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1. LA INDÚSTRIA QUÍMICA

Correspon  a  la  indústria  química  l’elaboració  de  productes  que  s'obtenen 
mitjançant transformacions físicoquímiques, anomenades operacions unitàries, 
els  quals  productes  esdevenen  per  a  altres  indústries,  inclosa  la   indústria 
química mateixa, o en altres on exerceixen un paper secundari. Es pot dir que 
no hi ha activitat que no necessiti  aquests productes: adobs per a la agricultura, 
explosius  per  a  la  mineria  i  obres  públiques;  pintures,  curtits,  colorants, 
lubrificants,  i  molts  més,  per a les diverses indústries,  i  altres productes  de 
consum directe com ara els plàstics, productes alimentaris, farmacèutics i de 
perfumeria, material fotogràfic, etc.

2. ELS PRODUCTES QUÍMICS

Productes químics inorgànics. Àcids, alcalins i sals minerals, com ara àcid 
sulfúric, clorhídric, i nítric, sosa, carbonat de sosa, sofre i els seus derivats: 
carbur del calç, clor, amoníac, etc.
Productes químics orgànics. Àcids orgànics i sals derivades, metanol, fenol, 
formol, etilè, benzè, naftalè, acetilè, àcid acètic, alcohols, acetona, dissolvents, 
plastificants, etc.
Matèries plàstiques. Resines, clorur de polivinil, polietilè, poliestirè, derivats 
de la cel·lulosa, derivats acrílics, etc.
Sabons, detergents i productes de cosmètica.
Adobs químics de nitrogen, fòsfor i potassi.
Matèries colorants. Pigments, pintures, vernissos, tints, etc.
Matèries fotosensibles. Productes fotogràfics: plaques, pel·lícules, etc.
Petroquímica. Substàncies  derivades  del  petroli:  gasos  combustibles,  òxid 
d'etilè, metanol, acetaldehid, xilè, fenol, etc.
Explosius: dinamita, nitroglicerina, trinitrotoluè, pirotècnia, etc.

I molts  altres  productes,  com ara cautxú,  insecticides,  ceres i  parafines,  lis, 
greixos i cuitats.

2.1. CLASSIFICIÓ DELS PRODUCTES

Els productes químics que es fabriquen es classifiquen d’acord amb la seva 
utilitat, en quatre grans grups:

Productes bàsics o  commodities. Productes de gran volum de fabricació, no 
diferenciats  segons  el  fabricant,  per  exemple  l'àcid  sulfúric,  amoníac,  sosa 
càustica, metanol, etc.
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Productes intermedis o “pseudocommodities". Productes de gran volum de 
producció,  però  específics  d'un  fabricant  determinat,  per  exemple,  els 
monòmers de determinades resines.

Productes  químics  fins.  Són  productes  de  petit  volum  de  producció,  no 
diferenciats: vitamina C, aminoàcids.

Especialitats.  De  petit  volum  de  producció,  específics  d'una  marca 
determinada: additius de pintures, floculants per a depuració d'aigües, etc.

2.2 PRODUCTES DE CONSUM RELACIONATS AMB LA QUÍMICA

Respecte  als  productes  que  consumim  habitualment  en  la  vida  quotidiana, 
fixeu-vos en la relació del producte amb les operacions unitàries associades per 
obtenir-lo (vegeu el quadre següent).
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BÉ SOCIAL PRODUCTE OPERACIONS UNITÀRIES
Sucre Lixiviació, depuració dels sucs, evaporació, cristal·lització, centrifugació i assecament

ALIMENTACIÓ Pa Molta, mescla de farina amb aigua i ferments, fermentació i cocció
Aigua potable Filtració, coagulació, sedimentació i desinfecció
Vi Premsatge del raïm, fermentació i clarificació
Cervesa Maltatge, fermentació i clarificació
Licors Destil·lació, extracció, mescla amb aigua i sucre
Olis Premsatge, extracció sòlid-líquid i refinatge
Formatges Descremat per centrifugació, coagulació de proteïnes, premsatge i salament

VIVENDA Ciment Mòlta de primeres matèries, mescla, cocció, refredament, mòlta i addició de guix
Guix Deshidratació-cocció, refredament i mòlta
Vidres Barreja de primeres matèries (sílice, òxids i sosa), fusió, motlluratge i tremp
Ceràmica Barreja d'argiles, suspensió, evaporació, molturat, dessecat i cocció

TRANSPORT Cautxú natural Extracció de làtex, coagulació, plastificació, addició d'accelerats, motlluratge i vulcanització
Cautxú artificial Obtenció del monòmer, polimerització, plastificació, motllura i vulcanització
Asfalt Destil·lació del cru de petroli, bufament amb aire i dispersió mitjançant dissolvents o aigua

ENERGIA GLP (butà ) Destil·lació del petroli i odorització
Gasoli/na Rectificació, cracking i addició d'antidetonants i productes per augmentar l'índex

SANITAT Aspirina Reacció entre l'àcid salicílic i l'anhídrid acètic, cristal·lització, rentatge, assecament i envasat
VESTIT Fibres naturals Desengreixatge amb lleixiu, neutralització, centrifugació, rentatge i emblanquiment

Fibres artificials Solubilització de la cel·lulosa, extracció, coagulació, trefilatge i trenat
Fibres sintètiques Hidrogenació del benzè, oxidació i addició d’hidroxilamina, polimerització i condensació
Cuir Eliminació de la queratina, rentatge tractament amb enzims, adobament, tintatge i assecament
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Activitats

1. Classifiqueu els productes següents d’acord amb la definició donada:

Àcid nítric
Cloroamfenicol
Anilina
Penicil·lina
Clorur de polivinil
Ciment

2. Exposeu les operacions més importants en l'elaboració del formatge.

3. ¿Quina és la diferència entre matèries primeres i productes acabats? Poseu 
un exemple.

4. Quina és la primera matèria del PVC (clorur de polivinil)?
D’on prové?

3. TECNOLOGIA QUÍMICA

Per obtenir els productes esmentats s’han de fer unes operacions de 
transformació de la matèria, energia i quantitat de moviment.
Tot procés de fabricació químic està configurat per un acoblament ordenat i 
seqüencial de diverses operacions, 
anomenades  operacions  unitàries, 
en  les  quals  la  matèria 
experimenta canvis d'estat, energia 
o composició.
La tecnologia química exerceix la 
funció de dissenyar i fer funcionar 
qualsevol procés fisicoquímic amb 
la  màxima  eficàcia,  optimant  els 
equips  de  producció,  o  sigui,  en 
vista  de  la  necessitat  de  produir 
qualsevol  producte  la  tecnologia 
química  s'encarrega  d'estudiar  el 
procés  més  òptim  de  tots  els 
possibles.

També correspon a la Tecnologia 
Química  l'estudi  de  qüestions 
tècniques, com ara el transport de 
matèria,  transmissió  d'energia, 
coneixement  de  materials  i  els 
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diversos procediments  de regulació i control de les variables dels processos 
de fabricació.

A continuació es presenta un quadre de les principals operacions unitàries de 
la Tecnologia Química, on es relaciona l'operació amb la transferència que té 
lloc, la propietat transferida i la força que impulsa l'operació.

OPERACIÓ 
UNITÀRIA

BASADA EN LA 
TRASFERÈNCIA

 PROPIETAT FORÇA IMPULSORA

Destil·lació Matèria Volatilització Diferència p.e.
Extracció Matèria Solubilitat Cte distribució
Cristal·lització Matèria-energia Solidificació Sobresaturació
Absorció Matèria Solubilitat Pressions parcials
Adsorció Matèria Adsorció superficial Forces Van der Waals
Bescanvi iònic Matèria Bescanvi d'ions Reacció química
Evaporació Matèria i energia Solubilitat i calor Gradient de tª
Circulació de 
fluids

Quantitat de moviment Pressió, velocitat i altura Variacions de pressió
 i velocitat

Sedimentació Quantitat de moviment Densitat Acció gravitatòria
Centrifugació Quantitat de moviment Densitat Centrífuga
Filtració Quantitat de moviment Pressió Diferència de pressions
Reacció química Matèria i energia Composició Grau de conversió

Un exemple: volem separar l'alcohol del vi per destil·lació. L'alcohol és un 
component  del vi,  a més a més d'altres com l’aigua,  les sals  dissoltes,  els 
pigments, etc. Cal escalfar el vi a la temperatura del component més volàtil, 
l'alcohol, el qual té un punt d'ebullició per sota d'aigua, de manera que els 
vapors estaran molt  enriquits  d'alcohol, els quals després de condensar-los, 
ens donaran l'alcohol líquid.

¿Què hem transferit?  Matèria,  en separar un component,  que és l'alcohol, 
d'una barreja, que és el vi.
¿Quina ha estat la propietat que ho ha fet possible? La diferència dels punts 
d'ebullició entre els components de la barreja.
¿Quina és la força de l'operació? Com més diferència hi ha entre els punts 
d'ebullició, més eficaç i rentable serà la destil·lació.

Activitats

5.  Justifiqueu  per  què  l'evaporació  és  una  operació  unitària  simultània  de 
transferència de matèria i energia.

 
6. Expliqueu com s'obté la sal comuna a partir de l'aigua de mar.

4. PROCÉS QUÍMIC 

Un  procés  químic  és  un  conjunt  d'operacions  químiques  i/o  físiques 
ordenades  seqüencialment  amb  la  finalitat  de  transformar  unes  matèries 
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inicials,  denominades  reactants  (R)  en  productes  finals  diferents  (P).  Els 
reactants  R,  després  d'ésser  condicionats,  passen  al  reactor  on  té  lloc  la 
transformació química o reacció, i absorbeixen o desprenen calor, en funció 
de si la reacció és endotèrmica o exotèrmica. El producte final obtingut se 
separa  dels  reactants  que  no  han reaccionat,  els  quals  es  poden  aprofitar, 
recirculant-los de nou, per augmentar el grau de conversió del procés, o sigui 
el seu rendiment. Posat el cas que hi hagués un component, en el procés, que 
no reacciona caldria eliminar-lo en part, mitjançant la sortida de purga, a fi 
d’evitar-ne l’acumulació i el blocatge consegüent de la reacció.

De vegades els reactants no reaccionen amb prou rapidesa i cal afegir-hi unes 
substàncies, en petites quantitats, que s’anomenen catalitzadors, o bé escalfar-
les per augmentar la velocitat de la reacció. Al contrari, hi ha reaccions molt 
exotèrmiques, les que desprenen molta calor, que s’han de refredar per evitar 
la  descomposició  del  producte  obtingut  o  fins  i  tot  que  faci  malbé  les 
instal·lacions i els equips. Igualment, la reacció té la màxima conversió a una 
temperatura  determinada  que  s’ha  de  mantenir,  treballant  d’una  manera 
adiabàtica.

Els processos poden ser,  d’acord amb la manera com funcionen, continus, 
discontinus  i  semidiscontinus.  Els  continus  es fan servir  per  obtenir  grans 
quantitats de producció, per exemple la fabricació d'àcid sulfúric, amoníac, 
etc.,  mentre  que els  discontinus  s'utilitzen  per obtenir  petites  quantitats  de 
producció, com ara sals de liti, antibiòtics, colorants, etc.

En  els  processos  químics  s'han  de  controlar  i  regular  els  paràmetres  de 
fabricació -cabal, pressió, temperatura, agitació, etc.- mitjançant uns sensors 
de mesura distribuïts per tota la instal·lació que transmeten la informació a un 
ordinador  central,  el  qual  processa  les  dades  i  les  compara  amb  unes  de 
prefixades; és el mateix ordinador el que pren les decisions correctores. Per 
aplicar aquests sistemes de control i regulació el procés ha de ser continu, és a 
dir, aquell en què la matèria entra i surt contínuament i en què els paràmetres 
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del procés es mantenen sota control. En el cas de processos discontinus, el 
control i regulació s’efectuen d'una manera semimanual.



Tecnologia industrial. Unitat didàctica

4.1. ESQUEMA D'UN PROCÉS QUÍMIC

Un procés químic continu es pot representar de la manera següent:

Energia

Operacions de
condicionament

REACTORS QUÍMICS

OPERACIONS UNITÀRIES

Reacció química
Operacions de

separació

Transport
Mòlta
Fluïdització
Dissolució
Pressió
Buit
Emulsió
Dispersió
Escumació
Filtració
......

Recirculaci
ó Purga

RCTA
RFP
Isomètric
Adiabàtic
Mixt
Catalític
......

Filtració
Destil·lació
Extracció
Sedimentació
Evaporació
Cristal·lització
Absorció
Bescanvi iònic
Sublimació
Adsorció
......

R P

 

Activitats

7. Quina finalitat té la purga en un procés químic?
8. Exposeu tres substàncies químiques inerts.
9. Com s'anomena una reacció química que desprèn calor? 
10. Quina finalitat té un catalitzador en una reacció química?
11. Com s’anomena un procés que no intercanvia calor amb els seus voltats?
12. Què significa una operació isotèrmica?
13. Què s'entén per procés continu?

5. OPERACIONS UNITÀRIES (OU)

Tot  procés  químic  està  compost  per  unes  unitats  de  procés,  anomenades 
operacions  unitàries,  com ara  la  polvorització,  assecament,  cristal·lització, 
filtració,  extracció,  evaporació,  destil·lació,  circulació  de  fluids,  etc.  El 
nombre d'aquestes operacions bàsiques no és massa elevat,  
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n’hi  ha  entre  25  i  30,  i  generalment  només  n’hi  ha  unes  quantes  que 
intervenen en un procés determinat.

La  classificació  que  se’n  fa  depèn  de  la  propietat (matèria,  energia  o 
quantitat de moviment) transferida en l’operació, i les lleis de la conservació 
de  la  matèria,  l’energia  i  la  quantitat  de  moviment.  Aquestes  OU poden 
situar-se en el procés abans i/o després de les reaccions químiques que tenen 
lloc al reactor. A continuació exposarem algunes de les operacions unitàries 
més usuals.

5.1. DESTIL·LACIÓ-RECTIFICACIÓ 

És una operació de transferència simultània de matèria i energia en què se 
separen  els  components  d'una  mescla  atenent-ne  el  punts  d'ebullició  o  la 
volatilitat relativa. Els components més volàtils se separen de la resta quan 
s'escalfa la mescla, de manera que els vapors que surten del líquid estaran més 
enriquits que el component més volàtil, el de punt d'ebullició més baix. Els 
diferents productes del petroli s'obtenen per destil·lació fraccionada en què es 
separen  els  productes  més  lleugers  com ara  metà,  butà  i  propà,  dels  més 
pesants, com ara el querosè i la benzina, i aquests del quitrà i de llots molt 
pesants.

L'esquema d'una destil·lació-rectificació operant en continu es pot representar 
de la manera següent:

Refrigerant

Destil·lat
Columna de reflux

Plat

Extracció lateral

Alimentació

Fluid calefactor

Calderí
Residu

R

F

DVD

LD
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La mescla líquida a tractar, alimentació, entra a la columna de destil·lació la 
qual és escalfada en el calderí i llavors s'inicia la vaporització.  Els vapors 
s'aniran  enriquint  del  component  més  volàtil  al  llarg  de  la  columna.  La 
columna està dotada de plats on té lloc l'equilibri entre el vapor, VD, que puja, 
i el líquid, LD, que baixa fent el que se’n diu reflux. Com més plats porta la 
columna, més se separen els components de la mescla. Els vapors que superen 
tots els plats són condensats i en surt el destil·lat. Al calderí restarà un líquid 
empobrit  del  component  més  volàtil,  o  sigui,  més  enriquit  del  component 
menys volàtil, anomenat residu.

Les columnes poden disposar de sortides laterals, així obtenim destil·lats de 
composició intermèdia
 
Si volguéssim quantificar tot el que entra i surt de la columna que opera en
continu hauríem de fer un balanç de matèria d’aquesta manera:

Global: F = D + R

Respecte al component que destil·lem: F·XF = D·XD + R·XR

On:

 F: Cabal d'alimentació a tractar XF: Composició molar de F
 D: Cabal de destil·lat XD: Composició molar de D
 R: Cabal de residu XR: Composició molar de R 

Amb la combinació d'aquestes dues equacions podem calcular qualsevol dels 
paràmetres desconeguts a partir d'altres de coneguts. 

Activitats

Indiqueu les respostes correctes i justifiqueu la resposta escollida: 

14. La destil·lació-rectificació és: 
- Una operació que s’efectua en estat  estacionari,  excepte a l'inici  i  al 

final.
- Una operació de transferència de matèria, en què la relació de reflux és 

ctant.
- Una operació de separació de mescles líquides en estat no estacionari.
-  Una  operació  unitària  de  transferència  de  matèria  per  separar  els 

components d'una mescla atenent-ne els diferents punts d'ebullició dels 
components.

- Un procés en el que la composició del destil·lat varia amb el temps.

Justificació..................................................................................................
...........................................................................................................
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15. S'han de separar per rectificació els components d'una mescla binària, A i 
B, on A és molt més volàtil que el B, amb les dades següents:

Cabal d'alimentació: 100 kmols / h
Composició molar de l’alimentació: XA = 0.5
Composició molar del destil·lat: XD = 0.9
Composició molar de residu: XR = 0.2

Calculeu els cabals de destil·lat i de residu.
Quin component hi haurà majoritàriament al destil·lat?

...........................................................................................................

...........................................................................................................

5.2. L'EVAPORACIÓ 

Operació  unitària  de  transmissió  d'energia  en  forma  de  calor.  Operació 
consistent  a  separar  d'un  dissolvent  volàtil  d'una  dissolució.  L'aigua és  el 
dissolvent utilitzat amb més freqüència. La calefacció es realitza, en general, 
amb vapor condensant. Aquesta operació es fa per concentrar una dissolució 
eliminant-ne una part del dissolvent en forma de vapor.

La  quantitat  de  calor  a  subministrar  per  produir  l'evaporació  depèn  de  la 
superfície  d'evaporació,  de  la  variació  de  la  temperatura  i  d'un  coeficient 
integral  de  transmissió  que  es  determina  experimentalment  en  funció  del 
material del qual està fet l'equip i de les condicions d'operació.
Així doncs, l'equació que governa aquesta OU és:

Q = U·A·∆T
on: 

Q: Quantitat de calor subministrat en kcal /h
U: Coeficient integral de transmissió en kcal /m2 h ºC
A: Superfície d'evaporació en m2

∆T: Gradient de temperatura (diferència entre temperatura del vapor 
calefactor i la temperatura de la dissolució al final de l'evaporació).

Com es pot comprovar, com més gran sigui la superfície de l'evaporador i la 
diferència de temperatures, més gran serà la quantitat de calor bescanviat.

L'esquema d'un evaporador simple seria:
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Alimentació

Cambra de vaporització

Vapor d’escapament

Vapor de calefacció

Cambra d’escalfar
Concentrat

Condensat
Superfície de

bescanvi de calor

Hi ha diversos tipus d’evaporador en funció de  les seves aplicacions, però 
tots tenen unes característiques comunes:

Entrada: dissolució diluïda.

Recinte d'evaporació <
Sortida: dissolució concentrada i vapor

Entrada: fluid calefactor

Recinte de calefacció <
Sortida: fluid calefactor + condensat

Accessoris: 

- Purgador de vapor.
- Vàlvules de càrrega i descàrrega.
- Bombes per impulsar les dissolucions.
- Mesuradors de cabal, temperatura, pressió, nivell, etc.

Activitats

16. Per què les basses de les salines són molt amples i poc profundes?
17. A quina temperatura té lloc la evaporació?
18. Per què l'alcohol s'evapora més ràpidament que l'aigua?
19. Per què la roba s'asseca més ràpidament a l'estiu que a l'hivern?
20. Com podem eliminar la humitat d'una substància?
21. Calculeu l'àrea d'un evaporador si la temperatura del vapor és de 

138,2 ºC, la temperatura de la dissolució concentrada és de 106 ºC, U= 
1600 kcal /  m2 h ºC i la quantitat  de calor intercanviada és de 14.800 
kcal/h.
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5.3. LA CRISTAL·LITZACIÓ 

És el procés en el qual té lloc la formació de sòlids al si d'una fase homogènia.

La finalitat  d'aquesta  operació unitària  és  doble:  per  una part,  una àmplia 
gamma de productes s'obtenen en forma cristal·lina (menor volum i major 
facilitat  de  transport),  per  l’altra,  es  tracta  d’una  manera  d'obtenir  elevats 
graus de puresa de determinades substàncies, i fent el procés una o diverses 
vegades (recristal·lització) es poden aconseguir substàncies quasi pures.
Una manera d'esquematitzar l'operació seria:

Alimentació Dissolvent
(vapor)

Aigües
mares

Cristalls

Subministrament de calor

La  condició  necessària  per  propiciar  la  cristal·lització  és  partir  d'una 
dissolució  sobresaturada,  a  fi  i  efecte  que  es  formin  nuclis  estables  per 
evaporació  i/o  refredament  de  la  dissolució,  que  per  creixement  posterior 
donarien els cristalls.

El mecanisme de la cristal·lització s'entén com un procés de dues etapes:

Nucleació. Agregacions iòniques i/o mol·leculars estables. La força impulsora 
de la nucleació és el gradient de sobresaturació (diferència de concentració de 
la dissolució respecte a la que correspon a la d'equilibri). Altres factors que 
també hi influeixen són: l’agitació, la forma de les parets del cristal·litzador, 
la  presència  d'impureses  i  la  presència  de  partícules  sòlides  (nucleació 
heterogènia).

El creixement dels nuclis estables. Mecanisme en dues fases:
1. Difusió dels ions o molècules des de la dissolució fins a la superfície del 
cristall (transferència de matèria).
2.  Ordenació  cristal·lina  d'acord  amb  el  sistema  de  cristal·lització  (cúbic, 
cúbic centrat en les cares, cúbic centrat en el cos, ròmbic, ortoèdric, etc... ).

5.3.1 Els modes d'operació
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 En  general,  la  solubilitat  dels  sòlid  augmenta  amb  la  temperatura,  cada 
substància  té  la  seva  corba  de  solubilitat,  qualsevol  punt  de  la  corba  poc 
evolucionar cap a una corba que s’anomena corba de sobresaturació, a partir 
de la qual es pot obtenir la substància en estat sòlid.

Atenent  el  diagrama  de  solubilitat-sobresaturació  es  poden  distingir  tres 
maneres d'obtenir productes cristal·lins:

Corba de solubilitat
Estat metaestable

Corba de sobresaturació

Concentració

Ta

1

2

3

0

Cristal·litzador de tanc. S’arriba a la corba de sobresaturació
 (0  ↔1)  per  refredament  sense  evaporació  apreciable.  S’utilitza  quan  la 
solubilitat varia molt  poc amb la temperatura. Si el refredament es realitza 
molt  ràpidament s'obtindran cristalls petits,  a l’inrevés s’obtindrien cristalls 
de mida gran.

Cristal·litzador-evaporador.  La  sobresaturació  s’aconsegueix  per 
evaporació sense refredament (0↔2). Es fa servir quan la solubilitat no varia 
amb la temperatura.  

Cristal·lització  al  buit.  Combinació  evaporació-refredament  adiabàtic. 
Operació ràpida a baixa temperatura (0 ↔3).

Activitats

Trobeu les respostes correctes i justifiqueu-les.

22. En una cristal·lització contínua per evaporació es diu amb recirculació 
quan:
- Els cristalls obtinguts es dissolen i es tornen a recristal·litzar.
- No es fa servir quan la cristal·lització es fa per refredament.
- L'alimentació fresca entra directament a l'evaporador.
-  Les  aigües  mares  són  evaporades  conjuntament  amb  l'alimentació 

fresca.
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- Una part de les aigües mares s 'ajunten amb l'alimentació per tornar-les 
a processar.

Justificació..................................................................................................
...................................................................................................................

23. La recristal·lització té per objecte:
- Dissoldre els cristalls i tornar a cristal·litzar.
- Eliminar possibles impureses.
- Obtenir productes més petits.
- Obtenir productes amb mida de gra més grans.
- Augmentar el rendiment de la cristal·lització.

Justificació..................................................................................................
..................................................................................................................

24. La cristal·lització és una operació de:
- Transmissió de calor.
- Transferència de matèria.
- Transferència simultània de matèria i calor.
- Difusió de matèria des d’un líquid a un sòlid.
- No es pot classificar.

Justificació..................................................................................................
..................................................................................................................

25. La solubilitat dels sòlids:
- Augmenta, en general, en pujar la temperatura.
- Depèn del dissolvent a emprar.
- És independent de la pressió i la temperatura.
- És característica de cada substància.
- És linealment dependent de la temperatura.
- La concentració màxima que es pot aconseguir a una temperatura 

determinada.

Justificació..................................................................................................
..................................................................................................................

26. Per obtenir productes cristal·lins la dissolució ha de ser:
- Concentrada.
- Molt concentrada.
- Exempta d'impureses.
- Molt diluïda.
- Sobresaturada.
- Saturada.
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27. El procés de cristal·lització per refredament dóna:
- Molts cristalls i petits si  DT és gran.
- Molts cristalls i grans si DT és petit.
- Pocs cristalls i grans si  ∆T és gran.
- Cristalls de mida de gra variable.
- Depèn de la velocitat de refredament.

Justificació ............................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

28. A partir del gràfic determineu la solubilitat del sulfat de potassi a 
50 ºC.

Solubilitat Sulfat de potassi

Solubilitat g solut / kg aigua

0 20 40 60 80 100

Temperatura  ºC

4

6

8

10

12

14·10-1

5.4. LA FILTRACIÓ 

És  una  operació  de  transferència  de  matèria  basada  en  la  quantitat  de 
moviment,  en  què  els  sòlids  al  si  d'un  fluid  se  separen  per  l'acció  de  la 
gravetat o per l'acció d'una força centrífuga o per pressió i/o buit a través d'un 
material  filtrant  (paper,  fibres,  etc.)  o  també  mitjançant  descàrregues 
elèctriques on la pols es descarrega en forma de precipitació (sòlid).
En els líquids, la velocitat de filtració augmenta amb la temperatura, ja que en 
augmentar aquesta disminueix la viscositat, de manera que el líquid flueix 
més fàcilment a través del material filtrant. Així mateix, la velocitat de 
filtració augmenta en variar la pressió d'operació.
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De  vegades  cal  condicionar  prèviament  la  solució  a  filtrar,  ajustar  pH, 
addicionar electròlits o floculants, etc.

El material filtrant ha de ser inert, o sigui, no ha d'alterar les propietats ni la 
composició  del  fluid  a  filtrar  i  ha  de mostrar  prou resistència  mecànica  i 
tèrmica.
Hi ha diversos tipus de filtres, d’acord amb les condicions d'operació i/o el 
tipus de fluid.

5.4.1. Filtre de sorra

El material filtrant està format per capes de diverses mides de sorra: la fina a 
dalt i la més gruixuda a baix. Aquest tipus de filtre es fa servir quan s'opera 
d’una  manera  discontínua.  Es  renta  amb  aigua  en  contracorrent,  així 
s’eliminen els sòlids retinguts.

Aquest tipus de filtre s’utilitza molt a les piscines i a les aigües de pou o riu 
destinades al reg per degoteig.

Aigua bruta Alimentació

Sorra fina

Grava

Aigua neta

Líquid filtrat

Aquest sistema es fa servir molt a les piscines.

5.4.2. Filtre de tambor rotatiu

Filtració en continu: el tambor va rodant per la dissolució a filtrar, arrossega 
els sòlids que es queden adherits i aquests cauen per gravetat. El líquid filtrat 
surt per la part superior del recipient que conté la solució a filtrar. Opera a 
pressió i/o al buit per augmentar l'eficàcia de la operació.
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Alimentació

Pressió

Descàrrega
de sòlids

∆ Pressió
en

iltració

Rentatge de
sòlids

Rampa

Sòlids

5.4.3. Filtre-premsa

Opera  en  discontinu.  El  líquid  és  impulsat  per  una  bomba  per  superar  la 
resistència que presenta el material filtrant. El material filtrant es fica entre 
uns marcs i plaques, llavors queda acoblat mitjançant un eix i uns cargols per 
subjectar-lo. Els sòlids queden retinguts en el filtre. El rentatge es du a terme 
desmuntat l'equip i recuperant o desestimant, segons el cas, els sòlids.

Alimentació

Bomba

Sòlids

Plaques i marcs

Filtrat

5.4.4. Cicló

Aparell de filtració per a gasos. Els gasos impurificats de sòlids són impulsats 
per un bufador a una cambra troncocònica en què els sòlids són dipositats al 
fons i els gasos nets surten per la part superior. També es pot fer el mateix, 
però posant al  cicló unes plaques electrostàtiques  (+ i  - ),  per descarregar 
elèctricament els sòlids. A continuació es representa l'esquema del cicló.
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Sòlids

Gas + sòlids

Gas net

El  gas  o  gasos  nets,  si  no  són contaminants,  es  poden  alliberar  cap  a  la 
atmosfera, en cas contrari s’haurien de tractar físicament o químicament.

Activitats

29. La filtració és:
- Una OU de separació basada en la transferència de quantitat de 

moviment.
- Sistema físico-químic per separar sòlids de líquids.
- Una OU de transferència de matèria al si d'un fluid.
- L'operació d'eliminació de sòlids al si de fluids.
- Un procés mitjançant el qual obtenim líquids clars (nets).

Justificació..................................................................................................
...................................................................................................................

30. La temperatura influeix en la filtració:
- Disminuint el volum de filtració.
- Augmentant la viscositat del líquid.
- Augmentant la viscositat del gas.
- Disminuint la viscositat i la densitat del líquid.
- Augmentant la superfície de filtració.
- Augmentant el cabal de filtració.

Justificació .................................................................................................
...................................................................................................................

31. El material filtrant per filtrar una suspensió àcida a P = ctant hauria de ser:
- Resistent a altes pressions.
- De material inert.
- De material bàsic.
- De qualsevol material.
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- Resistent a la pressió de treball.

Justificació..................................................................................................
...................................................................................................................

32. El cabal de líquid filtrat no depèn de:
- La concentració de solut en la suspensió.
- La superfície del medi filtrant.
- La viscositat del líquid.
- Les pèrdues de càrrega del llit filtrant.
- La temperatura.

Justificació..................................................................................................
...................................................................................................................

33. Un filtre-premsa es caracteritza per:
- Operar en continu.
- Operar en contracorrent.
- Operar a pressió i/o al buit.
- Operar en discontinu.
- No necessita netejar-lo.
- Es neteja en contracorrent amb aigua neta.

34. El material filtrant per filtrar una suspensió àcida a P = ctant hauria de ser:
- Resistent a altes pressions.
- De material inert.
- De material bàsic.
- De qualsevol material.
- Resistent a la pressió de treball.

35. En un sedimentador:
- L'eficàcia augmenta en disminuir la densitat de la suspensió.
- L'alçada n’augmenta l’eficàcia.
- Hi ha dues zones: de sedimentació i de compressió.
- L'alçada de la zona de sedimentació, respecte a la base,
 disminueix amb el temps.
- L'alçada respecte a la zona de compressió augmenta en augmentar el 

temps.

6. ALTRES OPERACIONS UNITÀRIES

6.1. BESCANVI IÒNIC

La duresa  de  les  aigües  s'elimina  mitjançant  unes  resines  bescanviadores 
d’ions, on els ions de Ca i Mg són bescanviats per ions H + o Na+. D’aquesta 
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operació  se’n  diu  adsorció  química  o  bescanvi  iònic.  L’aigua  dura  no  fa 
escuma amb el sabó i no cou bé els llegums.

L'aigua  per  a  la  indústria  química  ha  de  ser  aigua  desionitzada  o 
desmineralitzada, sobretot quan s'utilitza per generar vapor d'aigua com a font 
de calefacció.

6.2. EXTRACCIÓ 

L’extracció és una operació de transferència de matèria en què un solut es 
distribueix  entre  dos  dissolvents  immiscibles,  un  dels  quals  és  orgànic, 
immiscibles on el solut quedarà majoritàriament en una fase de què es pot 
recuperar.  Aquest  repartiment  del  solut  ve  donat  per  una constant  kd  que 
expressa la concentració que hi ha de solut en la fase orgànica respecte a la 
fase aquosa. Com més gran sigui kd, més quantitat de solut hi haurà a la fase 
orgànica. Si en una extracció no s'aconsegueix separar la quantitat de solut 
que  desitgem  cal  dur  a  terme  diverses  extraccions  consecutives.  Aquesta 
operació es realitza normalment a temperatura ambient. Els greixos animals o 
vegetals s'obtenen per extracció.

En general es treballa a temperatura ambient, es mescla el solut, on hi ha la 
substància  a  extreure,  amb  dos  dissolvents  immiscibles,  s'agita,  es  deixa 
reposar  i  se’n  separen  les  dues  capes  formades.  Com  més  vegades  fem 
aquesta  operació,  posant  un  dissolvent  fresc,  més  quantitat  de  substància 
extraurem i, per tant, major serà el rendiment de l'operació.

(CA)O

L'equació de repartiment Kd = ---------
 (CA)Aq

on (CA)O és la quantitat de la substància A (g/l) a extreure en la fase orgànica i 
(CA)Aq és la quantitat de la substància A (g/l) a extreure en la fase aquosa.

7. REACTORS

Operació unitària química on tenen lloc les reaccions químiques, és a dir, on 
els reaccionats reaccionen i formen els productes, amb despreniment d'energia 
(calor) si la reacció és exotèrmica o amb absorció d'energia si la reacció és 
endotèrmica en forma de calor.

Malgrat que els reactants es combinen d’una manera estequiomètrica, moltes 
vegades  se’n fica un en excés per forçar l'equilibri  de la  reacció cap a la 
formació de productes.  En aquest cas, l'altre reactant quedaria per defecte: 
aquest s’anomena reactiu limitant, que és el que marcarà el grau de conversió 
de la reacció.

Els reactors químics hauran de funcionar atenent les condicions següents:
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- Assegurar una mescla perfecta entre els reaccionats: tanc agitat.
- El temps necessari de contacte entre els reaccionats i/o del catalitzador per 

aconseguir la conversió de reaccionats a productes.
-  Permetre  les  condicions  de  pressió,  temperatura  i  composició  perquè  la 

reacció tingui lloc en el grau de conversió i a la velocitat desitjada, atenent-
hi els aspectes termodinàmics i cinètics de la reacció.

7.1. TIPUS DE REACTORS

7.1.1. Reactor tanc agitat

Treballen d’una manera contínua (RCTA) o discontínua (RTA), es tracta d’un 
recipient en el qual entren els reaccionats i els productes en surten de manera 
contínua o discontínua. El sistema està agitat perfectament, per afavorir una 
bona  mescla  entre  els  reaccionats.  S'utilitzen  bàsicament   per  a  reaccions 
homogènies entre líquids i líquids amb gasos.

Aquests  tipus  de  reactors  disposen  d’instruments  de  mesura,  regulació  i 
control de pressió, temperatura, cabal, etc. amb un bon sistema d'agitació i 
una camisa que envolta tot el recipient per bescanviar el calor de la reacció, 
bé aportant o eliminant calor.

L'esquema d'un reactor continu tanc agitat, RCTA, es pot representar així:

Reactants

Agitador

Sortida
de fluid

Productes

Entrada
de fluid
tèrmic

Atenent la manera com opera, l’RCTA manté la composició i la temperatura 
constants  en  el  temps,  ja  que  està  agitat  perfectament  i,  a  més  a  més,  el 
sistema funciona d’una manera contínua, o sigui, el cabal d'entrades és igual 
que  el  de  sortides.  Aquestes  dues  característiques  permeten  qualificar 
l'operació d’estat estacionari.
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Per  exemple,  l’obtenció  de  sabó, 
d’una manera contínua a partir d'oli 
i sosa es faria en un RCTA, en què 
l'oli i la sosa (reactants) entrarien en 
el  reactor  amb  un  cabal  continu, 
reaccionarien  amb  la  calor 
subministrada  i  en  sortiria  el  sabó 
(producte),  també  d’una   manera 
contínua.

A  l'obtenció  de  productes 
farmacèutics, s’hi arriba en general 
mitjançant  els  reactors  tanc  agitat 
discontinus  (RTA),  o  sigui,  el 
procés  en  el  reactor  funcionaria 
sobre  la  base  d’executar  cicles: 
càrrega  de  reactants  -reacció- 
descàrrega  de  productes,  i  així 
successivament. 

7.1.2. Reactor tubular o flux de pistó RFP

S'utilitza principalment per a reaccions en fases gasosa. Consisteix en un tub a 
l’interior del qual té lloc la reacció al llarg de la seva longitud; els reaccionats 
flueixen i avancen per l'interior del tub sense mescles laterals  ni axials.  A 
diferència de l’RCTA, la conversió de reactants a productes es va produint al 
llarg del pistó,  i,  per tant,  la composició de la mescla  i  la temperatura va 
canviant d'un punt a l’altre en la seva trajectòria. D’aquesta manera d'operar 
se’n diu en estat no estacionari.

A l’igual de l’RCTA es pot escalfar o refrigerar d’acord amb les necessitats.

L'esquema d'un RFP es pot representar així:

Reactants Productes

            
Un exemple de reactor de flux de pistó, RFP seria l'obtenció de l'àcid sulfúric 
pel mètode de contacte, on el  SO2 i  O2 (reactants gasosos) entren al reactor 
que conté un catalitzador  sòlid,  la  qual  cosa provoca que la  conversió  de 
reactants  a productes  es  faci  més  ràpidament,  llavors  reaccionen i  en surt 
l’SO3 (producte), que posteriorment es transformarà en H2SO4.
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7.1.3 Altres tipus de reactors

La  gamma  de  reactors  químics  és  amplíssima,  tant  com  la  varietat  de 
reaccions  químiques  que  es  duen  a  terme  a  nivell  industrial.  Cada  camp 
industrial ha desenvolupat els seus propis models, per exemple:

La indústria del ciment té per reactor els forns rotatoris.
La biotecnologia fa servir com a reactor les autoclaus i els fermentadors i/o 
els reactors de fongs activats.
La indústria  de  recobriments  electrolítics  fa  servir  com a  reactor  la  cel·la 
galvànica.

Activitats

35. Un reactor que opera en estat estacionari:
- És un reactor tubular.
- És un reactor tipus tanc.
- És un reactor qualsevol.
- Segueix el model de flux de pistó.
- Segueix el model de mescla perfecta.

Justificació..................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

36. Una reacció que es porta a cap en un tanc agitat sense entrades ni sortides:
- Opera forçosament en règim no estacionari.
- Opera forçosament en règim estacionari.
- No pot existir.
- És adiabàtica.
- És isotèrmic.

Justificació..................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

37. Una recirculació serveix per:
- Augmentar la conversió intensiva.
- Augmenta la velocitat extensiva.
- Millorar la selectivitat.
- Genera la reacció dels subproductes.
- Eliminar productes inerts.

Justificació..................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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38. Donada una reacció amb alimentació en condicions no estequiomètriques, 
formada per dos components:
- Hi ha sòl un reactant limitant.
- Hi pot haver diversos reactants limitants.
- Hi pot no haver cap reactant limitant.
- Hi pot haver, o no, reactant limitant.
- Això depèn del tipus d'alimentació.

Justificació..................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

39. En un reactor que segueix el model ideal de mescla perfecta:
- La temperatura és la mateixa en tots els punts, però la concentració 

varia.
- La temperatura varia amb la posició, però no amb el temps.
- Tant la temperatura com la concentració varien amb la posició.
- Tant la temperatura com la concentració no varien amb la posició.        

Justificació..................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
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DIAGRAMA DE FABRICACIÓ DE PRODUCTES BÀSICS A PARTIR DE PRIMERES MATÈRIES BÀSIQUES 
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8. PROCESSOS QUÍMICS PER TRACTAR LA 
CONTAMINACIÓ

Els processos químics generalment estan destinats a obtenir productes, però 
també es dissenyen per a eliminar productes que no ens interessa, com per 
exemple l'eliminació de substàncies contaminants en les aigües i en l'aire i 
que  cal  fer-les  tractaments  per  tal  de  restablir  la  composició  normal  i  les 
propietats adequades pel seu ús.

La  contaminació,  des  del  punt  de  vista  descriptiu,  es  defineix  com  la 
presència  en  l'aire  o  en l'aigua de substàncies  o formes  d'energia  en unes 
concentracions tal que fan impossible l'ús de l'aire o l'aigua.
Les principals operacions de tractament d'aigües residuals s’exposen en el 
quadre 2.

QUADRE 2: Relació entre contaminants i O.U associades per eliminar-les
 NIVELL DE 

TRACTAMENT
CONTAMINANT 

TRACTAT
OPERACIÓ EMPRADA

Pretractament Sòlid gruixos Sedimentació
Trituració i dispersió
Garbellat

Olis i greixos Sedimentació
Tractament primari Sòlids en suspensió Sedimentació amb o sense 

floculació
pH Neutralització

Tractament 
secundari

Matèria orgànica Llac d'aireació
Filtres percoladors
Fongs activats
Digestió aeròbica
Microfiltració

Sòlids en suspensió Sedimentació amb o sense 
flotació

Tractament terciari Contaminats 
específics

Sedimentació sense floculants
Filtració
Adsorció
Bescanvi iònic
Osmosi inversa
Destil·lació
Extracció
Electrodiàlisi

Tractaments diversos Contaminats 
específics

Precipitació
Oxidació/reducció
Desorció
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Desinfecció Cloració
Ozonització
Irradiació

La contaminació de l'aigua exigeix,  per una banda, que els  abocaments  es 
depurin abans de vessar-los al riu, i les clavegueres o el mar, i, per l’altra, la 
necessitat  de  condicionar  l'aigua  per  a  diferents  usos.  Els  processos  de 
depuració són molt variats ja que estan en funció dels contaminats presents en 
l'aigua  i  el  grau  de  puresa  desitjat.  Les  necessitats  més  comunes  són 
l'eliminació  de  partícules  en  suspensió  i  matèria  orgànica.  Tot  això 
s'aconsegueix mitjançant l’aplicació d’una gamma d'operacions successives: 
sedimentació, filtració, oxidació amb fongs activats, oxidació amb clor o ozó, 
digestió anaeròbia i encara d’altres. Els abocaments industrials demanen un 
procés específic per a cada cas, i les tendències més modernes preveuen, a 
l'interior  de  cada  indústria,  l’existència  de  diversos  circuits  de  depuració 
d’acord  amb  els  tipus  d'aigües  residuals  produïdes,  amb  tractaments 
específics.

8.1. LA QUALITAT DE L'AIGUA

La qualitat de l'aigua es defineix en funció de l'ús a què es destina (beure, rec, 
indústria,  etc.),  mitjançant  l'establiment  d'una  sèrie  de  característiques  o 
qualitats (sabor, olor, duresa, etc.) o en relació amb el seu estat natural.

Per mesurar la qualitat de l'aigua s'utilitzen determinats paràmetres o índexs 
que ens permeten quantificar el grau i l'origen de les alteracions de la seva 
qualitat. Aquests, es classifiquen en físics, químics i biològics:

- Paràmetres físics
- Terbolesa: partícules sòlides.
- Color, sabor i olor: existència de matèria orgànica.
- Conductivitat: quantitat de sals dissoltes.

- Paràmetres químics
- Presència de bicarbonats, clorurs, sulfats, etc.
- Oxigen dissolt(OD): disminueix en augmentar la quantitat de matèria 

orgànica.
-  Demanda  biològica  d'oxigen  (DBO):  quantitat  d'oxigen  que  els 

microorganismes necessiten per oxidar la matèria orgànica.
 

 
Bacteris 

anaeròbics 
Matèria orgànica + O2  CO2 + H2O + matèria inorgànica 

- Demanda química d'oxigen (DQO): quantitat d'oxigen total necessària en 
la oxidació dels compostos presents a l'aigua.
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La relació entre el valor DBO i DQO ens indica el tipus de contaminació 
en les aigües residuals:

                            
Si és < 0.2:  abocament de tipus inorgànic.

Si és > 0.6: abocament de tipus orgànic.

-  El  pH  mesura  l'acidesa  o  basicitat  de  les  aigües.  L'activitat  biològica 
normal en l'aigua es desenvolupa en un nivell de pH comprès entre 6 i 8.5.

- Alcalinitat: quantitat de ions carbonats i hidròxids.
- Duresa: quantitat de Ca i Mg en les aigües; Com més quantitats més dura 

és l'aigua.
-  Nitrogen:  pot  ser orgànic,  amoniacal,  nitrat  i  nitrits;  la  presència de N 

orgànic i amoniacal ens indicaria una contaminació recent de l'aigua.

- Paràmetres biològics
Ens indiquen la quantitat de microorganismes patològics que es troben en 
l'aigua: virus, bacteris coliform, fongs, algues i protozous.

El quadre 3 ens mostra les característiques de les aigües residuals:

QUADRE 3
Paràmetre, mg/ l Contaminació forta Contaminació lleugera

Sòlids total 1.000 200
Sòlids en suspensió 500 100

Sòlids dissolts 500 100
DBO5 a 20 ºC 300 100

OD 0 0.2
N total 90 25
Nitrits 0.1 0
Nitrats 0.4 0.1

Fòsfor total 17 2
Clorurs 175 15

pH 6-9 6-9
Greixos 40 0

9. DEPURACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS

Els sistemes de depuració d'aigües contaminades o residuals té l’objectiu de 
retornar les aigües al medi natural eliminant-ne totalment o parcialment els 
contaminats incorporats durant el transcurs del seu ús.
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Des del punt de vista tecnològic,  la depuració s’efectua en una estació de 
depuració en què es duen a terme processos físics, químics i biològics per 
eliminar o reduir les càrregues contaminats de l'aigua a tractar.

En una estació depuradora convencional, els tractaments respecte al camí que 
fa l'aigua són aquests:

Pretractament:
Separació de sòlids en suspensió o flotants de mida gran i densitat elevada 
(draps,  fulles,  plàstics,  sorra,  etc.)  mitjançant  les  operacions  de  desbastat, 
desarenat i desengreixatge.

Tractament primari:
Separació  de  sòlid  en  suspensió  o  flotants,  que  no  s'han  separat  en  el 
pretractament, mitjançant decantacions amb i sense floculants, condicionant 
el pH del sistema.

Tractament secundari:
Conjunt de processos biològics complementats amb un sistema de decantació 
secundari a fi d'eliminar la matèria orgànica present en l'aigua residual.

Uns del processos biològics més emprats s’anomena de  fongs activats, que 
consisteix a tractar l'aigua sota condicions aeròbiques per degradar la matèria 
orgànica mitjançant processos d'oxidació.

Tractament terciari:
Mètodes  complementaris  o  alternatius  per  extreure  la  matèria  orgànica  no 
eliminada anteriorment i per reduir nutrients com ara N, P i sals inorgàniques 
dissoltes que no es retenen pels processos de filtració, decantació o biològics 
esmentats.  Aquests  processos  són  cars,  i  s'apliquen  en  poques  estacions 
depuradores. L'ús possibilita la reutilització de l'aigua depurada.

Tractament final:
Desinfecció, operació destinada a evitar problemes de salut per l'existència de 
bacteris, i virus patògens en l'aigua. El tractament consisteix a fer una cloració 
o ozonització o irradiació.
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 ESQUEMA DEL TRACTAMENT CONVENCIONAL D'AIGÜES RESIDUALS
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10. ACTIVITATS EXPERIMENTALS

40. Construcció d'una maqueta de depuradora

Material necessari: 

4 recipients de plàstics (ampolles de aigua de 5 litres serrades a mitja
  altura.
4 aixetes tipus tetra-brik 

Productes necessaris: 
Sulfat d'alumini i potassi.
Sorra fina de platja.
Lleixiu.

Esquema del muntatge:

Sedimentació
2

Floculació
1

Sulfat d’alumini i potassi

Filtració
3

Cloració
4

Llexiu

Floculació: té lloc en el primer tanc. Omplirem el tanc d'aigua bruta i hi afegirem 
una cullerada de sulfat d'alumini i potassi que fa floculants, ho remenarem amb 
una vareta i veurem com es formen els flocs, i s’aglutina la matèria orgànica en 
suspensió.

Sedimentació:  la  mescla  procedent  del  primer  dipòsit  es  deixa  reposar  en  el 
segon, perquè la matèria orgànica que no hagi sedimentat mitjançant la floculació 
ho faci ara. Però això exigeix que la mescla es trobi en repòs
durant 1 o 2 hores. L'aixeta d'aquest dipòsit s'haurà de col·locar a uns 2 o 3 cm de 
la base per evitar que la matèria sedimentada s'arrossegui amb l'aigua que surt per 
l'aixeta i que alimenta el tercer dipòsit.
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Filtració: té lloc al tercer tanc, i consisteix a fer passar l'aigua per un filtre de 
sorres i graves. A la sortida d'aquest dipòsit haurem de col·locar-hi un enreixat de 
niló per evitar que se n’escapi la grava. El filtre es construeix ficant al fons del 
recipient  una  capa  de 3  o 4  cm de  grava i,  a  continuació,  una  capa  de  sorra 
gruixuda del mateix gruix.

A la fi, hi ficarem així mateix 3 o 4 cm de sorra fina de platja. Convé netejar la  
sorra abans de fer el filtre.

Cloració: quan l'aigua sigui al quart dipòsit hi afegirem unes gotes de lleixiu. El 
principi  actiu  del  lleixiu  és  el  clor,  desinfectant,  ja  que  elimina  els 
microorganismes patògens. Un cop feta aquesta operació, podem recollir l'aigua i 
comparar-la amb una mostra que no hagi sofert tot el procés.

41. Estudi dels diferents contaminats de l'aigua

Agafem set flascons de vidre transparents d'uns dos litres. Els omplirem d'aigua i 
hi  dipositarem al  fons,  una mica  de sorra,  pedretes,  plantes  aquàtiques,  cucs i 
insectes.  No  s’han  de  tapar  els  flascons.  Un  cop  fet  això,  afegirem  diferents 
substàncies a cada un dels flascons:

1r.- No res (referència).
2n.- Una cullerada de detergent.
3r.- Una cullerada d'adob de plantes.
4t.- Un raig d'oli fins que cobreixi l'aigua.
5è.- Un raig d'aigües residuals.
6è.- Dues gotes d'àcid fort (HCl  o H2SO4 ).
7è.- Tres gotes de lleixiu.

Etiquetarem cada un dels pots per no confondre'ls. Cal obrir el quadern i anotar els 
canvis que es vaguin produint al llarg del temps respecte al primer flascó.

¿Creix el nombre de plantes o insectes o cucs?
¿Quina espècie es fa més abundant?
¿Apareix algun tipus d'algues?
¿Quines espècies en surten beneficiades?
¿Desapareixen totes les espècies en algun cas?

42. Eliminació d'una substància contaminant en una aigua residual per 
reacció química i separació per filtració:

Aigua residual: conté quantitats apreciables de Fe (III).
RTA: vas de precipitat de 500 ml amb agitador.
Reactants: aigua residual (Fe 3+ ) i NH4OH.
Reacció: Fe 3+ +3 NH4OH  =  Fe (OH) 3(s) + 3 NH4 +   

Separació del Fe (OH)3 sòlid: filtració per gravetat amb paper filtrant corrent.
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En aquesta pràctica s'experimenten els conceptes següents: contaminant, reactor 
discontinu, reactants, reacció química i separació per filtració.

43. Obtenció d'aigua pura a partir d'una residual per destil·lació:
Fent bullir l'aigua residual en un equip destil·lador s'obté com a destil·lat aigua 
pura i  com a residu aigua reconcentrada dels elements contaminats que l'aigua 
porta.

Aigua residual

Condensador
Destil·lat:
Aigua pura

Vapor

Entrada d’aigua de refredament

Vapor

Líquid

Residu: Aigua
reconcentrada de

contaminantsEscalfament

Feu proves amb el destil·lat i l'aigua residual abans del tractament:

1. Compareu la duresa amb una dissolució sabonosa: ¿quina fa més 
   escuma? 
2. Compareu la presència de clorurs amb nitrat de plat 0.01 M.

En aquesta pràctica s'experimenten els conceptes de vaporització, condensació (el 
pas de líquid a vapor i a l'inrevés), de la destil·lació com a operació de separació 
dels  components  d'una  mescla,  i  la  duresa i  la  identificació  de  clorurs  com a 
paràmetre de la qualitat de l'aigua.

44. Purificació d'un sulfat de coure comercial
 
1. Feu 1/2 litre de dissolució d'uns 50 g/l de sulfat de coure i fiqueu-la en un vas  

de precipitat de 500 ml.
2. Escalfeu la dissolució fins que el volum quedi reduït a la meitat.
3. Filtreu la dissolució en calent, el líquid filtrat se separa en dues meitats en dos 

cristal·litzadors.
4. Un es deixa refredar lentament i l'altre es refreda de cop mitjançant un bany de 

gel.
5. Observeu i compareu la mida dels cristalls.
6.  Agafeu  les  aigües  que  queden  (aigües  mares)  després  de  la  cristal·lització, 

evaporeu  l'aigua  fins  a  la  meitat  del  volum  i  torneu-la  a  refredar  de  cop. 
Separeu  els  cristalls,  ajunteu-los  tots,  peseu-los  i  calculeu  el  rendiment  de 
l'operació.

7. Feu un esquema de tot el procés.
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En  aquesta  pràctica  experimentem  el  concepte  d'evaporació,  dissolució 
sobresaturada, filtració, solidificació per refredament lent i ràpid (canvia la mida 
de gra) i càlculs senzills del rendiment.
  

11. QÜESTIONS DE SÍNTESI 

Llegiu les frases següents i contesteu, per a cada una d’elles, si és VERITABLE / 
FALS.

45. El rendiment d'una extracció simple és menor que el d’una per etapes.

46. En una extracció la kd depèn de la relació de volums entre la fase orgànica i la  
fase aquosa.

47. La destil·lació és una operació de transferència d'energia.

48. Un procés és isotèrmic quan la temperatura es manté constant.

49. Una destil·lació simple seria equivalent a una rectificació discontínua sense 
columna.

50.  L'equilibri  líquid-vapor  d'un  sistema  té  lloc  a  una  temperatura  fixa  i 
determinada.

51. Com més alçada tingui una columna de rectificació major serà la capacitat de 
separació dels components de la mescla.

52. La duresa de l'aigua és determinada per la quantitat total de sals que porta.

53. Els catalitzadors en un procés químic augmenten el rendiment de la reacció.

54.  La  velocitat  d'evaporació  augmenta  en  augmentar  la  superfície  de 
l’evaporador.

55. El quoficient global de transmissió de la calor és directament proporcional a la 
superfície de bescanvi de calor.

56. El flux de calor en un evaporador va en el sentit de l'augment del gradient de 
temperatura.

57. El punt d'ebullició d'una dissolució és menor que la temperatura d'ebullició del 
dissolvent pur.

58.  En  la  cristal·lització  per  refredament  no  cal  que  la  dissolució  estigui 
sobresaturada.
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