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Solució Molècula 2 

 

GLICEROL 

 

 
 

 

Pista 1. És una molècula orgànica amb un únic tipus d’heteroàtom.  

La molècula de glicerol conté un únic tipus d’heteroàtom, l’oxigen. 

 

Pista 2. És una substància amb propietats molt destacables: altament higroscòpica, líquida 

a temperatura ambient però amb elevada viscositat. Punt d’ebullició superior als 250˚C. 

El glicerol és un líquid viscós, incolor i inodor que 

s'utilitza àmpliament en fórmules farmacèutiques. Té una 

densitat de 1,26 g/cm3. Els tres grups hidroxil que conté 

són els responsables de la seva solubilitat en l'aigua 

(formació enllaços d’hidrogen) i de la seva natura 

higroscòpica. El seu punt de fusió és de 290 ºC. Aquest 

alcohol es produeix a partir de la hidròlisi de triglicèrids, 

o com a subproducte durant la fabricació de sabó o 

biodièsel. El glicerol obtingut industrialment rep el nom 

de glicerina. 

 

 

 

Pista 3. L’espectre d’IR és: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3200-3650 cm-1 banda ampla (banda de tensió OH, és una banda ampla per la formació 

d’enllaços d’hidrogen)  

2800-3000 cm-1  (bandes de tensió C-H de carbonis amb hibridació sp3)  

1400 cm-1 (banda de flexió en el pla OH) 

1200 cm-1 (banda de tensió C-O) 

700 cm-1 (banda de flexió fora del pla OH) 
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Pista 4. La seva fórmula és CnH(2n+2)Xn i l’espectre de RMN 13C és: 

 

 

 

La fórmula del glicerol és C3H8O3.  

Espectre RMN 13C: 

62.5 ppm (2 C). Senyal corresponent als C 

del CH2OH. 

73.1 ppm (1 C). Senyal corresponent al C 

del CHOH. 

 

 

 

 

Pista 5. Per les seves propietats conservants, humectants i solvents, a més sent incolor 

(transparent) i lleugerament dolç, es fa servir com a additiu en aliments processats, i 

massivament en cosmètica, especialment en cremes hidratants. 

 

El glicerol té una àmplia gamma d'usos a la indústria 

alimentària. A causa de la seva dolçor, pot ser utilitzat 

com a edulcorant en begudes. Presenta un poder 

edulcorant del 60% en relació al de la sacarosa. A més, 

pot actuar com un humectant, és a dir, una substància que 

absorbeix i reté la humitat dels voltants. Això li dóna gran 

utilitat quan es fa servir en productes fornejats, ja que 

contribueix a mantenir-los frescos. De la mateixa manera, 

també s'empra en la fabricació de gel i de dolços, per 

evitar la cristal·lització de sucre. En els colorants 

alimentaris pot servir com a solvent. Quan s'afegeix als 

aliments, se'l denomina amb el número E422. 
 

Les propietats esmentades també fan que el glicerol sigui 

útil en productes farmacèutics i cosmètics. Per exemple, 

en dentrifics, productes per a la pell, escumes d'afaitar i 

colutoris bucals. Sovint s'hi afegeix com un agent 

suavitzant i també com un humectant per evitar la pèrdua 

d'hidratació en productes. Com a agent edulcorant, de 

vegades s'afegeix a productes farmacèutics i també s'utilitza per a recobriment de 

pastilles. 
 

L'ús més antic que es dóna al glicerol és el d'agent anticongelant. A causa de la presència 

de grups hidroxils, el glicerol pot formar enllaços d'hidrogen entre molècules d'aigua, 

amb una composició que conté un alt percentatge de glicerol, el punt de congelació de la 

qual és de -38 ºC. 
 

Hi ha molts altres usos del glicerol ja que és un químic molt important amb una àmplia 

gamma d'aplicacions a causa de les seves propietats. Un darrer exemple, la cel·lofana 

utilitzada en envasos d'aliments i venut en rotlles per cobrir els aliments, principalment 

de cel·lulosa, també té glicerina afegida per augmentar la seva plasticitat, és a dir, per 

assegurar que la pel·lícula sigui elàstica i per evitar que es trenqui amb facilitat.  


