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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 optativa).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura optativa).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura optativa).

Curs: 2017 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Joaquim Font

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Capacitat per a comprendre i aplicar els principis de coneixements fonamentals de la química general, química orgànica i inorgànica
i les seves aplicacions en l'enginyeria.
2. Coneixements bàsics i aplicacions de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.
3. Coneixements i aplicació dels principis de química analítica. Utilització pràctica dels principis d'anàlisis químic.

Transversals:
4. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
5. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar
solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.
6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

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
Treball en Grup 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:

- Conèixer les tècniques més comuns en els laboratoris com les espectroscòpies IR, UV, Masses, RMN, Fluorescència, l'anàlisi tèrmic, i
la cromatografia en fases gas y líquid.
- Conèixer com es planteja la determinació de les estructures de les molècules orgàniques, incloses les macromolècules.
- Resoldre problemes de caracterització estructural de nivell inicial.
- Aplicar les tècniques a l'estudi de les substàncies involucrades en la tecnologia de la pell, com el col·lagen i els seus aminoàcids, els
tanins, els polímers naturals (caseïnes i albúmines), els polímers sintètics (fenòlics, acrílics, poliuretans, butadiens, nitrocel·luloses...),
pigments, colorants, ceres (naturals i sintètiques) i olis.
- Aplicar les tècniques estudiades a l'anàlisi i caracterització ambiental en relació a les aigües, els subproductes i els residus produïts
en l'activitat de la indústria adobera.
- Estar familiaritzat amb els procediments de tractament de mostra, mètodes de separació i tècniques estudiades per a la seva
aplicació a la resolució de problemes analítics generals, en el camp ambiental, agroalimentari, d'adoberia i industrial en general
- Conèixer l'ús del material i dels aparells que es troben en un laboratori químic instrumental.
- Saber desenvolupar-se en les tècniques d'un laboratori químic avançat
- Treballar en equip realitzant un repartiment de feines adequat i resolent els possibles conflictes que sorgeixin durant la seva
realització
- Tenir el suficient sentit crític per comparar les avantatges i desavantatges de diferents enfocaments per un problema analític
concret.
- Utilitzar la terminologia científica i els recursos bibliogràfics de la matèria en anglès. Resoldre amb fluïdesa els problemes plantejats
en anglès.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 27,0 18.00

Hores grup mitjà 12,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup petit 12,0 8.00

Hores activitats dirigides 15,0 10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

ANÀLISI ESTRUCTURAL

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
-Fonaments de l'anàlisi estructural
-Fonaments de l'Espectroscòpia UV i aplicació
-Fonaments de l'Espectroscòpia IR i aplicació
-Fonaments de l'Espectroscòpia MS i aplicació
-Fonaments de l'Espectroscòpia RMN i aplicació
-Cromatografia en fase gas
-Cromatografia en fase líquida
-Fonaments i aplicació de l'Anàlisi Tèrmic
-Problemes de caracterització estructural

Dedicació: 72 h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Activitats dirigides: 11h
Aprenentatge autònom: 45h
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ANÀLISI APLICAT

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
- La caracterització i anàlisi dels olis, els greixos i les ceres
- L'anàlisi dels pigments i els colorants
- Anàlisi del col·lagen i els seus aminoàcids.
- Caracterització dels tanins
- Caracterització dels polímers naturals (caseïnes i albúmines) i els polímers sintètics (fenòlics, acrílics, poliuretans, butadiens,
nitrocel·luloses...)
- Anàlisi d'aigües residuals i residus sòlids relacionats amb l'activitat de la indústria adobera.

Dedicació: 60 h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Activitats dirigides: 19h
Aprenentatge autònom: 33h

EXPERIMENTACIÓ en ANÀLISI INSTRUMENTAL

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
-Conèixer mètodes auxiliars a l'anàlisi instrumental i tècniques de laboratori avançades.
-Obtenir espectres UV i MS.
-Obtenir espectres IR per reflexió i per transmissió, de sòlids, líquids, i films.
-Obtenir cromatogrames en fase gas y líquida-
-Mesures de propietats tèrmiques.
-Aplicar les diferents tècniques de laboratori per portar a la pràctica els coneixements teòrics.
-Conèixer mètodes de valorització de dissolvents residuals de laboratori. Aconseguir la conscienciació de l'estudiant per a que en
la seva vida professional valori els temes de control de despeses, de risc laboral i els de la conservació del medi ambient.

Dedicació: 18 h
Grup petit/Laboratori: 10h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

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

Percentatge
Exercicis 12%
Treball en Grup 12%
Laboratori 12%
Examen 54%
Avaluació individual 10 %

Per tenir dret a la nota final cal tenir avaluat el bloc de Laboratori d'Experimentació i el Treball en Grup.

En aquesta assignatura serà avaluada la competència genèrica "aprenentatge autònom", basant-se en elements obtinguts de les
activitats del Laboratori d'Experimentació i del Treball en Grup.

En el marc d'aquesta assignatura s'avaluen les competències genèriques assenyalades a l'apartat de competències d'aquesta fitxa.
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