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Guia docent
860024 - 31103OPB - Operacions Bàsiques

Última modificació: 06/09/2017
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa
Unitat que imparteix: 713 - EQ - Departament d'Enginyeria Química.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura obligatòria).
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2016). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2017 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: ESTHER BARTOLÍ SOLER

Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4. 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 primes i recursos energètics.

Genèriques:
1. IGUALTAT D'OPORTUNITATS: Actuar d'acord amb el respecte als valors democràtics recollits a la Constitució espanyola, en especial
a aquells drets derivats del principi d'igualtat de tracte i de la no discriminació per raó de sexe, que regula la Llei Orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, i conforme als valors propis d'una cultura de pau, previstos a la Llei
27/2005, de 30 de novembre, de foment a l'educació i la cultura de la pau.

Transversals:
2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el
disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.
3. TREBALL EN EQUIP - Nivell  2: Contribuir  a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i  afavorint-hi  la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura se seguirà amb exposicions per part del professors dels diversos temes i complementarà amb la realització d'exercicis i
problemes que s'hauran de resoldre a classe o portar-los fets de casa en les sessions següents.
A les hores presencials normalment es farà:
- 5 a 10' Solució de dubtes.
- 40 a 45' Exposició del tema
- 5 a 10' Treball per parelles
Els alumnes faran arribar al professor els dubtes de la sessió anterior per correu electrònic .
En grups de 2 alumnes es resoldran i s'exposaran problemes.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Detectar, plantejar, analitzar, modelitzar, prendre decisions i resoldre problemes en de flux de processos.
- Conèixer i utilitzar les eines per aplicar correctament els balanços de matèria i energia.
- Conèixer i utilitzar les operacions bàsiques més sostenibles.
- Conèixer i aplicar els tractaments adequats.
- Realitzar el disseny i càlcul de les diferents operacions bàsiques d'un procés.
- Ser capaç de desenvolupar una tecnologia respectuosa amb l'entorn i integrar en els treballs de l'enginyeria.
-  Conèixer  les  diferents  opccions  pel  disseny  i  dimensionat  del  les  diferents  operacions  bàsiques  utilitzades  en  el  processos
d¿enginyeria.
- Conèixer una tercera llengua amb un nivell adequat, tant de forma oral com escrita.
- Redactar textos amb l'estructura adequada als objectius de comunicació. Presenta el text a un públic amb les estratègies i els
mitjans adequats.
- Conèixer i posar en pràctica la manera i la dinàmica de treballar en equip.
- Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel professor, decidint el temps que cal utilitzar
en cada apartat, incloent aportacions personals i ampliant les fonts d'informació indicades.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 20,0 13.33

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores activitats dirigides 25,0 16.67

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Les operacions bàsiques

Descripció:
- Les operacions bàsiques
1.1. Classificació de les operacions bàsiques
1.2. Introducció als balanços de matèria i energia

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classes expositives i resolució de problemes
Activitat 2: Realització d'exercicis i treballs individuals o en grup
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut

Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 0h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 0h 30m
Aprenentatge autònom: 0h 30m
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Operacions bàsiques físiques controlades per la transferència de matèria

Descripció:
Operacions bàsiques físiques controlades per la transferència de matèria
2.1. Destil·lació - Rectificació
2.2. Absorció - Desorció
2.3. Extracció
2.4. Adsorció i bescanvi iònic

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classes expositives i resolució de problemes
Activitat 2: Realització d'exercicis i treballs individuals o en grup
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut

Dedicació: 57h
Grup gran/Teoria: 20h
Grup mitjà/Pràctiques: 18h
Aprenentatge autònom: 19h

Balanços de matèria en sistemes sense i amb reacció química i en estat estacionari

Descripció:
En aquest contingut Balanços de matèria en sistemes sense i amb reacció química i en estat estacionari (12h)
3.1. Balanços de matèria sense reacció química i estat estacionari
3.2. Balanços de matèria amb reacció química i estat estacionari

Activitats vinculades:
Activitat 1: Treballs o individuals o en grup que corresponen al tema 4.
Activitat 2: Realització d'exercicis sobre la gestió de residus.
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut

Dedicació: 28h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 11h
Aprenentatge autònom: 12h

Balanços d'energia sistemes sense i amb reacció química i en estat estacionari

Descripció:
4.1. Balançós d'energia sense reacció química i estat estacionari
4.2. Balanços d'energia amb reacció química i estat estacionari

Activitats vinculades:
Activitat 1: Classes expositives i resolució de problemes
Activitat 2: Realització d'exercicis i treballs individuals o en grup
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut

Dedicació: 28h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 11h
Aprenentatge autònom: 12h
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Balanços de matèria i energia amb estat no estacionari

Descripció:
5.1. Balanços de matèria i energia sense reacció química i en estat no estacionari
5.2. Balanços de matèria i energia amb reacció química i en estat no estacionari

Activitats vinculades:
Activitat 1: Treballs o individuals o en grup que corresponen al tema 6.
Activitat 2: Realització d'exercicis sobre la gestió ambiental.
Activitat 3: Realització de l'activitat d'avaluació escrita corresponent a aquest contingut.

Dedicació: 16h 30m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 5h 30m
Aprenentatge autònom: 6h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació Pes
Exercicis 15 %
Petites proves 25%
Examen parcial 60% (1er parcial+ 2on parcial) Cal aprovar els dos
Examen final 60% (per qui no ha fet o no ha superat els parcials)
Examen final 45%

En el marc d'aquesta assignatura s'avaluen les competències genèriques assenyalades a l'apartat de competències d'aquesta fitxa.
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