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MATERIAL METÁLICO, DE PLÁSTICO E DE SOPORTE DIVERSO  
 
 

1) Aro : Que pode ter noz ou non e serve para amarrar un funil de decantación ou colocar enrriba unha rexa 
metálica. 
 

2) Espátula: Para facer a toma dunha mostra de reactivo. 
 

3) Gradiña: Para colocar aos tubos de ensaio. 
 

4) Noz dobre: Para amarrar pezas nos soportes. 
 

5) Pinza: Para amarrar pezas nos soportes. Vai amarrada á noz. 
 

6) Reixiña: Tea metálica cunha zona interior de amianto. Usada para evitar que o lume chegue directamente 
aos recipientes a quentar (que soen ser de vidro). 
 

7) Soportes: Onde se van colocar as distintas pezas de vidro amarradas mediante a noz e a pinza. 
 

8) Trípode: Para colocar enrriba del a rexa metálica. 
 

9) Mecheiro Bunsen: Usado para quentar disolucións, funciona con gas butano e colócase debaixo da rexa 
metálica.  
 

10) Pera de goma ou aspirador de 3 válvulas: Consiste nunha pera de goma oca que posee tres válvulas: 
unha para extraer o aire do interior, outra para absorver líquidos por unha pipeta e outra para deixar caer o 
líquido da pipeta. 

 
11) Pipeteador: Serve para encher as pipetas. Para elounha vez conectado á pipeta, faise xirar a rodilla que 

aspirará o líquido, e logo, para baleirar á pipeta, aprétase na válvula de baleirado. 
 

12) Pinza de madeira: Para amarrar tubos de ensaio mentras se poñen ao lume. 
 

13) Vaso Dewar ou calorímetro ou termo: Recipiente de dobre parede que serve para realizar medicións de 
temperaturas dunha reacción química de tal xeito que ésta quede aillada do exterior e non se perda calor. 

 
14) Frasco lavador: Está feito de plástico e serve para conter auga destilada ou desionizada. Utilízase para 

preparar disolucións, lavado final de material de vidro, … 
 

15) Brocha ou escobiña: Serve para lavar diferentes materiais de vidro. 
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 soporte  

 aro metálico con noz 

 pinza metálica con noz 

 espátula   rexa  dobre noz  

 trípode   mecheiro bunsen  gradiña  pinza de madeira 

 vaso Dewar  pera para  
pipeta  

 pipeteador   frasco 
lavador  
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MATERIAL DE VIDRO  
Os vidros máis usados teñen que ter unha boa resistencia mecánica, química e estabilidade térmica. 
 
1) Vaso de precipitados 

Usado para preparar a fase inicial dunha disolución, para manter líquidos ou disolucións, para quentar lí-
quidos colocándoos sobre unha rexa metálica,… Non serve para medir volumes. As marcas de volume 
que trae só son orientativas. 

 
2) Matraz Erlenmeyer 

Recipiente tronco-cónico usado para disolver solutos, quentar disolucións, preparar reaccións,… Ás veces 
aparece con graduacións en ml que só son aproximadas e non serve para medir volumes con exactitude. 
Utilízase moito para realizar valoracións ácedo-base. 
 

3) Matraz aforado 
Matraz cun só aforo a unha Tª dada, é decir, á Tª que marca o recipiente o aforo indica exactamente o vo-
lume marcado no recipiente. Utilízase para a preparación de disolucións con concentracións coñecidas. A 
disolución prepárase disolvendo ao soluto nun vaso de precipitados cun pouco de auga. Logo vértese no 
matraz e se enrrasa con auga ata a marca do aforo. No proceso, lávase o vaso de precipitados con auga 
que se verte no matraz para aproveitar todo o soluto que quedou sen disolver. Deste xeito podemos acadar 
un valor de concentración bastante exacto. 
 

4) Matraz de fondo redondo 
Usado para quentar líquidos, colocado sobre unha rexa metálica enrriba dun mecheiro bunsen. Tamén se 
usa para reaccións químicas nas que se desprenden gases. 

 
5) Matraz de destilación 

É un matraz de fondo redondo que conta cunha saída lateral. Utilízase en destilacións. Pola saída lateral 
sae o vapor cara a un refrixerante para facer a conversión de gas a líquido. 
 

6) Probeta 
Usada para medir volumes, pero que non requira unha gran precisión. Para facer a lectura do líquido me-
dido, colócase á probeta nunha superficie horizontal e colocamos aos nosos ollos á altura do líquido. A 
superficie do líquido a medir non é plana senón curva, e a lectura faise tanxencialmente á curva que forma 
o líquido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 vasos de precipitados  
(500, 250 e 100 mL)  

 erlenmeyer   matraz aforado   matraz de  
fondo redondo   probeta  
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7) Pipeta 
Empregada para medir volumes pequenos de líquidos ou disolucións con gran precisión. Hai varios tipos 
de pipetas: graduadas para medir distintos volumes e dun só aforo para medir un volume exacto. Para a 
súa utilización hai que seguir as seguintes pautas: 

• Aspírase coa boca (se o líquido é auga ou unha disolución moi diluída) ou usando unha pera de 
goma ou unha pipeteadora mecánica (no caso de disolucións concentradas ou disolucións de áce-
dos, bases, …). 

• O nivel do líquido aspirado debe ser lixeiramente maior que a muesca superior que indica o aforo. 
• Tápase co dedo índice e vaise afroxando lixeiramente para que escorra o líquido sobrante ata cegar 

ao nivel da muesca. No caso de usar unha pera, aprétase unha das válvulas para que a presión at-
mosférica deixe caer o líquido. 

• Para valeirar retírase o dedo. “Non se debe soplar nunca á pipeta, posto que ésta xa ben calibrada”. 
O correcto e apoiar a punta da pipeta na superficie do recipiente onde se vai botar o líquido e deixar 
que se valeire por sí soa. 

 
8) Bureta 

Usadas para medir volumes con gran exactitude. É o instrumento ideal para realizar unha valoración áce-
do-base. Á hora de facer unha valoración os instrumentos deben de estar a Tª ambiente (a maior Tª diláta-
se o vidro dando lecturas erróneas), a bureta ten que estar lavada primeiramente con auga destilada e logo 
coa disolución que se vai a usar (para reducir erros de medida), a zona de saída posterior á chave ten que 
estar chea da disolución a usar e o enrrase terase que facer na parte curva do líquido. 
 

9) Tubo de ensaio 
Usado para facer pequenas probas químicas ou biolóxicas, para disolver pequenas cantidades de solutos. 
 

10) Contagotas 
Usado para medir moi pequenas cantidades de líquidos. Utilízase para realizar o enrrase final dunha diso-
lución nun matraz aforado. 
 

11) Funil cónico 
 Usado para trasvasar líquidos ou disolucións dun matraz a outro. Tamén se emprega para realizar filtra-

cións de disolucións usando papel de filtro. Os dous tipos de funís máis usados son o de filtración por 
gravedade e o funil Büchner (de cerámica). 

 
12) Funil de decantación 

Serve para separar dous ou máis líquidos inmiscibeis por diferencia de densidades. Deste xeito teremos o 
paso previo para unha extracción. O proceso consiste en deixar en repouso aos dous líquidos inmiscibeis 
para obter dúas fases separadas. Logo, abrimos a billa de paso e deixamos caer só ao líquido inferior so-
bre un vaso de precipitados ou un erlenmeyer. 

 

 
 

 
pipeta 

 bureta  

 
 tubo de ensaio  contagotas  

 funil cónico  
 funil de decantación 
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13) Matraz Kitasato 
Recipiente similar ao erlenmeyer, pero que posee unha saída lateral usada para realizar filtracións por 
succión  por conexión a unha trompa de auga (succión por vacío).  

 
14) Refrixerante 

Poden ser de tres tipos: de serpentín, de bolas ou recto. Utilízanse para técnicas de destilación enfriando 
á substancia destilada para que pase á fase líquida. 

 
15) Vidro de reloxo 

Ten forma cóncava e úsase como soporte de sólidos para a súa pesada. 
 

16) Termómetro 
Usado para medir a Tª de líquidos ou disolucións. Normalmente son de mercurio. 

 
17) Variña de vidro 

Usada para remexer e disolver solutos ou líquidos nun disolvente que esté nun vaso de precipitados. 
 
18) Caixa petri 

Usadas en prácticas de microbioloxía. 
 
19) Desecador 

Recipiente pechado que contén no seu interior xel de sílice (absorbente de humedade) que se usa para 
deshumidificar unha mostra sólida de producto. 

 
20) Material de vidro esmerilado 

Usado nalgún tipo de recipiente, teñen a característica de ter un esmerilado interno (matraz) e externo 
(pezas). A esmerilización das pezas permite que as montaxes podan ser moi herméticas, o que impide a 
saída de gases e líquidos. A unión esmerilizada ten que ser lubricada previamente con vaselina para que 
logo as pezas non queden soldadas. 

 

 
 
 
 

 Matraz Kitasato    vidro de reloxo    refrixerante  desecador 

 Material de vidro 
esmerilado  
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MATERIAL CERÁMICO  
Pode ser de cuarzo ou de cerámica. As porcelanas son moi resistentes a altas Tª 
 

1) Cápsula 
Usadas para quentar un sólido. Non debe colocarse a cápsula quente sobre unha superficie fría para evitar 
que escache. 

 
2) Crisol 

Usado para fundir sólidos. É semellante a unha cápsula pero con forma cilíndrica e máis estreito. 
 

3) Funil Büchner 
Usado para realizar filtracións ao vacío mediante o matraz kitasato e unha trompa de vacío. O funil Büch-
ner levará no seu interior papel de filtro cun diámetro igual ou un chisco inferior ao diámetro interno do 
funil. 

 
4) Morteiro de man 

Usado para realizar a moenda dun sólido. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL DE PESADA  
Son diversos tipos de balanzas para realizar a medida de masas das substancias. 
 
1) Balanza granatario 

Consta de dous brazos sobre os que colgan dúas bandexas. Nunha colocamos á substancia a pesar e na ou-
tra imos colocando diversas pesas de masas coñecidas ata que a balanza quede equilibrada (que a agulla 
central apunte ao 0). 

 
2) Balanza electrónica 

Serve para medir masas de substancias sólidas. Normalmente traen marcada a precisión da súa medida en 
unidades de gramos. O xeito de facer a pesada é o seguinte: encender a balanza, e unha vez calibrada, co-
locamos enrriba un vidro de reloxo limpo (sobre o que colocaremos á substancia sólida cunha espátula) e 
taramos a balanza, é decir, que ésta se poña a 0 e reste o valor da masa do vidro de reloxo. Deste xeito xa 
podemos facer a pesada directa da substancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 cápsula de  
porcelana   funil Büchner   morteiro  

 balanza 
electrónica   balanza 

granataria  
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Quentar unha disolución nun 
tubo de ensaio 

Quentar unha disolución 
nun vaso de precipitados 

Valoración 
Ácedo-Base 

Filtración por gravedade 

Auga 

Filtración ao baleiro 

Destilación 


