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860028 - 32103AQI - Anàlisi  Química Industrial

Última modificació: 11/07/2016
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 860 - EEI - Escola d'Enginyeria d'Igualada.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2017 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOAQUIM FONT VALLÈS

Altres: TRINI CANALS PARELLÓ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Genèriques:
CG8. IGUALTAT D'OPORTUNITATS: Actuar d'acord amb el respecte als valors democràtics recollits a la Constitució espanyola, en
especial a aquells drets derivats del principi d'igualtat de tracte i de la no discriminació per raó de sexe, que regula la Llei Orgànica
3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i conforme als valors propis d'una cultura de pau, previstos a la
Llei 27/2005, de 30 de novembre, de foment a l'educació i la cultura de la pau.

Transversals:
1. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit
i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.
2. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
3. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 2: Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i
d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar-ne i executar-ne una bona estratègia de cerca avançada amb recursos
d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats formatives Crèdits ECTS
Classes magistrals expositives per part del professor, amb l'explicació dels conceptes, els materials i el pla de treball 2,0
Realització d'exercicis de forma individual o en equip, recerca d'informació, treball individual d'autoaprenentatge i estudi 1,0
Realització de pràctiques de laboratori i posterior presentació i comunicació oral i/o escrita en forma individual o en grup 1,0
Projecte Integrador 1,5
Tutorització i avaluació 0,5
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Tenir una visió global de la química analítica i, en particular, de la seva relació amb l'enginyeria.
- Comprensió dels sistemes en dissolució.
- Resoldre problemes de valoracions àcid-base.
- Resoldre problemes de valoracions de precipitació.
- Resoldre problemes de valoracions redox.
- Conèixer els conceptes bàsics i els principis de la química analítica utilitzats en l'anàlisi químic instrumental.
- Comprendre l'origen i el fonament dels espectres atòmics i moleculars.
- Conèixer la llei de Beer i els fonaments de l'espectroscòpia d'absorció.
-  Utilitzar  els  coneixements  bàsics  i  els  principis  dels  mètodes  òptics  per  a  les  aplicacions  quantitatives  de  l'espectroscòpia
ultraviolada-visible i l'espectroscòpia atòmica (absorció i emissió).
- Conèixer els principis dels fenòmens de separació per cromatografia i els principis i aplicacions de la cromatografia en fase gas i de
la cromatografia de líquids HPLC.
- Saber desenvolupar-se en el laboratori d'anàlisi químic.
- Comprovar al laboratori els fonaments teòrics de l'espectroscòpia i la cromatografia.
- Conèixer la manipulació dels productes i la seguretat en el laboratori químic.
- Treballar en equip realitzant un repartiment de feines adequat i resolent els possibles conflictes que sorgeixin durant la seva
realització.
- Utilitzar la terminologia pròpia de la química analítica en anglès per facilitar la consulta de la bibliografia especialitzada.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup petit 9,0 6.00

Hores activitats dirigides 15,0 10.00

Hores grup mitjà 12,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Experimentació en anàlisi química

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
-Mètodes òptics d'anàlisi.
-Mètodes espectroscopis d'anàlisi.
-Cromatografia en fase gas i líquida.

Dedicació: 15 h
Grup petit/Laboratori: 9h
Aprenentatge autònom: 6h



Data: 21/05/2020 Pàgina: 3 / 4

Introducció a la química analítica. Mètodes volumètrics, gravimètrics. Potenciometria.

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- - Els objectius generals de la Química Analítica. Escales de treball. Etapes del procés analític. Anàlisi qualitatiu i quantitatiu.
Instruments bàsics. Obtenció d'una mostra representativa. Preparació de dissolucions per a l'anàlisi. Exactitud, precisió,
sensibilitat i selectivitat. Robustesa d'un mètode analític.
- La metodologia de les volumetries àcid-base, precipitació, redox i amb EDTA. Corbes de valoració. Agent valorant. Acidesa.
Alcalinitat. Punt d'equivalència i punt final. Equivalent químic. València. Indicador. Patró primari i factorització.
- Els principis dels mètodes gravimètrics. Principals determinacions gravimètriques. El coneixement de la termogravimetria.
- Elèctrode de referència. Elèctrode indicadors. Elèctrode de membrana. Com es mesura el pH d'una dissolució amb un pH-metre.
Com es realitza una valoració potenciomètrica.

Dedicació: 70 h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Activitats dirigides: 7h
Aprenentatge autònom: 42h

Introducció a l'anàlisi instrumental. Mètodes òptics i tècniques de separació

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- Els conceptes bàsics i els principis de la química analítica utilitzats en l'anàlisi químic instrumental.
- L'origen i el fonament dels espectres d'absorció atòmics i moleculars (ultraviolat, visible i infraroig).
- La relació entre diverses característiques estructurals de les molècules i les seves propietats espectroscòpiques.
- La llei de Beer i els fonaments de l'espectroscòpia d'absorció.
- Els coneixements bàsics i els principis dels mètodes òptics necessaris per a les aplicacions quantitatives de l'espectroscòpia
ultraviolada-visible i l'espectroscòpia atòmica (absorció i emissió).
- Els principis dels fenòmens de separació per cromatografia i els principis i aplicacions de la cromatografia en fase gas i de la
cromatografia de líquids HPLC.

Dedicació: 70 h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Activitats dirigides: 8h
Aprenentatge autònom: 41h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final de l'assignatura (Nfinal) es calcularà de la següent forma:

Nfinal = 0,8 * Nassignatura + 0,2 * Nprojecte

on:
Nprojecte és la nota del projecte integrador.
Nassignatura és la nota dels continguts Anàlisi Instrumental, Introducció a la Química Analítica i Experimentació, i es calcula com:

Nassignatura = 0,55 * Nexamenfinal + 0,10 * Nexercicis + 0,20 * Nexamencontrol + 0,15 * Npràctiques

sent: Nexamenfinal la nota de l'examen de final de curs
Nexercicis la nota dels exercicis que s'hauran lliurat durant el curs
Nexamencontrol la nota de l'examen parcial que es faci durant el curs

i Npràctiques és la nota dels continguts Experimentació en anàlisi químic, i es calcula com

Npràctiques = 0,25 * Nlaboratori + 0,25 * Nllibreta + 0,50 Ninforme

sent: Nlaboratori la nota de les habilitats pràctiques en el laboratori
Nllibreta la nota de la llibreta de laboratori
Ninforme la nota de l'informe que es presenta de les pràctiques

Per tenir dret a la nota final cal tenir avaluat el bloc d'Experimentació.
En el marc d'aquesta assignatura s'avaluen les competències genèriques assenyalades a l'apartat de competències d'aquesta fitxa.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Moore, John W. ... [et al.]. El Mundo de la química : conceptos y aplicaciones. 2ª ed. México, D. F.[etc.]: Addison Wesley Longman,
2000. ISBN 968444365X.
- Vale Parapar, José ... [et al.]. Problemas resueltos de química para ingeniería. Madrid: Thomson, cop. 2004. ISBN 8497322932.
- Christian, Gary D. Química analítica. 6. México: Limusa, 2009. ISBN 9789701072349.
- Skoog, Douglas A. ... [et al.]. Fundamentos de química analítica. 8ª ed. Madrid [etc.]: Thomson, cop. 2005. ISBN 8497323335.
- Harris, Daniel C. Quantitative chemical analysis. 9. New York: W.H. Freeman, 2015. ISBN 9781464135385.
- Clesceri, Leonore S.; Greengerg, Arnold E.; Eaton, Andrew D. Standard methods for the examination of water and wastewater. 22.
Washington, D.C: American Public Health Association, 2012. ISBN 9780875530130.

RECURSOS

Altres recursos:
- Apunts de l'assignatura. Trini Canals i Joaquim Font.
- Dossier de Pràctiques. Joaquim Font.


