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La química industrial 
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Objectius
 

- Descriure un procés químic complet
- Conèixer les aplicacions industrials dels processos químics.
- Descriure les principals operacions bàsiques de la química industrial.
- Identificar els elements i descriure el funcionament d'una instal·lació química 

senzilla.

Descripció de l’activitat

L'actuació de la indústria química és subjacent a la majoria dels objectes que ens 
envolten: el paper, la pintura, els aliments, els plàstics, els vidres, els medicaments,  
etc. o bé són obtinguts directament en indústries químiques o bé la química exerceix 
un paper rellevant en el procés de fabricació. 

S'estudien les operacions bàsiques o operacions unitàries de la química industrial.  
Cal  defugir  l'enfocament com a matèria  d'enginyeria  (amb balanços de matèria  i 
energia), i centrar-se a fer una descripció de les  operacions bàsiques i els principis 
que les sustenten. Se n’han seleccionat les més usuals i universals, però aquesta 
llista  pot  ser  modificada  en  funció  del  tipus  de  procés  sobre  el  qual  es  vulgui 
exemplificar o en funció del material disponible.

Vistes  aquestes  operacions  unitàries,  convé  veure  un  procés  químic  complet.  
Gairebé  qualsevol  procés  pot  servir  (fabricació  de  pintures,  de  detergents,  de 
plàstics, etc. ), però s'ha seleccionat el tractament d'aigües perquè té lloc gairebé en 
totes les indústries, tant les químiques com les que tot i no ser-ne utilitzen aigua. El 
tractament  de  les  aigües  permet  veure  diverses  operacions unitàries.  En  aquest 
tercer bloc, és imprescindible fer una visita a alguna depuradora d'aigües i/o indústria 
del sector.
 
Aula 
Aula ordinària
Laboratori

Temporització 
6 h al l'aula ordinària
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3 h al laboratori

Recursos emprats 

- Equipament de laboratori.

- Recursos complementaris recomanats:

- Tot és química. http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18227
- Ter, un riu a domicili: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=36707
- La Planta de Tractament del riu Llobregat (Sant Joan Despí):      
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16776

Aspectes didàctics i metodològics 

La  indústria  química  es  basa  fonamentalment  en  els  processos  de  fabricació, 
transformació  i  aplicacions  de  productes.  Per  entendre  què  és  un  procés  s'han 
d'explicar les operacions bàsiques que el configuren, a més a mes de la reacció 
química  que  té  lloc  al  rector.  Els  quadres  de  les  operacions  unitàries  que  es 
presenten  poden  servir  per   proposar  als  alumnes  l'obtenció  de  algun  producte 
conegut, per exemple oli, sabó, cervesa, etc. 

En vista del temps tan limitat que s’assigna a aquesta unitat, caldria plantejar-se la 
realització de les pràctiques d’una manera simultània a la classes teòriques, si és 
possible fer-ho al laboratori i, aleshores, mentre es dur a terme un experiment es van 
desenvolupant als aspectes teòrics adients. 

Les pràctiques proposades es poden fer amb la dotació del material bàsic de què 
disposen els laboratoris dels instituts de secundària, i en tot cas amb algun material  
senzill de fàcil adquisició.

Seria bo fer una visita a una estació depuradora d'aigües, alguna indústria de procés 
de  productes  químics,  o  a  l'exposició  permanent  “Tot  és  química”  del  Museu 
Nacional de la Ciència i de la Tècnica. 

Continguts i competències que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

- La indústria química.
- Importància de la indústria química en el conjunt del sector productiu.
- Subsectors i productes principals de la indústria química
- Les operacions bàsiques de la indústria química:

. Els reactors químics

. Tècniques de separació: de sòlids en líquids i en gasos

. Evaporació

. Cristal·lització

. Destil·lació
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La principal competència treballada és la competència tecnològica.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a l'alumnat de batxillerat de l'àmbit tecnològic.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Química.

Documents adjunts
Guia per al professorat: MP_Ind_Quim.pdf

Guia de treball per a l’alumnat: MA_Ind_Quim.pdf
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