i els 
difractogrames, i anat comprant, els pics. Si coicideix algun, vol dir que aquell és el pic de 
tramadol. 

Fig. 34. Patró de tramadol. Imatge tret de l’article “Tramadol loading, release and iontopheretic characteristics 
of ion-exchange fiber”. 

Aquest imatge és el patró de tramadol, però només és la línia A, les altres línies són de 
altres components.  
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Un cop vist el patró, el que vaig fer en primer lloc és marcar les línies verticals on hi ha el 
pic més important del patró i indicar quin valor té aquests pics. 

Fig. 35. Patró de tramadol modificat . Mateix que imatge anterior, però modificat. 

Un cop fet, he agafat les meves diagrames, i marcar les línies vertical es en el valor que 
he determinat abans . Si coincideixen amb alguns que no està etiquetat en el patró del 
meu medicaments vol dir que he de marcar amb el nom de “tramadol”.  
He marcat els pics del tramadol directament en el diagrama, i us demostraré a 
continuació amb una petita explicació de cada diagrama.  
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A- la primera mostra: asta  
Per posar un nom a aquest medicaments el que he fet jo és agafar directament el nom de 
la marca. Com abans he dit, per fer aquesta segona pràctica, vaig estar més temps 
buscant medicaments, ja que els primers havien fallat. I per completar el diagrama, vaig 
agafar el patró i comparant vaig posar el nom de tramadol on tocava amb l’ordinador.  

Fig. 36. Resultat de la primera mostra de la segona pràctica modificada. Imatge obtingut de laboratori de 
UAB. 

Com podem observar, aquest diagrama, està complet. Tots els altres compostos són 
interpretats pel programa menys el tramadol que vaig haver de fer després.  
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Aquesta és la primera mostra, anomena asta.  
Com que el principi actiu de totes les tres marques eren de 50mg, (són de càpsules). El 
pes total d’un comprimit d’aquesta marca de tramadol és de 151mg, però, per fer la 
difracció de raigs X, vaig necessitar 5 càpsules, amb un pes total de 750mg. Això vol dir 
que cada càpsula, té un pes de 100mg d’excipients.  
En el diagrama, podem observar que en la difracció de raigs X vaig trobar 3 components i 
aquests són: el principi actiu que és el tramadol, l’estearat de magnesi i la monetita.  
Segons el prospecte, el principi actiu és clorhidrat de tramadol, després, també podem 
trobar com a excipients l’estearat de magnesi, sílice col·loïdal anhidra i Hidrogenfosfat de 
calci anhidra.  
Després de buscar informació, vaig trobar què la monetita és la forma mineral de 
l’hidrogenfosfat de calci. Això vol dir que és un mineral.  
 L’hidrogenfosfat de calci, generalment és utilitzat principalment com a suplement 
dietètic en cereals, també en menjar de gossos, farina i fideus instantanis.  
A part d’aquests excipients, les càpsules que no vam utilitzar, estan formades per gelatina 
i diòxid de titani. 
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B- la segona mostra: cinfa  

Fig. 37. Resultat de la segona mostra interpretada i modificada Imatge obtingut de laboratori de UAB.  

D’aquesta marca, el pes total de les 4 càpsules que vaig utilitzar, va ser de 612mg, això 
vol dir que cada càpsula té un pes aproximat de 153mg, i restant això, obtenim un pes de 
103mg d’excipients.  
En el diagrama, podem observar que vaig trobar els mateixos components que en la 
mostra de la marca asta. Encara que podem observar que aquesta marca conté una mica 
menys de monetita que la marca anterior. Però conté més quantitat d’estearat de magnesi 
que l’anterior.  
El recobriment del tramadol de cinfa, està composat per gelatina, diòxid de titani, òxid de 
ferro groc i indigotina.  
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C - la tercera mostra: normon  

Fig. 38. Resultat de la tercera mostra de la segona pràctica interpretada i modificada. Imatge obtingut de 
laboratori de UAB. 

Normon, que és el nom d’aquesta mostra, quan vaig pesar, les 4 càpsules pesaven 
465mg. Això representa, que cada càpsula té un pes de 116,25mg aproximadament, i un 
66,25mg d’excipient. 
A l’hora d’interpretar el diagrama, podem veure que aquest conté més components que 
els dos anteriors. Podem observar en el diagrama els següents compostos: tramadol i 
estearat de magnesi, nitrocel·lulosa, àcid perclòric de cel·lulosa, midó de patata i midó de 
blat de moro. Vaig mirar el prospecte, i vaig descobrir que a part del principi actiu i 
l’estearat de magnesi, no coincideix cap altre compost. Ja que posa que també conté 
midó glicolat sòdic i sílice col·loïdal.  
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 La nitrocel·lulosa és un sòlid que prové del cotó. No és un bon aïllant tèrmic, és 
molt més estable compart amb la nitroglicerina. I per això, és molt utilitzat en explosions, 
ja que no deixa cendres.  
 El midó de patata: és molt habitual veure’l en les receptes, com per exemple 
fideus, patates chips, etc. En pastisseria, és utilitzat per mantenir els dolços humits i 
donar-li una textura tendra.  
Els recobriments d’aquesta marca, estan fets de gelatina, blau brillant, groc guinoleína, 
groc i diòxid de titani.  

Comparant aquestes 3 marques de medicaments, podem trobar que el tramadol de la 
marca asta i cinfa, conté un mineral, què és la monetita. El compost que contenen les 3 
marques és l’estearat de magnesi. Encara que el tramadol de la marca normon, en la 
difracció de raigs X, es poden veure més components, no coincideix gaire amb el que  
posa el prospecte.  
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9- Conclusió  
Després de fer tot el treball, podem dir que la primera hipòtesi, què és: podem trobar 
minerals en medicaments, és certa, encara que no tots els medicaments porten minerals, 
ja que els medicaments de la primera pràctica, el prospecte posava què alguna marca 
conté bicarbonat de sodi (Kern Pharma), i l’altre mineral que posa és talc (normon), 
encara que cap dels dos minerals es van poder veure en difracció de raigs X. Això es 
degut, a que la quantitat d’excipient és massa poc per poder sortir en el diagrama de 
DRX. El medicament que vaig utilitzar a la segona pràctica, tramadol, vaig tenir més sort, 
ja que és va aconseguir veure l’hidrogenfosfat de calci, que també es pot anomenar 
monetita. L’altre mineral que hi podem trobar, és diòxid de titani, aquest es troba com a 
recobriment del tramadols, ja que aquests són càpsules.  
La segona hipòtesis consistia en que en diferents marques del mateix medicament,  
trobaven els mateixos minerals. No és del tot certa, però tampoc falsa del tot, ja que en la 
primera pràctica, no va coincidir cap mineral. En canvi, en la segona pràctica, en dues de 
les tres marques que vaig fer la difracció de raigs X, contenien hidrogenfosfat de calci. I a 
més a més, també vaig trobar diòxid de titani en els recobriments de totes aquestes tres 
marques de medicament. 
A part d’aquests minerals que vaig trobar en els medicaments amb els que vaig fer 
difracció de raigs X, també vaig trobar altres minerals de la medicina occidental, que són 
la Vermicutita, clorur de sodi i carbonat de calci. En la medicina tradicional xinesa, vaig 
trobar dos minerals, i aquests dos són el cinabri i la mirabilita.  
El meu treball, el vaig fer sobre medicina occidental, però també una petita part sobre 
medicina tradicional xinesa, ja que aquestes dues són completament diferents, i em va 
semblar molt interessant explicar una altra medicina que no sigui la que tenim aquí, ja 
que en la medicina occidental, els medicaments són comprimits, càpsules, etc. que 
s’obtenen al laboratori. En canvi, la medicina tradicional xinesa, són receptes d’origen 
vegetal majoritàriament, i que aquests tenen més efectes secundaris, encara que són de 
llarga durada, per una cura permanent.  
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