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 INTRODUCCIÓ

Aquesta és la tercera unitat didàctica del tercer mòdul de l'exemple de segon 
nivell de concreció de la matèria.

En l'etapa de l'ESO els alumnes han anat adquirint coneixements de química; 
ara és el moment de veure com els principis i processos estudiats es manifesten 
en la indústria. 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. Així doncs, cal començar per una visió de conjunt de la indústria 
química, dels subsectors que la componen i dels productes que s'hi obtenen. Per 
fer-ho es pot recórrer a la bibliografia sobre la química industrial, que acostuma 
a presentar aquests aspectes d’una manera sistemàtica.

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.  A 
continuació, s’hi justifica la tria feta:

Els  reactor  químics.  Entenem  com  a  reactors  els  recipients  en  què  es 
produeixen  les  mescles  i/o  les  reaccions  químiques.  Per  tant,  es  tracta  de 
començar  pel  que  és  conceptualment  més  senzill  (un  recipient   amb  un 
agitador) i anar-hi afegint els elements accessoris: doble cambra d'escalfament 
i/o refredament, aplicació de pressió i/o buit, diferents tipus d'agitació, vàlvules 
per  regular  i  controlar  els  cabals  d'entrada  i  sortida  de  matèria,  elements 
mesuradors de pressió, temperatura, etc. 

Tècniques de separació. Tractarem del filtratge de sòlids presents en líquids
 (per gravetat a pressió atmosfèrica, al buit i filtres-premsa) i la separació de 
sòlids present en gasos (cicló i separadors electrostàtics de pols ).

Evaporació,  cristal·lització i  destil·lació. Es poden introduir  conjuntament  ja 
que  tenen  en  comú  l'aportació  de  calor,  són  operacions  unitàries  de 
transferència  simultània  de  matèria  i  energia.  De les  operacions  estudiades, 
aquestes  són  les  que  millor  permeten  fer  càlculs  i  fer  experimentació  al 
laboratori.

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 
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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.

OBJECTIUS

Els objectius terminals 3, 8, 14, 36, 37 i 41 tenen, aquí, aquest desplegament:

- 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.
- Descriure un procés químic complet.

CONTINGUTS

FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS

- 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

PROCEDIMENTS

- Descripció d'un procés exemplificador: el tractament d'aigües
- Reconeixement d'operacions bàsiques en un procés complet

VALORS, NORMES I ACTITUDS

- Atenció al lligam ciència-tecnologia.
- Sistemàtica i observació

TEMPORITZACIÓ

Activitat 1:
La indústria química. La tecnologia química. El procés químic            1 h
Activitat 2:
Les Operacions Unitàries dels processos                                               2 h
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Activitat 3:
Els productes químics: Obtenció i classificació                                     1 h
Activitat 4:
Processos químics per tractar la contaminació d'aigües
Construcció i funcionament d'una maqueta. Estudi dels diversos
contaminants de l'aigua                                                                          2 h
Activitat 5:
Destil·lació: purificació d'una aigua residual                                         1 h
Activitat 6:
Cristal·lització: purificació d'una sal de coure                                       1 h
Activitat 7:
Qüestionaris i problemes senzills                                                          1 h

ORIENTACIONS PER A LA INTERVENCIÓ PEDAGÒGICA

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. 

Per altra banda,  s'hauria de preparar el  material  i  els  equips amb temps i  a 
preveure les pràctiques que necessiten bastant més temps del disponible en una 
classe.

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.

Dels exercicis proposats, uns es poden fer a partir del material didàctic generat 
a classe, i altres exigeixen consultar una mica la bibliografia recomanada.
Malgrat que els alumnes saben una mica de química, en aquesta unitat s'utilitza 
un  vocabulari  nou  que  s’hauria  de  treballar,  termes  com  ara:  adiabàtic, 
catalitzar, conversió, puresa, etc.

Seria bo fer una visita a una estació depuradora d'aigües ó alguna indústria de 
procés  de  productes  químics.  Les  qüestions  que  han de  fer  els  alumnes  es 
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poden formular d'altres maneres,  per exemple,  a base de preguntes curtes o 
tests de veritable/fals, etc.

CLAU DE RESPOSTA DE LES QÜESTIONS

1. Classifiqueu els productes següents segons la definició donada

Àcid nítric (bàsic)
Cloroamfenicol (fi )
Anilina (intermedi)
Penicilina (fi)
Clorur de polivinil (intermedi)
Ciment (bàsic)

   2. Exposeu les operacions més importants en l’elaboració del formatge a 
partir de llet.

Centrifugació → Congelació → Premsatge → Saladura

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

Les  primeres  matèries  són  aquelles  que  per  transformació  donen  altres 
productes. Els productes acabats són el resultat de les primeres matèries.

4. Quina és la primera matèria del PVC (clorur de polivinil)?
D’on prové?
L'etilè. Del petroli.

5.  Justifiqueu  per  què  l'evaporació  és  una  operació  unitària  simultània  de 
transferència de matèria i energia.
La  transformació  de  l'estat  de  la  matèria  de  líquid  a  vapor  té  lloc  per 
l'aportació de calor.

6. Expliqueu con s'obté la sal comuna a partir de l'aigua de mar.
Per cristal·lització per evaporació de l'aigua del mar en basses molt amples i 
poc profundes.

7. Quina finalitat té la purga en un procés químics?

L’eliminació parcial de materials inerts que s'acumulen durant el procés.

8. Exposa tres substàncies químiques inerts.

Heli, argó, xenó.
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9. Com s'adjectiva una reacció química que desprèn calor? 

Exotèrmica.

10. Quina finalitat té un catalitzador en una reacció química?

Variar la velocitat de reacció.

11. ¿Com s’adjectiva un procés que no intercanvia calor amb el seu entorn?. 

Adiabàtic.

12. Què significa una operació isotèrmica?

Que té lloc a temperatura constant.

13. Que s'entén per procés continu?

Que no s'atura: entrades = sortides

14. La destil·lació - rectificació és: 

-  Una  operació  unitària  de  transferència  de  matèria  per  separar  els 
components  d'una  mescla  atenent-ne  als  diferents  punts  d'ebullició  dels 
components.

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

Cabal d'alimentació: 100 kmols / h
Composició molar de la alimentació: XA = 0.5
Composició molar del destil·lat:    XD = 0.9
Composició molar de residu :      XR = 0.2
Calculeu-ne els cabals de destil·lat i de residu.

D= 42,86 kmol/ h
R= 57,14 kmol/h
Quin component hi haurà majoritàriament al destil·lat? A

16. Per què les basses de les salines són molt amples i poc profundes?

Per augmentar la superfície d'evaporació.

17. A quina temperatura té lloc la evaporació? 

Hi ha evaporació a qualsevol temperatura.
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18. ¿Per què l'alcohol s'evapora més ràpidament que l'aigua?

L'alcohol és més volàtil que l'aigua.

19. Per què la roba s'asseca més ràpidament a l'estiu que a l'hivern. Perquè en 
augmentar la temperatura augmenta la velocitat d'evaporació.

20.  ¿Com podem eliminar la humitat d'una substància?

Escalfant fins a 100 ºC.

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.

A = 0.2873 m2

22. En una cristal·lització contínua per evaporació es diu recirculació, quan:

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

23. La recristal·lització té per objecte:

- Eliminar possibles impureses.

24. La cristal·lització és una operació de:

- Transferència simultània de matèria i calor.
- Difusió de matèria des d’un líquid a un sòlid.

25. La solubilitat dels sòlids és:

- Augmenta en pujar la temperatura, generalment.
- Depèn del dissolvent a emprar.
- Característica de cada substància.

26. Per obtenir productes cristal·lins la dissolució ha d'ésser:

- Exempta d'impureses.
- Sobresaturada.

27. El procés de cristal·lització per refredament dóna:



Tecnologia industrial. Unitat didàctica

- Això depèn de la velocitat de refredament.

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

9,5 10 -1 g K2SO4 / kg d'aigua.

 

29. La filtració és:

-  Una  OU  de  separació  basada  en  la  transferència  de  quantitat  de 
moviment.

- Una OU de transferència de matèria al si d'un fluid.

30. La temperatura influeix en la filtració:

- Augmentant la viscositat del gas.
- Disminuint la viscositat i la densitat del líquid.
- Augmentant el cabal de filtració.

31. El material filtrant per filtrar una suspensió àcida a P = ctant hauria d'ésser:

- De material inert.
- Resistent a la pressió de treball.

32. El cabal de líquid filtrat no depèn de:

- La concentració de solut en la suspensió.

33. Un filtre-premsa es caracteritza per:

- Operar a pressió i/o al buit.
- Operar en discontinu.
- Es neteja en contracorrent amb aigua neta.

34.  El  material  filtrant  per filtrar  una suspensió oxidant  a V = ctant  hauria 
d'ésser:

- De material inert.

35. Un reactor que opera en estat estacionari:

- Segueix el model de mescla perfecta.

36. Una reacció que es du a terme en un tanc agitat sense entrades ni sortides:
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- Opera forçosament en règim no estacionari.

37. Una recirculació serveix per:

- Augmentar la conversió intensiva.

38. Donada una reacció, amb alimentació en condicions no estequiomètriques, 
formada per dos components:

- Hi ha només un reactant limitant.

39. En un reactor que segueix el model ideal de mescla perfecta:

- Tant la temperatura com la concentració no varien per la posició.       

CLAU DE RESPOSTA DE LES QÜESTIONS DE SÍNTESI

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

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

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

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

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

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

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

52. La duresa de l'aigua ve donada per la quantitat total de les sals que 
     porta. F.

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

54. La velocitat d'evaporació augmenta en augmentar la superfície de
      l’evaporador. V.
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55. El quoficient global de transmissió de la calor és directament proporcional 
a la superfície de bescanvi de calor. F.

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

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

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