Química Analítica Avançada (20581)

Curs 04-05

1.-

Química Analítica i anàlisi química: Objectius de la Química Analítica i funció del
químic analític.El proces analític. Necessitats futures i noves tendències de la Química
Analítica.

2.-

Descripció estadística de la qualitat de les mesures: Població i mostra. Paràmetres de la
població i els seus estimadors. La distribució normal. Intervals de confiança de la mitjana.
Procediments gràfics per comprovar la normalitat.

3.-

Introducció a les proves d’hipòtesi: Hipòtesis nul.la i alternativa. Errors tipus I i II.
Proves unilaterals i bilaterals.Comparació de mitjanes de mostres aparellades i de mostres
independents. Comparació de variàncies.Prova de Grubbs. Proves de distribució.

4.-

Anàlisi de variància (ANOVA): Terminologia.Fonaments del càlcul de l’ANOVA.
Comparaciò d’homogeneitat de variàncies. L’ANOVA 1 via. ANOVA 2 vies. Intervals de
confiança. Repetibilitat i reproductibilitat. Dissenys jerarquitzats.

5.-

Calibratge i regressió aplicada a la línia recta: Paràmetres de regressió. Validació del
model. Heterocedasticitat. Intervals de confiança i proves d’hipòtesi. Prediccions a partir
de l’ajust. Punts anòmals. Aplicacions a la Química Analítica. Correlació.

6.-

Validació de mètodes analítics: Validació interna i validació per estudis entre laboratoris.
Definicions. Aplicació de l’estadística per calcular les característiques del mètode.
Exercicis col.laboratius. Exercicis interlaboratoris.

7.-

Anàlisi de traces. Escales de treball. Problemàtica de l’anàlisi de traces. Causes de
contaminació de la mostre. Pèrdua d’analit. Dissolució de la matriu.

8.-

Mètodes de preconcentració de traces. Principis i fonaments de les tècniques. Aplicació
a l’anàlisi mediambiental.

9.-

L’automatització del procès analític: Objectius. Tècniques d’automatització de les
diferents etapes del procediment analític. Mètodes automàtics. Classificació. Analitzadors
robòtics.

10.- Automatització al laboratori: Analitzadors automàtics discontinus. Analitzadors
automàtics en continu. Anàlisi per injecció en flux.
11.- Control analític de processos industrials: Requeriments operacionals i instrumentals per
a entorns agressius. Tècniques de monitorització i control de processos.
Les lliçons següents es podran “no impartir” si han estat explicades en un altre assignatura
12.- Mètodes cinètics d’anàlisi: Introducció. Mètodes per a la determinació d’una sola espècie.
Mètodes cinètics diferencials per a l’anàlisi de mescles: mètode de l’extrapolació
logarítmica, mètode de les equacions proporcionals. Aplicacions.

13.- Reaccions catalitzades no enzimàtiques: Equacions de velocitat i mecanisme de reacció.
Reaccions tipus Landolt. Catàlisi micel.lar. Mètode de la velocitat inicial. Mètode
diferencial a temps fix i a temps variable.
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