
         

Pràctiques del grau en d’Enginyeria Química  

Títol  Experiments amb processos químics 

Responsable  Enrique Sánchez Vilches (vilches@uji.es) 

 

Objectiu i 
descripció 

 

Les pràctiques a realitzar s'han seleccionat per la seua senzillesa, capacitat didàctica i 
interés tecnicocientífic i es presenten de forma què puguen despertar l'interés dels 
estudiants i al mateix temps siguen fàcilment assimilades. En la realització de les 
pràctiques, els alumnes es familiaritzan amb instal·lacions i conceptes bàsics en 
l'Enginyeria Química. També desenvoluparan destreses i habilitats relacionades amb 
l'acompliment en un laboratori així com el treball en equip. 

Continguts  
Pràctiques Enginyeria Química 

• Pràctica 1.- Reactor discontinu de tanc agitat 

• Pràctica 2.- Balanços de matèria en estat no estacionari 

• Pràctica 3.- Balanços de energia en estat no estacionari. 

• Pràctica 4.- Tractament fisicoquímic d'aigües industrials. 

• Pràctica 5.- Síntesi de nanopartícules de plata 

• Pràctica 6.- Processos avançats de separació amb membranes 

Horari  Matí, de 9:30 a 13:00  

Destinataris  Dirigit a alumnes de batxillerat, preferiblement de primer curs i cicles formatius de l'àrea 
de química o tecnología 

Màxim de 100 alumnes (10 alumnes per centre), en grups de un màxim de 25 alumnes 
per sessió.  

Dates  14, 15, 16 y 17 de gener de 2020  



 

Anexe. Objetius específics de les pràctiques: 

En la realització de les pràctiques, l'alumne es familiaritza amb els següents aspectes 
concrets, bàsics en l'Enginyeria Química: 

Pràctica 1 

• Ús d'un rector discontinu de tanc agitat. 
• Determinació de l'estequiometria d'una reacció. 
• Determinació de la calor de reacció 

Pràctica 2 

• Determinació de cabals de líquids. 
• Comprovació de l'estat estacionari. 
• Aplicació del balanç de matèria a un estat no estacionari.. 

Pràctica 3 

• Determinació de cabals y temperatures de líquids. 
• Determinació de la potència d'una resistència. 
• Aplicació del balanç de energia a un estat no estacionari 

Pràctica 4 

• Tractament d'aigües residuals per mitjà de depuració fisicoquímica. 
• Dosificació òptima de reactius. 
• Bases del disseny d'una planta de depuració fisicoquímica 
 

Pràctica 5 
 

• Utilització d'un reactor per a la síntesi de nanopartícules 
• Seguiment d'un reacció química a temperatura constant 
• Reflexió sobre l'escalat industrial 

 
Pràctica 6 
 

• Utilització de membranes ceràmiques de microfiltració per a la separacíó de 
partícules col·loidals en suspensió 

• Utilització de membranes ceràmiques de nanofiltració per a l'eliminació de 
contaminants dissolts en aigua 

• Reflexió sobre les aplicacions industrials dels processos de membrana 


