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3- OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
Complementar el coneixement de les principals tècniques d’anàlisi instrumental no
tractades en la assignatura Química Analítica II. Moltes d’aquestes tècniques son d’àmplia i
variada aplicació en molts camps de la ciència i tecnologia actuals.

4- PROGRAMA
CLASSES TEORIQUES
1. Introducció a les tècniques instrumentals d’anàlisi. Classificació de les tècniques instrumentals.
Anàlisi quantitativa: Calibració.
2. Introducció a les tècniques electroanalítiques d’anàlisi. Cel·les electroquímiques: galvàniques i
electrolítiques. Corbes intensitat-potencial. Corrent faradaica i no-faradaica. Caiguda òhmica.
Polarització. Sobrepotencial. Mecanismes de transferència de massa: migració, convecció i difusió.
Reaccions reversibles i irreversibles. Classificació de les tècniques electroanalítiques.
3. Electrogravimetria i coulombimetria. Fonament de l’ectrogravimetria. Electrolisi a diferencia de
potencial constant i a potencial controlat. Fonament de la culombimetria.Columbimetria a potencial
controlat i a potencial constant (valoracions culombimetriques).
4. Tècniques voltamperometriques. Microelèctrodes. Polarografia clàssica: elèctrode de gotes de
mercuri. Ones polarografiques: característiques. Factor que afecten a la forma de la ona
polarográfica. Ecuació d’Ilkovic. Polarografia per mostreig de corrent (tast polarography).
Aplicacions qualitatives i quantitatives.
5. Tècniques voltamperometriques avançades. Polarografia d’escombrat lineal. Tècniques de
impulsos: polarografia impulsional normal, diferencial i d’ona quadrada. Tècniques d’escombrat
ràpid: voltametria cíclica. Mètodes hidrodinàmics. Tècniques de redissolució: anòdica i catòdica.
Comparació dels mètodes voltamperometrics. Aplicacions. Volumetries amperomètriques.
6. Introducció a les tècniques òptiques d’anàlisi. Tècniques moleculars i atòmiques. Tècniques
d’absorció i d’emissió. Anàlisi quantitativa: Calibració.
7. Luminescència molecular. Fonaments de la luminescència: Fluorimetria i fosforimetria. Espectres
d’excitació i d’emissió. Variables que afecten a la luminescència. Relacions quantitatives..
Instrumentació. Aplicacions. Quimioluminescència.
8. Espectroscòpia atòmica d’absorció. Espectres atòmics. Fonament de l’absorció i de la emissió
atòmiques. Atomització: efecte de la temperatura. Radiació de fons. Espectroscòpia d’absorció
atòmica de flama. Espectroscòpia d’absorció atòmica amb fons de grafit. Generació d’hidrurs.
Correcció del senyal de fons. Sensibilitat y límit de detecció. Interferències. Aplicacions al anàlisi
quantitativa.
9. Tècniques d’emissió atòmica. Emissió atòmica: flama, arc, guspira y plasma. Fotometria de flama.
Espectroscòpia de plasma acoblat per inducció (ICP): fonaments i instrumentació. Espectroscòpia
d’arc i guspira. Aplicacions.
10. Mètodes de raigs X. Producció i espectres de raigs X. Instrumentació. Fluorescència de raigs X.
Espectroscòpia d’emissió Auger. (AES). Espectroscòpia electrònica per l’anàlisi química (ESCA).
11. Espectrometria de masses. Fonaments. Fons d’ions: impacte electrònic, ionització química,
ionització i desorció per camp i per Laser, per nebulització. Instrumentació. Analitzadors de masses.
Aplicacions qualitatives i quantitatives.
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NORMES D'AVALUACIÓ
L’avaluació de la assignatura es farà amb un examen escrit, amb preguntes de teoria tipus
test i problemes.

