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Unitat responsable: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Unitat que imparteix: 713 - EQ - Departament d'Enginyeria Química.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: Francesc Estrany Coda

Altres: Jose Ignacio Iribarren Laco
Francesc Estrany Coda

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements bàsics de química de dissolucions: acidesa i basicitat, equilibri iònic, formació de complexes i equilibris de solubilitat.
Coneixements de Fisicoquímica.
Coneixements de química analítica.
Coneixements de mecànica de fluids.
Coneixements de Simulació i Control de processos

REQUISITS

Química (fase inicial).
Físicoquímica (5é quadrimestre)
Química Analítica (5é quadrimestre)
Mecànica de Fluids (2on quadrimestre)
Simulació i Control de Processos (6é quadrimestre)

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements bàsics de fisicoquímica.
2. Coneixements bàsics de química analítica.
3. Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de
la reacció química, disseny de reactors i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.
4. Coneixements sobre els principis bàsics de la mecànica de fluids i sobre l'aplicació d'aquests en la resolució de problemes en el
camp de l'enginyeria. Càlcul de canonades, canals i sistemes de fluids.

Transversals:
5. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar
solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.
6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per
exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura utilitza la metodologia expositiva en un 50 %. El treball individual i en grup ocupa en total i de promig un 30% de
l'activitat setmanal i finalment la redacció d'informes i la resolució de problemes té una càrrega del 20%.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement per part de l'alumne del que és el cicle urbà de l'aigua, i de les principals tècniques emprades per la potabilització i la
dessalació de l'aigua, tant convencionals com avançades. Principi de funcionament, paràmetres típics d'operació tant des del punt de
vista  teòric  com pràctic  al  laboratori.  Càlcul  i  dimensionat  de  les  unitats  de  procès  emprades  en  el  tractament  de  l'aigua.
Coneixements del disseny, càlcul i dimensionat dels elements de les xarxes de transport i distriibució d'aigua, tant canonades com
accesoris típics.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores grup gran 45,0 30.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

TEMA 1.- EL CICLE HIDROLÒGIC. EL CICLE URBÀ DE L'AIGUA.

Descripció:
Definició del Cicle Hidrològic de l'aigua. Definició del Cicle Urbà de l'aigua. Interaccions entre ambdòs cicles. L'actual model de
gestió de l'aigua potable i la seva incidència mediambiental. Propostes de models alternatius.

Objectius específics:
Coneixement de l'actual model de gestió de l'aigua, concienciació de les necessitats de millora de la seva gestió a tots els nivells, i
coneixement dels projectes de models que contemplen les esmentades millores.

Activitats vinculades:
Sessions presencials expositives.

Dedicació: 5 h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

TEMA 2.- POTABILITZACIÓ

Descripció:
Tècniques clàssiques: clarificació (floculació), filtració per sorra, carbó actiu, cloració. Química del clor.
Tècniques avançades: ozonització, UV, desinfectants alternatius, membranes.
Disseny d'ETAPs. Càlcul i dimensionat de les principals unitats de procès.

Objectius específics:
Coneixement dels principis mecanístics de les tècniques convencionals de tractament d'aigua i coneixement del funcionament,
càlcul i disseny de les unitats de procés implicades.

Activitats vinculades:
Sessions presencials expositives. Exercicis amb Excel de simulació del funcionament, i de càlcul i dimensionat, de les principals
unitats de procès d'una ETAP. Pràctiques de laboratori relacionades amb el tema.

Dedicació: 48 h
Grup gran/Teoria: 20h
Aprenentatge autònom: 28h
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TEMA 3.- DESSALACIÓ

Descripció:
Tècniques de dessalació amb membranes. Conceptes prèvis: pressió osmòtica. Nanofiltració. Òsmosis inversa. Electrodiàlisi.
Plantes d'aiigua dolça i d'aigua de mar. Càlcul i dimensionat de les principals unitats de procès de les plantes de dessalació.

Objectius específics:
Coneixement dels principis mecanístics del funcionament de les membranes, així com de les principals tècniques que apliquen
membranes a la dessalació i potabilització d'agua. Coneixement del funcionament, càlcul i disseny de les principals unitats de
procès d'una planta dessaladora.

Activitats vinculades:
Sessions presencials expositives. Exercicis amb Excel de simulació del funcionament, i de càlcul i dimensionat d'una unitat
d'òsmosi inversa. Visita a una planta potabilitzadora amb unitat purificadora d'aigua basada en membranes.

Dedicació: 7 h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 4h

TEMA 4.- DISTRIBUCIÓ

Descripció:
Xarxa de transport i de distribució d'aigua potable. Canonades, dipòsits, bombaments. Pisos de pressió. Recloracions.
Sectorització. Telecontrol/explotació.

Objectius específics:
Coneixement del funcionament d'una xarxa de distribució d'aigüa en una gran ciutat. Coneixement del procediments de càlcul de
la potència de bombeix per unes determinades necessitats de transport d'aigua, i del procediments de dimensionament del
diàmetre de les canonades de transport i distribució d'aigua.

Activitats vinculades:
Sessions presencials expositives. Exercicis amb Excel de simulació del funcionament, i de càlcul i dimensionat, de les principals
unitats d'una xarxa de distribució d'aigua potable. Visita a una unitat de telecontrol d'una ETAP.

Dedicació: 50 h
Grup gran/Teoria: 20h
Aprenentatge autònom: 30h

TREBALL ESPECÍFIC DE L'ASSIGNATURA

Descripció:
Treball Monogtàfic dins de l'àmbit de l'assignatura. Es realitzarà en grup, i tindrà una data concreta d'entrega.

Objectius específics:
Desenvolupament eficient de la proposta tecnològica amb ús eficient de les fonts d'informació, coordinació adequada del treball
en grup i aplicació dels coneixement específics adquirits en el desenvolupament de l'assignatura.

Dedicació: 40 h
Activitats dirigides: 15h
Aprenentatge autònom: 25h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

2 controls parcials de teoria i problemes - 30 % de la nota final cadascún.
1 Problema proposat i un informe orientat a partir d'una Visita a una ETAP seran objecte d'avaluació - 10 % de la nota final.
Treball específic de l'àmbit de l'assignatura a realitzar per grups - 30 % de la nota final.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Tant els controls com les tasques encomanades s'hauran de realitzar i lliurar dins les dates prestablertes i en els terminis de temps
indicats.
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