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Introducció. 
Aspectes especifics de la Química Industrial. Matkries primeres: el seu origen; el seu 
futur. Petroli, gas natural, carbó i recursos renovables. 

Els productes d'un atom de carboni. El Meta i els seus derivats. 
MetA + clorometans + clorofluorometans. 
Meta + cianur d'hidrogen + clorur de cianuril. 
Meta + disulfur de carboni. 

Gas de síntesi. Els productes d'una atom de carboni. Monoxid de carboni i els seus 
derivats. 
Gas de síntesi i els seus components. 
CO -+ metano1 (+ formol, acid acetic, metilamines), acid formic. 
CO + fosge + compostos en quart grau d'oxidació. 
COZ + urea + melamina. 

Els hidrocarburs fonamentals. 
Cracking termic de naftes i de gas natural: etile, propile, butile, isopre i ciclopentadie. 
Cracking catalític: gasolines i hidrocarburs aromatics. Reforming de naftes: benze, tolue, 
xilens (BTX). Acetile mitjanqant cracking i a partir de carbó. El carbó com a font de 
productes químics. Naftale i altres hidrocarburs aromatics policiclics. 

Els hidrocarburs de segona generació. 
Etilbenze i estire. Cume. Ciclohexa. 
Etile i els seus derivats. 
Etile + dicloroea + clorur de vinil, etilendiamina. 
Etile + acetaldehid + acid acetic, pentaeritritol, piridines, acetat de vinil. 
Etile -+ bxid d'etile -+ etanolamines, etilenglicol i polietilenglicol. 
Etile + etanol-, esters etílics, cloral. 
Etile + hidroformilació d'olefines. el procés 0x0: propanal + 1-propano1 i acid 
propionic. 



El propile i els seus derivats. 
Propilk + isopropanol + acetona + metacrilat de metil + bifenol A (+ reines epoxi), 
metil isobutil cetona (MIK) (+ metil isobutil carbinol). 
Propile + cume + acetona + fenol. Propile + percloroetile + tetraclorometa (per-tetra). 
Propile + clonu d'al*lil+ epiclorhidrina (+ reines epoxi, glicerina), alcohol alalílic (+ 
glicerina). Glicerina des de greixos naturals. 
Propilk + oxid de propile (+ alcohol alslílic) + propilenglicol i polipropilenglicol. 
Propile + acrilonitril, acroleina (+ acid acrílic i acrilats). Propile + hidroformilació 
d'olefines, el procés 0x0: aldehids i alcohols 0x0. 
Oligomerització del propile. 

Butadie, butens, isobutii4 i els seus derivats. 
Butadik + cloropre, adiponitril, ciclooctadie. 
Butens + butadie, sec-butmol(+ butanona (MEK)), anhídrid maleic (+ 
tetrahidrofuran). Isobutile + tert-butanol, metil tert-butil eter, derivats tert-butilats, 
gasolines sintetiques. 

El Benze i els seus derivats. 
Benze + etilbenze + estire. 
Benze + fenol + 2,4-D, bifenol A, acid salicílic. 
Benze + nitrobenze + anilina + metileiidiisocianat. 
Benzk + alquilbenzens, antraquinona. 
Ciclohexh + ciclohexanona + h i d  adípic i E-caprolactama. 

Tolue, xilens i els seus derivats. 
Tolue + dinitrotolue + tolildiisocianat. 
Tolue + benzaldehid, h i d  benzoic. 
orto-Xilens + anhídrid ftalic + ftalonitril. 
para-Xilens + tereftalat de metil. 

La indústria farmaceutica. 
Característiques. Etapes de la investigació i desenvolupament d'un farmac. Les eres de la 
historia de la indústria farmaceutica: abans de 1935; l'era de les sulfarnides (després de 
1935); l'era de les penicilines (després de 1948); l'era dels compostos enantiomericament 
purs (després de 1964). 

La indústria dels pesticides. 
Característiques. Les eres de la historia de la indústria dels pesticides: abans de 1945; 
l'era del DDT (després de 1945); l'era dels pesticides no clorats; l'era de les feromones. 
Insecticides; els insecticides biologics: feromones i hormones juvenilitzadores. 
Fungicides. Herbicides. 

La indústria dels detergents. 
Els greixos naturals i els sabons. Alquilbenzensulfonats de cadenes ramificades i de 
cadenes lineals; preparació d'a-olefines. Altres tensioactius anionics; preparació 
d'alcohols grassos. Tensioactius no ionics; polioxietilenats. Tensioactius cationics; sals 
d 'amoni quaternari. 



Colorants. 
Colorants azoics. Derivats del trifenilmeta. Derivats de l'antraquinona. Indi. 
Ftalocianines. 

Polímers. 
Correlació entre l'estructura química i les propietats d'un polímer. Polímers vinílics; tipus 
de polimerització vinílica. Elastomers i cautxús. Poliesters. Poliamides. Fibres naturals, 
artificials i sintetiques. Poliuretans. Reines. 

m Els Fine Chemicals. 

Concepte define chemical, de commodity i de specialty; la seva esperanca de vida 
comercial. Localització delsfine chemicals en l'arbre genealogic dels productes químics. 
Característiques del sector. Exemple: l'arbre genealogic descendent de la dicetena. 


