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O ano 2022 foi declarado pola Asemblea Xeral da ONU  como Ano Internacional do 

Vidro co obxectivo de dar visibilidade a súa importancia científica, ambiental e cultural 

como un dos materiais máis importantes, versátiles e transformadores da Historia. No 

comunicado emitido por esta institución destácase o papel  fundamental deste material 

na evolución da arquitectura e das artes, así como en sectores destacados como son o 

aeroespacial e da automoción, o da enerxía, biomedicina, electrónica e comunicacións, 

no traballo de laboratorio e na óptica, no envasado e no almacenamento. 

 

O IES Lucus Augusti, aproveitando esta efeméride, pon en valor o material de vidro do 

seu museo a través dunha exposición que leva por título “Material de vidro no museo. 

Un percorrido por pezas do laboratorio de química e de bioloxía de onte e de 

hoxe”. Este material, constituído por pezas do antigo gabinete de Física e Química 

conservadas actualmente no museo, forma parte dos fondos materiais que compoñen 

o patrimonio do noso centro, común ao de moitos outros Institutos Históricos.  

Todo o material que se exhibe na exposición debeu de ter no seu momento uso 

didáctico. Trátase de variedade de pezas, algunhas delas de uso aínda habitual no 

laboratorio de química, e mesmo no de bioloxía, mais outras, as de maior tamaño, 

beleza e deseño, non fomos quen de recoñecer nin saber con exactitude a súa utilidade. 

Son un reflexo de métodos de ensinanza baseados na demostración, así como da 

dotación dos gabinetes de Física e de Química dos centros de ensino secundario a partir 

de mediados do século XIX.  

Entre estas pezas destacamos: 

 Frasco de Wolf (este con tres “bocas” e unha na base). Tiña diferentes utilidades no 

laboratorio: como lavador de gases, para disolver gases en líquidos ou para capturar 

gases dunha reacción. Nas “bocas” pódense colocar tapóns con conexións a frascos ou 

matraces reactores, termómetros ou manómetros. 

 Frasco de Mariotte con tres orificios laterais situados a distinta altura que se poden 

pechar independentemente. Emprégase para estudar a velocidade de saída dun líquido 

ou un gas. Durante o século XIX foi empregado nos quinqués e lámpadas domésticas. 

 Aparato ou xerador de Kipp. Columna formada por dous balóns de vidro na que se 

encaixa un funil; por este introdúcese o ácido diluído e vaise enchendo o balón inferior 

ou da base do reactor ata ocupar parte do primeiro compartimento. O ácido reacciona 



co sólido que debe colocarse no primeiro compartimento ou balón reactor, producíndose 

un gas que debe saír pola válvula superior de maneira que se captura nun recipiente 

exterior separado.  

Trátase dun xerador de gases, permitindo producir ácido sulfhídrico (H2S), dióxido de 

carbono (CO2) ou hidróxeno (H2). O seu autor é  Petrus Jacobus Kipp (1808-1864), 

químico holandés 

 Campá de baleiro aberta. Vaso de vidro empregado para poñer de manifesto os 

efectos da ausencia de presión sobre os obxectos. Ao ter un orificio na súa parte 

superior pode ser conectado a unha bomba de baleiro para extraer o ar do seu interior. 

O seu artífice é Otto von Guericke (1602-1686), físico e enxeñeiro alemán. 

 Globo para pesar o aire. Esfera de vidro provista dun colo metálico e unha chave que 

remata nunha rosca que permite conectala a unha bomba de baleiro. O balón pésase 

co aire, logo faise baleiro e pésase de novo. Por diferenza pódese obter o peso do aire. 

Se por desprazamento da auga se determina o volume do balón podemos determinar a 

densidade do aire a temperatura ambiente. 

 Tubo thistle ou de seguridade. Material de laboratorio fabricado en vidro que 

consiste principalmente nun tubo longo ou eixe de diferentes formas que remata nun 

ensanchamento ou depósito con forma de funil na parte superior. Acostuman a 

empregarse para engadir líquidos a unha montaxe de aparellos. Tamén serven para 

evitar reabsorcións ou para previr que grandes desprendementos de gases poidan 

provocar explosións nos aparellos, actuando de válvula de escape cando se produce un 

desprendemento no exterior. 

O nome procede da palabra inglesa thistle que significa “cardo” xa que algúns destes 

aparatos teñen a forma da copa similar a desta especie floral. 

 

Amósase, tamén, na exposición material hoxe en día habitual nos laboratorios de 

química e/ou de bioloxía como é o funil de decantación, frasco de vidro, caixa Petri, 

morteiro  ou cristalizador, entre outros. 

 


