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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 
- Consolidar els conceptes fonamentals de cinètica, estequiometria i mecanisme de reacció.
- Adquirir els conceptes de cinètica homogènia.
- Adquirir els conceptes de cinètica catalítica heterogènia.
- Adquirir alguns coneixements sobre cinètiques biològiques.
 
Habilitats 

- Aplicar els conceptes de cinètica homogènia.
- Plantejar esquemes de resolució i determinar matemàticament paràmetres cinètics.
- Aplicar els conceptes de cinètica catalítica heterogènia.
- Utilitzar criteris per determinar l'etapa controlant en aquests processos.
 
Competències genèriques 

L'objectiu general és que l'alumne sigui capaç d'identificar, formular matemàticament i solucionar els
problemes bàsics de cinètica química homogènia i heterogènia. 

Capacitats prèvies

 
Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
- Química física.
- Operacions bàsiques de l'enginyeria química.

Continguts

 
 

1 Introducció. Conceptes fonamentals  

1.1 Tipus de reaccions químiques
1.2 Equilibri, cinètica i estequiometria
1.3 Model estequiomètric
1.4 Mesura de l'avanç de les reaccions
1.5 Velocitat de reacció
1.6 Mecanisme de reacció i model cinètic
 

 

2 Cinètica homogènia  

2.1 Velocitat de reacció i equació cinètica
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2.1.1 Dep. de la concentració
2.1.2 Dep. de la temperatura

2.2 Determinació de paràmetres cinètics
2.2.1 Mèt. diferencials
2.2.2 Mèt. integrals

2.3 Reaccions simultànies
2.4 Mèt. integrals numèrics

 

3 Cinètica catalítica heterogènia  

3.1 Catalitzadors.
3.1.1 Materials catalítics.
3.1.2 Propietats

3.2  Etapes del procés catalític
3.2.1 Adsorció
3.2.2 Equacions de velocitat per reaccions catalitzades per sòlids
3.2.3 Transferència externa de matèria
3.2.4 Transferència interna
3.2.5 Efecte conjunt transferència interna i externa
3.2.6 Criteris per determinar la resistència controlant
3.2.7 Desactivació

 

4 Altres cinètiques  

4.1 Cinètica enzimàtica
4.2 Cinètica microbiana

 

Metodologia docent

 
L'eina principal utilitzada són les classes de teoria. S'introdueixen de forma ordenada i concisa els conceptes
teòrics necessaris pel posterior desenvolupament pràctic. S'encomanen petites tasques a desenvolupar per
l'estudiant durant la classe.
Classes de problemes. Se selecciona una sèrie de problemes de la col·lecció de cada tema. Es mostra la
resolució pas a pas dels problemes més representatius i es presenta l'esquema de resolució d'altres problemes.

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

Part de la nota final s'obté amb
avaluació continuada:

Problemes propossats: 10 %
nota final
Dos problemes fets a classe:
20% nota final
Treball catàlisi:   10% nota

L'avaluació és com a la
primera convocatòria.



Enginyeria Química Guia Docent

Curs acadèmic 07-08 Oct 3, 2007

 

No n'hi ha. final

Exàmen final: Teoria + 2
problemes. 60% nota final
(Nota mínima exàmen 4.0,
nota mínima teoría 4.0)
El no presentat s'aplica quan
l'alumne no es presenta a
l'examen.

Les notes de les activitats es
mantènen. Només es pot
repetir l'examen, 60% de la
nota final.
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