
UN INTENT INSTITUCIONAL DE
COL•LABORACIO AMB LA INDUSTRIA:

LA SECCIO DE QUIMIQUES DE LA
UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA

per

CARLES SOLA I FERRANDO

Department de Quimica Tecnica.
Universitat Autonoma de Barcelona.

President de la Seccio de Quimica (SCCFQM)

En aquesta comunicacio s'informa de l'accio institucional empresa
per la Seccio de Quimiques de la Facultat de Ciencies de la Universitat
Autonoma de Barcelona per tal d'establir lligams de collaboracio amb
la industria.

La iniciativa parteix de la mateixa Seccio, corn a consegiiencia d'un
proces de reflexio i critica sobre el seu funcionament i paper a jugar.
Una reflexio que ja no es centra sobre els aspectes que podriem dir
ideologies, ja que aquests es poden considerar corn fixats, sing so-
bre els materials i, en especial, sobre el sentit i l'eficdcia del treball.
No es estrany, doncs, que aquest proces vingui acompanyat, per exem-
ple, de la posada en marxa d'enquestes d'avaluacio del professorat,
d'un index de productivitat en funcio del qual es distribueix una part
dels fons de recerca... Es dona alhora una estabilitzacio dels equips
directius dels diversos departaments, tenint per davant una epoca en
que ]a nostra seccio sembla que romandra al marge de mutacions trau-
matiques via el Butlleti Oficial de l'Estat.

Junt amb tot aixo, algunes coses ben conegudes: 1'elevadissim cost
de la recerca experimental, la migradesa dels pressupostos ordinaris i
tambe el desig de fer coses utils per a la societat que ens mante, encara
que sigui a nivells d'ascetisme cientific i personal. Per que no, llavors,
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buscar a la industria el financament que ens neguen els canals ordina-
ris? La industria, pero, no ens demanara massa? No correm perill de
convertir-nos en manobres especialitzats de baix cost? El fet que
aquests interrogants hagin estat contestats en el sentit de fer l'expe-
riencia, palesa que el que hi ha al darrera d'aquesta iniciativa no es

nomes la recerca d'ajut financer d'un mecenatge industrial desinteres-

sat a curt termini, sing que s'ha de comptar tambe amb la necessitat

de que el treball que es fa a la Facultat tingui alguna cosa mes que el

valor academic. 0, si ho voleu, posar a prova i demostrar que

(nomes?) amb una bona base cientifica (academica) es poden acarar

els problemes practics.
En qualsevol cas, sembla que hi pot haver beneficis mutus d'una

collaboracio d'aquest tipus on, per una Banda, es contempli la Universi-

tat com quelcom mes que ma d'obra barata i des de la Universitat es

deixi de pensar que una recerca concertada es una perdua de la lli-

bertat d'investigacio.
Sentim sovint parlar que la sortida de la crisi passa per una reno-

vacio tecnologica que alguns arriben a classificar corn de revoluci6.

No sabem (no se, si mes no) a hores d'ara quin es el paper que el

nostre petit pals to assignat en la redistribucio de tasques a l'imperi on

vivim darrerament; sembla, pero, que sempre hi haura hoc a iniciatives

bones i imaginatives. Tanmateix, per a dur-les a terme ja no cal names

l'esperit viu i decidit, sing tambe una capacitat de renovacio i actua-

litzacio tecnologica. Es ben conegut que, al camp de la industria qui-

mica, la velocitat d'obsolescencia dels processos es extremadament ra-

pida i, darrerament, s'han multiplicat els exemples d'installacions que

han tancat, mentre que d'altres semblants han pogut mantenir-se gra-

cies al contacte amb un departament de recerca que normalment ha

estat el de la casa matriu (a Alemanya o als Estats Units) que han anat

subministrant les reformes tecnologiques necessaries per a mantenir la

viabilitat economica.
Sense entrar en la polemica de si s'ha de potenciar la investigacio

basica o l'aplicada, sembla clar que els palsos millor situats per a sortir

d'una crisi que tal vegada marca una divisio internacional del treball

de molt Varga durada, son aquells on s'ha fet tradicionalment un con-

reu de la recerca de tot tipus.

En qualsevol cas penso que la iniciativa de la qual dona noticia
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aquesta comunicacio es particularment singular pel fet que es tracta

d'una actuacio conjunta de sis departaments universitaris, produida de

forma no institucionalitzada, es a dir, a banda del que son les accions

organiques ordinaries en que un dega, per exemple, representa la seva

Facultat. Els coneixedors de la realitat universitaria crec que coincidi-

ran en apreciar el caracter poc frequent d'aquest fet.

Per altra banda, i sense caure en triomfalismes que, evidentment,

no tenen cap lloc, crec que el potencial investigador que d'alguna for-

ma Burt al mercat no es en absolut menyspreable, sing que, al con-

trari, tant en tecniques instrumentals i en know-how hi ha un bon

nivell i quantitat de coses realment utils. Aixo, es despren facilment

de la lectura del fulleto editat; no ho es, pero, el potencial huma que

hi ha al darrera i que es el que permet que tot aixo sigui aplicable. Ja

he esmentat abans la confluencia d'una serie de factors altament posi-

tius: joventut dels equips, empenta i, alhora, perspectives de continui-

tat. En aquest sentit estic convencut que el producte que oferim

es de molt bona qualitat. Aixo no vol dir, tanmateix, que 1'estructura

universitaria sigui la mes adient (o simplement adient) per dur a terme

programes de recerca concertada. En aquest sentit nomes es pot dir

que 1'estructura actual no serveix i que caldra veure (i actuar) quines

perspectives obren les noves lleis sobre universitat i recerca.

Aixi, doncs, amb el nostre paper redactat vam iniciar immediata-
ment una serie de contactes que a hores d'ara podriem dir que estan
en fase preliminar. A mes de la Conselleria d'Industria i Energia de la
Generalitat de Catalunya, s'han visitat les Cambres de Comers de
Barcelona, Terrassa i Sabadell. Cal dir que en tots els casos 1'acollida
ha estat molt bona i que d'alguna forma s'ha percebut que l'altra
banda estava esperant/desitjant alguna iniciativa d'aquest tipus. En el
cas de Terrassa, s'ha arribat a fer una reunio amb industrials a la seu
de la Cambra i al mes de setembre se'n fara una altra a Bellaterra.
Pel que fa a la Cambra de Barcelona tambe hi ha una molt bona dis-
posicio, encara que tota la possible collaboracio s'haura de fer en el
marc de la Fundacio que s'ha constituit entre la Cambra i la Univer-

sitat Autonoma (de moment, la consegiiencia d'aixo es la de tenir
dificultats addicionals). Tambe, a la Conselleria d'Industria hem estat

molt ben rebuts i s'han suggerit possibles linies de treball.
En el moment actual el resum podria ser que la nostra iniciativa
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ha estat molt ben acollida, possiblement perque respon a una necessitat
objectiva i que tenim al davant unes expectatives interessants. De tota
manera, es tracta d'un proces lent, que per avancar ha de salvar molts
obstacles, aixi que caldra esperar un periode raonable de temps per
jutjar-ne 1'exit o el fracas.

PER UNA MILLOR COLLABORACIO

UNIVERSITAT/INDUSTRIA

El baix nivell de relacio entre els centres industrials i universitaris es perju-
dicial pel nostre pals. Una de les raons d'aquest aillament es deu, indubtable-
ment, al mutu desconeixement de les potencialitats i disponibilitats d'ambdos
collectius.

per aixo que, des de la Seccio de Quimiques de la Facultat de Ciencies
de la Universitat Autbnoma de Barcelona, volem fer arribar a les industries infor-
macio sobre algunes de les linies de recerca i l'instrumental cientific que els nos-
tres Departaments poden oferir, a fi de portar a terme programes d'investigacio
conjunta. Pensem que aquest tipus de coHaboracio ha d'esser molt mes frequent
i profunda a fi que tant la Industria corn Is Universitat en puguin treure benefi-
cis substanciosos.

DEPARTAMENT DE QUIMICA ANALITICA

Cap del Departament: Dr. Marcel Blanco i Romia

Utillatge cientific

- Espectrofotometre UV-vis, Perkin-Elmer, equipat amb microprocessador de
control.

- Absorcio Atomica, Perkin-Elmer.
- Comptador d'escintiHacio per a determinacions radioquimiques d'emissio gam-

ma.
- Sistema automatic de control i adquisicio de dades per a valoracions poten-

ciometriques mitjancant un microprocessador elemental.
- Minicomputador professional CBM-Comodore utilitzat en el control de pro-

cessos i tractament de dades.
- Espectrofotometre IR, PYE-Unicam.
- Potenciometres i pHmetres de precisio (miHessima de pH).
- Espectrofotofluorfinetre amb registre X-Y.
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Linies de collaboracio amb la industria

1. Establiment de metodes analitics nous per a aquells problemes no especificats

en la literatura.

2. Determinacio d'un gran nombre de mostres, a baix cost i en un temps minim,

mitjancant el metode automatic de Flow Injection Analysis (FIA).

3. Estudis de qufmica basica en solucio (Determinacio de constants d'acidesa,

d'estabilitat de complexos, etc.).

4. Establiment de processos de control d'un nombre elevat de mostres, tant de

materies primeres com de productes manufacturats.

5. Determinacio de metalls (ions metallics) en mostres liquides o solides; micro-

determinacio per a una gran part dels metalls mes frequents.

6. Analisi d'aigues (potables, residuals, etc.), analisi de terres i analisi industrial

de rutina.

DEPARTAMENT DE QUIMICA FISICA

Cap del Departament : Dr. Joan Bertran i Rusca

Utillatge cientifis

- Pont de conductivitat , Beckman.

- Potenciostat-galvanostat , « Metalloscan », Amel.

- Potenciostat , amb accessoris per voltametria cfclica, Amel.

- Bipotenciostat -galvanostat , Tacussel.

- Generador de senyals , Tacussel.

- Polarograf , Radiometer.
- Polarograf , amb compensador IR i modulador CA, Metrohm.

- Equip d 'electrode de disc rotatori , Tacussel.

- Viscosfinetre automatic, Fica.

- Equip d 'electrode de disc-anell rotatori, Tacussel.

- Espectrofotometre , DB-GT, Beckman (UV/Visible).

- Espectrofotometre , Unicam (UV/Visible).

- Espectrofotometre , Unicam (IR).

- Cromatograf de gasos , Hewlett -Packard.

Possibles linies de collaboracid amb la industria

a) Estudi de reactions organiques (processes d'oxidacio anodica de compostos

organics) mitjangant diferents tecniques, amb objecte d'establir el mecanisme

de la reaccio electrodica i al mateix temps observar 1'efecte de la naturalesa

de 1'anode emprat i les transformacions que poden sofrir.

b) Estudi de la dissolucio anodica de metalls amb objecte de dilucidar els pos-

sibles mecanismes de llur oxidacio electroquimica i de la influencia d'ad-

ditius com a possibles inhibidors de la dissolucio del metall.

c) Estudi del comportament catodic de metalls, amb objecte de coneixer el me-

canisme de 1'electrodeposici6 metallica, els parametres d'electrblisi i la influen-

cia dels additius.
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d) Estudi de la corrosi6 dels metalls i aliatges, aixf com del comportament de
diferents materials metallics davant diferents ambients naturals (rural, urba,
industrial i marf) (amb objecte de determinar 1'agressivitat dels esmentats me-
dis y la resistcncia d'aquests materials metallics).

e) Estudi de fenomens de solvataci6 mitjancant calcul teoric i a partir de deter-
minacions experimentals (compren 1'estudi de 1'estructura de les dissolutions
i el calcul de parametres relacionats amb la solvataci6).

f) Calcul teoric de la reactivitat a partir de les superficies d'energia potencial,
en diversos processos, especialment en reactions organiques.

DEPARTAMENT DE QUfMICA ORGANICA

Cap del Departament : Dr. Martial Moreno Manes

Utillatge cientific

- Espectrograf de masses, Hewlett-Packard, mod. 5930A.
- Espectrograf de Ressonancia Magnetica Nuclear Protonica, Perkin-Elmer, mod.

R-12.
Espectrometre de Ressonancia Magnetica Nuclear de 1H i 13C, Broker, mod.
WP-80SY.

- Espectrofotometre Infrarroig, Perkin-Elmer, mod. Infracord 720.
- Espectrofotometre Infrarroig, Pye Unicam, mod. SP-100.
- Espectrofotometre Ultravioleta-Visible, Perkin-Elmer, mod. 550.
- Cromatograf de Gasos, Hewlett-Packard, mod. 5831A.

Cromatograf de Gasos Preparatiu, Perkin-Elmer, mod. F-21.
Cromatograf de Gasos, Perkin-Elmer, Sigma 1.

- Cromatograf de liquids a alta pressi6, Perkin-Elmer LC-2B.
Columna de destillacio de banda rotatoria, Perkin-Elmer, mod. 251.
Fotoreactor de rendiment quantic, Baird & Tatlock, mod. 360.

- Hidrogenador de Pressi6 Mitjana, Parr Instruments.
- Polarfinetre, Bellingham and Stanley, mod. P-10.

Espectrometre de Ressonancia Magnetica Nuclear, Varian mod. XL-200. (Con-
juntament amb les Facultats de Quimica i Farmacia de la Universitat de Bar-
celona, els Centres del CSIC de Barcelona i l'Institut Qufmic de Sarria.
Aquest aparell cs installat a la Universitat de Barcelona.)

- Analitzador Elemental de Carboni, Hidrogen i Nitrogen, Perkin-Elmer, mod.
240-B. Conjuntament amb el Departament de Quimica Inorganica.

Linies d'investigacid del departament

1. Sfntesi de Butenolides amb possible activitat antibiotica.
2. Sintesi de Productes Naturals lactonics i de relacionats, a partir de l'acid de-

hidroacetic.
3. Descomposici6 fotoquimica de 1'aigua mitjancant catalitzadors ancorats a un

suport polimeric.
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4. Sfntesi d'antibiotics marcadors de ribosomes per fotoactivaci6.

El Departament 6s en condicions de densenvolupar lines d'investigacid apli-

cada per mitja d'acords amb els Centres Industrials.

DEPARTAMENT DE QUIMICA INORGANICA

Cap de Departament : Dr. Jaume Casabo i Gispert

Utillatge cienti/ic

- Espectrofotometre IR Beckman IR-20A (4000-250 cm-t).

- Espectrofotometre UV-Vis Beckman Acta III.

- Microburetes Hamilton Microlab M amb xeringa 1010 TLL.

- Analitzador Elemental: Autoanalitzador Perkin-Elmer 240B amb balanca elec-

tronica Perkin-Elmer AD2Z.

- Equip per a fer mesures de susceptibilitat magnetica (electroiman Brucker

BM-4, balanca electronca Sartorius i criostat Oxford instruments CF 100).

- Equip d'analisi termica Rigaku-Thermoflex per a fer termogravimetria (TG) i

calorimetria diferencial de rastreig (DSC).

- Microordinador Hewlett-Packard HP-85.
- Potenciometres Crison Digilab 517 (±0,1 mV).

- Conductfinetre Radiometer CDM3.

Possibles collaborations amb la industria

El Departament pot fer determinations analftiques quantitatives dels elements

C,H i N, servei que es realitza de manera permanent . Tamb6 pot fer analisis o

diferents tipus d 'estudis, mitjancant tecniques potenciometriques , el sistema ex-

perimental de les quals esta connectat al microordinador , garantint un nivell

d'automatitzacio gairebe total . L'equip d'analisis termiques permet d'oferir un

servei complet d'aquestes tecniques (TG i DSC), les quals poden Esser aplicades

separadament o ambdues alhora a una mateixa mostra.

Les mesures de susceptibilitat magnetica , tant pel metode de Faraday com

pel de Gouy, es poden fer des de temperatura ambient fins a la temperatura del

nitrogen liquid. La installacio tamb6 permet d'arribar fins a la temperatura de

1'heli liquid.
Pel que fa a Sintesi Inorganica , el Departament pot sintetitzar productes in-

organics , especialment compostos de coordinacio descrits a la bibliografia, que

resultin dificils d'aconseguir a nivell comercial . Eventualment pot estudiar la sfn-

tesi de productes nous que puguin Esser potencialment interessants en camps

especifics de la Qufmica Industrial.
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DEPARTAMENT DE QUfMICA ThCNICA

Cap del Departament : Dr. Caries Sola i Ferrando

IJtillatge cienti/ic

- Ordinador, marga Digital, mod. PDP-11/03, amb pantalla i impressora connec-
tat amb el VAX 11/780 del Centre de Calcul de la U.A.B.

- Equip automatic d'adquisicio de Jades Hewlett-Packard, constant d'una unitat
de control (mod. 3546A) i un voltimetre digital (mo. 3497A).

- Cromatograf de gasos Hewlett-Packard, mod. 5840A, amb doble detector de
flama i de conductivitat termica i control per microprocessador.

- Equip de fermentacio Sinterra, mod. 2F, amb sistema Process 2001 de control
i registre per microprocessador.

- Cromatograf liquid d'alta pressio Perkin-Elmer, mod. Series 2/1.
- Espectrofotometre UV-Visible Perkin-Elmer, mod. Lambda 5, amb pantalla

i control per microprocessador.
- Columna de destillacio de 4 m d'alcada i rebliment d'anells Dixon.
- Columna d'extraccio liquid-liquid amb rebliment d'anells Raschig i polsament.
- Planta pilot per a estudiar la depuracio d'aigues residuals per fangs actius en

hit fluiditzat.
- Planta pilot i diversos muntatges de laboratori per a estudiar la depuracio i

metanitzacio de residus semi-solids i liquids per digesti6 anaerobia.

Possibles linies de col-laboracio amb la indtistria

- Estudis de laboratori en planta pilot i desenvolupament de processos, especial-
ment en el camp de la biotecnologia:
- sistemes de fermentacio (amb celules o immobilitzades),
- hidrolisi enzimatica amb enzims immobilitzats (fabricaci6 de xarop de fruc-

tosa, hidrolisi de residus cellulosics...),
- depuracio d'aigiies residuals (sistema convencional, lilt fluiditzat, digestio

anaerobia...)
- Disseny d'unitats d'operacions basiques (bescanviadors de calor, columnes de

destillaci6, absorcio i extraccio liquid-liquid, reactors...) per ordinador.
- Analisis de rutina i posta a punt de metodes especifics d'analisi per cromato-

grafia de gasos, cromatografia lfquida d'alta pressio i altres metodes conven-
cionals.

- Optimitzacio energetica i economica de processos en funcionament: estudis de
viabilitat.

- Estudi en planta pilot de problemes plantejats en sistemes d'extraccio liquid-
liquid, destillacio i absorcio.
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DEPARTAMENT DE BIOQUfMICA

Cap del Departament : Dr. Claudi M. Cuchillo i Foix

Possibles linies de collaboracio amb la industria

- Analisi de proteines i acids nucleics en mostres industrials (quantificaciS, de-

terminacio de heterogeneitat i puresa, determinacio de composicio o pee ma

lecular, determinacio d'activitat enzimatica). Aplicacio de tecniques que impli-

quin radioisotope, electroforesi, cromatografia, potenciometria i espectrofoto-

metria a 1'estudi de molecules biologiques.

- Preparacio i purificacio d'enzims i proteTnes en general.

- Estudi de 1'estabilitat i sistemes optims de conservacio d'enzims i proteTnes.

- Preparacio d'enzims immobilitzats sobre suports solids (a fi de poder-los recu-

perar i evitar que contaminin la mostra tractada amb ells). Aplicacio a 1'obten-

cio de derivats d'antibiotics, a 1'aprofitament de sucres de liquids biologics, se-

rums, etc.

- Concentracio i aTllament de biomolecules per cromatografia d'afinitat.

- Analisi d'aminoacids, separacio de peptide, separacio de nucleotide.

- Obtencio d'enzims utilitzats en Analisis Mediques.

- Recerca de farmacs que activin els enzims que eliminen 1'alcohol ingerit per

1'organisme. Aplicacio al tractament d'intoxicacions alcoholiques.

- Obtencio preparativa i analisis d'acids nucleics (ADN i ARN de plantes i ani-

mals).
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