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Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements aplicats d'enginyeria tèrmica.
2. Coneixement de la termodinàmica aplicada i transmissió de calor. Principis bàsics i la seva aplicació a la resolució de problemes
d'enginyeria.
3. Capacitat per la resolució dels problemes matemàtics que poden plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per aplicar els coneixements
sobre: àlgebra lineal; geometria; geometria diferencial; càlcul diferencial i integral; equacions diferencials i en derivades parcials;
mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.

Transversals:
1. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.

METODOLOGIES DOCENTS

Presencialitat: exposició de continguts (teoria i problemes) amb participació de l'estudiant. Treballs pràctics individuals o en grup. No
presencialitat: activitats avaluables que els estudiants realitzaran fora de l'aula.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Saber aplicar les lleis de la Termodinàmica a l'estudi avançat de processos cíclics (turbines d'avions, liqüefacció de gasos, refrigeració
per absorció, centrals nuclears).
Saber analitzar qualitativament i  quantitativa processos de separació de mescles (destil·lacions,  dessalinització) i  de reaccions
químiques.
Ser capaç d'estudiar sistemes de conversió directa d'energia, com les piles de combustible.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 13.33

Hores grup mitjà 30,0 26.67

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

1. SISTEMES MULTICOMPONENTS i MULTIFÀSICS.

Descripció:
Propietats termodinàmiques de les mescles de gasos ideals. Propietats termodinàmiques per a la mescla de gasos reals.
Adequació dels potencials termodinàmics per a mescles. Criteris d'equilibri i estabilitat. Propietat molar parcial. Potencial químic.
L'equació de Gibbs-Duhem. Criteris de mescla ideal. Fugacitat d'una mescla i d'un component dins de la mescla. Activitat i
coeficient d'activitat. Funcions de mescla i funcions d'excés.

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 12h

2. SISTEMES REACCIONANTS , PILES ELECTROQUÍMIQUES i PILA de COMBUSTIBLE.

Descripció:
Combustió. Anàlisi de fums. Rendiments d'una caldera. Exergia química i exergia del combustible. Equilibri químic. Grau de
conversió. REACTORS QUÍMICS. Aplicació a la gasificació del carbó. Conversió d'energia química en elèctrica. Equació de Nernst.
Piles alcalines. Pila d'hidrogen. Anàlisi termodinàmica d'una pila d'hidrogen. Classes de piles de combustible.

Dedicació: 22h 30m
Grup gran/Teoria: 9h
Aprenentatge autònom: 13h 30m

3.EQUILIBRI de FASES.

Descripció:
Criteris d'equilibri. Regla de les fases. Sistemes d'un component. Sistemes de dos components: equilibri líquid ¿ vapor, líquid ¿
líquid i sòlid ¿ líquid. Diagrames de fases. Aplicacions: a la destil·lació. Altres diagrames de fases: aplicació a la metal·lúrgia

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 12h

4.ESTUDI AVANÇATS DE CICLES de POTÈNCIA.

Descripció:
Instal·lacions principals: Cicle de vapor supercrític. Cicle de vapor de elevada temperatura. Cicle vapor binari. Plantes
termoelèctriques amb turbina de gas. Turbina de gas per propulsió aèria: turboreactor, estatoreactor, etc. Plantes
termoelèctriques de cicle combinat: descripció general i avantatges tècniques i econòmiques. Instal·lacions de cogeneració: a)
turbina de gas, b) turbina de vapor i c) motor de combustió interna. Anàlisi exergètica de plantes de potència

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 12h
Aprenentatge autònom: 18h
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5. LIQÜEFACCIÓ de GASOS i REFRIGERACIÓ per ABSORCIÓ.

Descripció:
Cicles en cascada: a) amb varis refrigerants i b) de producció de CO2 sòlid. Cicle de refrigeració per ejecció de vapor. Màquines
frigorífiques d'absorció. Rendiment. Sistema bromur de liti/H2O. Sistema NH3/H2O. Diagrames temperatura-composició i
entalpia-composició. Liqüefacció de gasos a temperatures criogèniques. Cicle Linde. Treball mínim per liquar un gas. Cicle de
Linde modificat. Cicle de Claude. Separació de gasos. Anàlisi exergètica de cicles de refrigeració

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 8h
Aprenentatge autònom: 12h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Constarà d'un examen final (EF), una prova parcial a mig quadrimestre (EP) i la preparació de problemes (individuals(ACI) o en grup
(ACG)) per part de l'alumne.
Examen final (EF) = 50%
Examen parcial (EP)=10%
Avaluació continuada individual (ACI) = 20%
Avaluació continuada grups (ACG) = 20%

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Haywood, Richard Wilson. Ciclos termodinámicos de potencia y refrigeración. 2a ed. México: Limusa, 2000. ISBN 9681857984.
- Bejan, A. Advanced engineering thermodynamics. 4th ed. Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2016. ISBN 9781119052098.
-  Shavit,  Arthur;  Gutfinger,  C.  Thermodynamics  :  from concepts  to  applications.  2nd ed.  London:  Prentice  Hall,  2009.  ISBN
9781420073683.
- Levine, Ira N. Physical Chemistry. 6th ed. New York: McGraw Hill, 2008. ISBN 9780072538625.
- Denbigh, Kenneth George. Equilibrio químico. Madrid: AC, 1985. ISBN 8472880494.
- Smith, J. M.; Van Ness, H. C.; Abbott, M. M.; Swihart, M. T. Introducción a la termodinámica en ingeniería química [en línia]. 7a ed.
M é x i c o :  M c G r a w - H i l l ,  2 0 0 7  [ C o n s u l t a :  1 8 / 1 0 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :
https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=10946.  ISBN
9789701061473.
-  Tester,  Jefferson  W.;  Modell,  Michael.  Thermodynamics  and  Its  Applications.  3rd  ed.  London:  Prentice  Hall,  1997.  ISBN
013915356X.

https://www-ingebook-com.recursos.biblioteca.upc.edu/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=10946

