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   CAPÍTOL 11:  

 

   FÍSICA APLICADA XI  
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   INTRODUCCIÓ A LA BIOLOGIA:  

   Mentre el catabolisme significa la destrucció de les 

macromolècules en els més petits, el anabolisme és el contrari.  

   Autòtrofs obtenir E a través de reaccions de la fotosíntesi 

(energia de la llum). S'alimenten a través de la matèria inorgànica.  

   Heterotróficas obtenir E a través de reaccions "Red-Ox."; 
Obtenir el E a través de la respiració aeròbia (en presència 

d'oxigen), mentre que els heteròtrofs anaerobis obtenir E a través 

de la fermentació. S'alimenten a través de la matèria orgànica.  

   Cicle metabòlic (es pot definir com Catabolisme aeròbic):  

1. la destrucció de les macromolècules en els seus components 
(greixos són les que tenen més energia).  

2. Obtenció de Ac-CoA en l'oxidació d'àcids grassos, 

monosacàrids, aminoàcids ...  
3. L'acetil coenzima s'afegeix el cicle de Krebs (la ruta més 

comuna de les molècules de combustible (genera E). Els 

enzims també està sota el seu control ["cadena 

respiratòria"].  

   Glucòlisi promet extreure E de glucosa (sucre) sense oxigen; 

àcid pirúvic es forma completament que degenera en etanol, àcid 

làctic, acetaldehid ...  

   Per fer fermentació calen microorganismes necessaris. En la 
respiració, l'àcid pirúvic de la glucólisis entra al cicle de Krebs i 

acaba en CO 2 i H 2 O.  

   Parlem ara de la Fermentació Làctia: lactosa, glucosa, 

galactosa… + microorganismos         genera àcid làctic. Al meu 
entendre, l'excés de sucre que s’ha de descompasar 

anaeròbicament per falta d'O2, no produeixen tanta però 

s’enmagatzema en forma d’àcid làctic músculs. 
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   L'àcid làctic excedent arriba al fetge i es descompon en glucosa 

de nou.  

   ALUMINIUM: ALUMINI:  

   L'alumini és l'element més abundant a la terra:  

   Resulta que el bany d’alumini fa més resistent i mal·leable, 

producte d'alumini (d'acer, per exemple).  

   Cannonades enterrades també (així com coure i plom). També 

és conductor, anti-corrosió de l'aigua de mar ...  

   Aplicada en conservació (paper d'alumini).  

   Trobat alumini sòlid i com un òxid en bauxita (a part d'altres 
compostos com ara Al (OH) 3, AlOOH, ferro, òxid silícic, Na 

(OH) 4 ...), i resoldre en criolita per generar alúmina (Al 2 O 3).  

   Reaccions:  

NaAl (OH) 4 + 3H 2 O          3NaOH + Al (OH) 3  

2Al(OH) 3        Al 2 O 3 + 3H 2 O  

   i obtenir l’Al 0 per electròlisi en l'ànode (mentre que el O 2 està 

format en el càtode. Al 0 s'obté líquid a la part inferior del tanc en 

l'elèctrode de carbó.  

   Aprofito per explicar per què els valors del potencial de 

reducció estàndard estan calculats respecte a un elèctrode de 

referència: l'hidrogen.  
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   En altres paraules, és a dir, la possibilitat d'un "semipila" 

necessiten un elèctrode de referència: H 2 / 2H + condicions d'estat 

estàndard o normal: Pressió = 1 atm, i la temperatura = 25 º C i té 

un valor potencial estàndard Δ0 = 0. 

   La placa de platí ofereix o accepta electrons.  

   Depenent de si la força va ser d'esquerra a dreta (per exemple, 

Cu 2 +/ Cu0) o viceversa, els signes són> 0 o <0.  


