
 

 

Pla docent de l'assignatura

 

 

 

Dades generals

 

Nom de l'assignatura: Tècniques de Caracterització

Codi de l'assignatura: 568141

Curs acadèmic: 2014-2015

Coordinació: NURIA LLORCA ISERN

Departament: Dept. Química Inorgànica

Departament: Dept. Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·l.

Departament: Dept. Química Física

Crèdits: 6

 

 

Hores estimades de dedicació Hores totals 150

 

Activitats presencials 60

 -  Teoria  60

Treball tutelat/dirigit 30

Aprenentatge autònom 60

 

 

Competències que es desenvolupen

 

Competències bàsiques: 
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d’estudi.

Competències generals: 
Ser capaç de resoldre casos pràctics i obtenir resultats.

Competències transversals:
Ser autònom, dinàmic i organitzat amb capacitat analítica i de síntesis, amb capacitat d’anàlisis crítica
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i amb capacitat de prospectiva.
Tenir capacitat d’autoavaluació i capacitat autocrítica constructiva
Ser capaç d’aprendre per compta pròpia. Reconèixer la necessitat de l’aprenentatge sempre i posseir
una actitud activa para aconseguir-lo.

Competències específiques:
Ser capaços d’utilitzar les tècniques instrumentals d’estudi i caracterització de materials.

 

 

 

 

Objectius d'aprenentatge

 

Referits a coneixements

Referits a coneixements

- Adquisició de coneixements específics en tècniques i metodologies de caracterització de
compostos, sistemes químics, materials i superfícies
- Capacitat d’interpretar correctament els espectres de substàncies senzilles.
- Capacitat per deduir l’estructura de compostos senzills a partir de les seves dades
espectroscòpiques.
- Capacitat de saber valorar quina o quines tècniques són les més apropiades per a la
resolució d’un problema concret.
- Capacitat per relacionar els conceptes teòrics amb la seva aplicació pràctica.
- Habilitat per utilitzar de manera eficient els llibres de taules i altres fonts d’informació
estructural.

 

Referits a habilitats, destreses

- Saber abordar un problema experimental concret de caracterització de compostos i
materials.
- Ser capaç d’entendre les diferents maneres de caracteritzar l’estructura.
- Ser capaç de conèixer les principals tècniques experimentals que s’empren per a la
caracterització
- Ser capaç de comprendre sense dificultat el funcionament de les principals tècniques de
caracterització.

 

Referits a actituds, valors i normes

- Mostrar una actitud positiva envers l’assignatura.
- Tenir curiositat envers els exemples pràctics que es vagin presentant durant l’assignatura.
- Saber organitzar-se i planificar bé la feina a fer durant el desenvolupament de l’assignatura.
- Ser capaç de fer servir la bibliografia recomanada per ampliar coneixements.

 

 

Blocs temàtics
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1. Introducció

*  

Objectius de l’assignatura
Conceptes bàsics

2. Tècniques de Microscòpia i de Difracció

*  

Microscòpies: visible, electròniques, de sonda pròxima
Tècniques de difracció: de raigs X, d’electrons, de neutrons

3. Espectroscòpies

*  

De vibració-rotació
Espectroscòpies electròniques
Espectroscòpies de ressonància magnètica

4. Espectrometria. Calorimetria. Electroquímica.

*  

Espectrometria de masses i tècniques relacionades
Calorimetris DSC/TG
Voltametria i tècniques de polsos

5. Seminaris

 

 

Metodologia i activitats formatives

 

Classes magistrals
Seminaris
Aprenentatge basat en problemes

 

 

Avaluació acreditativa dels aprenentatges

 

Resolució de diferents problemes pràctics proposats (40% de la nota)
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Realització d’una prova escrita sobre els aspectes teòrics i aplicats de les
tècniques de l’assignatura (60% de la nota).

Per poder optar a la reavaluació caldrà que el resultat de l’avaluació hagi estat com a mínim de 3,5.
 

 

Avaluació única

Per exercir el dret a l’avaluació única, caldrà sol·licitar-ho amb l’imprès que hi ha a tal efecte a la
pàgina web de la Facultat i s’ha d’entregar al professor durant les dues primeres setmanes d’iniciada
l’assignatura.
Resolució d’una prova escrita sobre els principis de les tècniques de l’assignatura i sobre els aspectes
aplicats de l’assignatura.
Per poder optar a la reavaluació caldrà que el resultat de l’avaluació hagi estat com a mínim de 3,5.

 

 

Altres continguts

 

Recursos en línia per millorar les competències comunicatives en el discurs científic:

Cuina lingüística per a químics
http://www.ub.edu/sl/facultat/quimica/

Vocabulari de química
http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/7802/7/quimica3.pdf

Vocabulari d™enginyeria química
http://www.ub.edu/sl/ca/alt/recursos/terminologia/enginyeria-quimica/lexic.html

 

 

Fonts d'informació bàsica

Llibre

   ASM handbook. Materials Park, Ohio :

   ASM International, 1992- .

   v. 10.  Materials characterization

  

    DRAGO, RUSSELL S. Physical methods for chemists. 
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    2nd ed. Ft. Worth [Pa.] [etc.] : Saunders College : Harcourt

    Brace Jovanovich College, cop. 1992

   EBSWORTH, E. V..A. ; RANKIN, D.H.; CRADOCK, STEPHEN.

   Structural methods in inorganic chemistry. 2nd ed.

   Oxford : Blackwell Scientific. 1991

    Electron microscopy : principles and fundamentals

    Weinheim : VCH , 2007

     FLEWITT, P. E. J. Physical methods for materials

    characterisation. 2nd ed. Bristol : Institute of Physics,

    cop. 2003

 

   GOSSER, DAVID K. Cyclic voltammetry : simulation and

   analysis of reaction mechanisms.  New York [etc.] : Wiley-

    VCH, cop. 1993

   Handbook of microscopy : applications in materials science,

   solid-state physics and chemistry applications. Weinheim [etc.] :

   VCH, cop. 1997

   Instrumental methods in electrochemistry.

   Chichester : Horwood, 2001

    LENG, YANG.  Materials characterization : introduction to

    microscopic and spectroscopic methods. Singapore :

    Hoboken :  Wiley,  cop. 2008

    ZHANG, SAM ; LI, LIN , KUMAR, ASHOK, 1962-.  

    Materials characterization techniques.  Boca

    Raton : CRC Press, cop. 2009
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