
 

 

 
 
Resultats 
 
Els resultats de la cerca per defecte venen ordenats per rellevància i es pot canviar a 
un ordre cronològic. Es poden visualitzar en HTML o en PDF. Si teniu problemes per 
veure l’article utilitzeu l’opció d’ Other Versions i trieu les anteriors a 2.010 
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Kirk-Othmer Encyclopedia of 
Chemical Technology 

Què és? 

És una enciclopèdia que conté més de 1000 articles sobre 
substàncies químiques (propietats, fabricació i usos). 
També inclou informació sobre processos industrials i 
operacions unitàries en enginyeria química. 
Addicionalment, s’aborden qüestions ambientals i de salut 
relacionades amb l’enginyeria química. 

Actualitzacions: 
LA UAB actualment no té subscrites les actualitzacions i només 

podreu accedir als articles publicats a 2009 o anteriors. Les 
versions prèvies dels articles actualitzats s’arxiven per a la posteritat. 

Com s’accedeix 

A través de Trobador+ o del catàleg de les biblioteques de la UAB o amb 
l’enllaç       onlinelibrary.wiley.com/mrw/advanced/search?doi=10.1002/0471238961  

 

http://onlinelibrary.wiley.com/mrw/advanced/search?doi=10.1002/0471238961
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L’accés està restringit als usuaris de la UAB, per tant, només s’hi pot accedir 
des dels ordinadors del campus o amb accés ARE des de fora de la UAB. 

 

Com buscar? 

Utilitzant el quadre de text per entrar els termes pels quals vulguem consultar 
l’obra. 

 
 El sistema automàticament cercarà també per variacions d’aquests termes 
(singular / plural, diferents formes verbals, adjectius comparatius i superlatius, 
variants angleses i nord-americanes...). Si entreu més d’un terme els combina 
amb un “AND” que actua implícitament. 
 
A més, es poden utilitzar signes com: 

 l’asterisc *: per truncar arrels de paraules per davant o per darrere. 
 parèntesis ( ): perquè es resolgui primer una cerca dins d’una altra. 
 cometes “ ”: per trobar les paraules exactament en l’ordre que 

s’introdueixen. 
 

I també els operadors booleans: 
 

AND: alcohol AND polymer  Els dos termes han d’aparèixer en el mateix article o camp 
OR: colorant OR pigment  Al menys un dels dos termes ha d’aparèixer en l’article 
NOT: ozono NOT *water 

 
En funció dels resultats podem modificar la cerca: 
 
Si hem obtingut pocs resultats utilitzarem termes sinònims enllaçats amb OR 
Si hem obtingut molts resultats refinarem afegint termes de cerca o buscant-los com a 
frase (si fos possible), limitant a camps més concrets o utilitzant només algun dels 
criteris addicionals. 
 
Per una completa descripció de com fer cerques vegeu 
onlinelibrary.wiley.com/searchTips 
 

 
Una altra manera és visualitzant el llistat d’articles i escollir 
els que ens interessin.  Es fa des de l’opció Find Articles 
que trobareu a la part superior esquerra. 
La navegació per matèries ens mostra les següents 
entrades: 

 

http://www.bib.uab.cat/are/
http://onlinelibrary.wiley.com/searchTips

