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1) La Indústria Quíinica. Orígens. Característiqiies. Els 50 priiiiers productes. Les 50 
prinieres enipreses. La lndí~stria Química a Espaiiya i a Cataluiiya. Escala de producció 
dels productes inorginics. Principals sectors. 
2)  cid sulfíiric i altres productes amb sofre. Introducció. Fabricació d'acid sulfíiric: els 
iilktodes de contacte i de doble contacte. Les eiiiissions d'oxids de sofre. El niercat de 
I'icid sulfúric. Altres productes de sofre anib relleviiicia industrial: sulfits, tiosulfats, 
ditioiiits i clorurs de  sofre. 
3) Gasos industrials. Introducció. Gasos atiiiosferics: nitrogen, oxigen i argó. Metodes de 
separació: plantes criogeniques i no criogeniques. Els mercats de I'oxigen, nitrogen gas, 
nitrogeii Iíquid i argó. Altres gasos atmosfhrics: iieó, criptó i xenó. L'heli. L'hidrogen: 
producció i inercat. Expectatives de possibles aplicacions de I'hidrogen en el futur. El 
monoxid de carboni. El dioxid de carboni; fluids supercrítics. 
4) Anioníac, acid nítric i altres prodiictes ainb nitrogen. Introducció. Fabricació d'amoníac: 
Preparació i purificació del gas de síntesi, síntesis mitjatiqant catalisi heterogenia. 
Hidrazina i derivats: aplicacions en anibits inolt diversos. Fabricació d'icid nítric: oxidació 
de I'ainoníac, aspectes tennodinaniics i catalítics. Nitrat d'amoni: problenies derivats del 
seu ús a gran escala. El inercat de I'amoníac, l'acid nítric i el nitrat d'amoni. 
5 )  Fosfor, acid fosforic i derivats. Introducció. Producció de fosfor eleniental. L'acid 
fosfbric: producció per via termica i per via huinida. El mercat de I'acid fosforic i els 
fosfats. Els fosfats alcalins i alcalinoterris: ortofosfats, trifosfats i polifosfats; aplicacions en 
els productes de neteja i en aliinentació. Impacte ambiental dels fosfats: eutrofització. 
Productes preparats a partir de fbsfor elemental amb rellevancia industrial: sulfilrs, 
hipofosfits, halurs, &cid fosforós, productes organofosforats. 
6) Adobs. Introducció. Nutrients. El sbl agrícola. La seva interacció amb els nutrients. 
Adobs monaris, binaris i temaris. Principals adobs: Superfosfat, Triple Superfosfat, 
Nitrofosfat, fosfats d'amoni, sulfat i nitrat d'anioni, urea, sals de potassi. El inercat dels 
adobs. 
7) Carbonat de sodi. Iiitroducció. El Procés Solvay: reaccions, instal,lació, energia, 
subproductes. El inercat del carbonat de sodi: importancia de les fonts naturals i influencia 
de I'hidrbxid de sodi produit per electrolisi de clorur sodic. El bicarbonat de sodi i altres 
derivats. Comparació arnb els usos i aplicacions dels carbonats de potassi i liti. 
8) La Indústria Cloroalcalina. Introducció. Electrolisi cloroalcalina. Processos de mercuri, 
de diafragma i de membrana. Relacions entre el inercat del clor i el del hidroxid de sodi. 
Principals fonts d'acid clorliídric. Compostos amb clor i oxigen: dioxid de clor, hipoclorits, 
clorats i perclorats. 
9) Peroxid d'hidrogen i peroxids inorganics. Introducció. Fabricació de peroxid 
d'hidrogen: el metode de I'antraquinona. El inercat, usos anibientals, competencia ainb els 
productes clorats. Altres perbxids inorgailics: perborat, percarbonat i peroxodisulfat. 
Característiques i aplicacions. 
10) Síliques i zeolites. Introducció. Metodes de preparació de síliques: processos tkrmics i 
humits. Propietats i aplicacions: agents tixotropics. Les zeolites: característiques generals i 
aplicacions. Les zeolites en processos de catklisi heterogenia. 
11) Ciinents i ceramiques. Introducció. Un agloinerant aeri: la calq. Un aglomerant 
hidriulic: el cimeiit Portland. El procés d'enduriment. Relacions entre composició i 

propietats. Fabricació. El ciment aluminós. El g~iix. Les argiles: relacions entre estructura i 
propietats. Mriterials ceramics: fabricació i propietats. Altres material ceraniics no silicics. 
12) Dibxid de titani. Introducció. Característiques relacionades amb el seii us en la 
preparació de pigiiieiits. Metodes industrials de preparació: El metode del sulfat i el metode 
del clorur. Altres aplicacions: protecció contra la Iluni UV. 
13) Aluinini, oxid i hidroxid. Introducció. Aluniini metal.lic: Manufacturació i aplicacions. 
Hidroxid d'aluniini: Propietats, preparació i aplicacions "flaine retardants". 0xid 
d'alumini: Productes industrials, aplicacions. Halurs d'aluniini. Altres coinpostos. El 
inercat de I'alumini inetal.lic i els compostos d'alumiiii. 
14) Coinvostos de bor. Introducció. Producció de borax i icid bbric. Altres borats 
iiiorganics. Priiicipals aplicacions dels derivats de l'oxid de bor. Altres compostos de bor 
que s'utilitzen industrialment: halurs, hidrurs i borurs. Derivats de bor en la industria 
nuclear. 
15) Silici i silicones. Introducció. Ferrosilici, silici MG i silici EG. Aplicacions del silici 
eleniental. Altres compostos de silici. Silicones: Estructura i propietats. Síntesi. Olis, 
goines, reines i políiners. El mercat de les silicones. 
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