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Plataforma web, produïda per Springer, basada en les 
noves sèries de la Landolt-Börnstein, una col·lecció de 
dades  de qualitat garantida a l’àmbit de la química, física 
i enginyeria. 

  

CONTINGUT 

     SPRINGER MATERIALS: LANDOLT-BÖRNSTEIN  ACCÉS 

• Més de 91 documents en línia amb més d’un 
milió de cites bibliogràfiques. 

• Més de 165.000 substàncies i sistemes de 
materials amb 3.000 propietats. 

• Àrees temàtiques que cobreix: 

Partícules, nuclis i àtoms, Molècules i radicals, 
Transport i estructures electròniques, Magnetisme, 
Semiconductivitat, Superconductivitat, Cristal·lografia, 

Termodinàmica, Sistemes multifase, Materials avançats, 
Tecnologia avançada, Astrofísica i Geofísica                                                                 

• Bases de dades contingudes: 

o  Landolt-Börnstein New Book Series (>400 
volums) més material electrònic suplementari. 

o Inorganic Solid Phases (LPF -Linus Pauling File 
Database-Multinaries Edition2008) conté 3 
col·leccions : dades d’estructura/difracció, 

diagrames de fases i propietats físiques. 

o Un subconjunt de la base de dades DDBST-
Dortmund Data Bank Software & Separation 
Technology Database que conté propietats 
termofísiques de més de 50 líquids orgànics 
importants més l’aigua i les seves mescles 
binaries. 

o Documents sobre seguretat química 
provinents dels arxius  REACH (Registration, 
Evaluation, Authorization and Restriction of 
Chemicals), Hazard Information (Dangerous 
Substances Directive 67/548/EEC), GHS 
(Globally Harmonized System), RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances), WEEE 
(Waste from Electrical and Electronic 
Equipment) and ECHA (the European 
CHemicals Agency).                                                   

 

• Adreça per accedir-hi amb reconeixement IP 
http://www.springermaterials.com 

• Accés les 24 hores del dia, sense límit d’usuaris 
simultanis. 

• Es possible accedir-hi des de fora de la UB 
mitjançant el proxy 

TIPUS DE CERCA    

Cerca tipus 
Google a tota 
la base de 
dades 

Cerca avançada 

Opcions de navegació:  

• Àrea temàtica 

• Obra impresa 

• Taula periòdica 

Cerca tipus Google: 

 “Speed typing” 
(escriptura ràpida) 
redueix el temps 
d’escriptura amb els 
suggeriment de 
termes de cerca i 
contingut disponible. 

Cerca avançada: 

Permet cercar 
substàncies, 
sistemes de 
elements, 
fórmules 
moleculars, 
números CAS 
i les seves 
propietats 

“Your Query” es genera 
automàticament a partir dels 
termes de cerca introduïts 

Opcions de navegació: 

Navegació per àrea temàtica 

Contingut 

Ruta  

Navegació per 
l’obra impresa 

Permet la cerca per 
volum i subvolum 

Totes les sèries de 
la versió impresa 


