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

Curs: 2017 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: ROSA CANTERO GÓMEZ

Altres: TRINI CANALS PARELLÓ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Capacitat per al disseny d'elements d'enginyeria en els processos paperers, amb coneixement de les matèries i dels productes
químics utilitzats en la indústria paperera, de la fusta i els vegetals com matèria prima per a la fabricació de pastes per a paper i la
determinació dels components químics dels vegetals i la composició fibrosa de papers i cartrons.

Transversals:
2. 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.

METODOLOGIES DOCENTS

Combinació de classes expositives on s'introduiran els conceptes bàsics de les assignatures i treballs individuals o en grup que
s'hauran de presentar de forma escrita.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

- Descriure les característiques de la fusta i els vegetals com a matèria primera per a la fabricació de pastes.
- Especificar els components químics dels vegetals.
- Determinar la composició fibrosa de papers i cartrons.
- Descriure les operacions de preparació de la fusta abans d'ésser transformada en pasta.
- Detallar els diferents processos per a l'obtenció de pastes, explicar les característiques dels diferents tipus de pastes obtingudes i
preveure les seves aplicacions.
- Explicar els diferents mètodes de blanqueig de pastes.
- Conèixer els productes químics emprats en la indústria paperera: Diferència entre additius funcionals i de control.
- Estudiar dels productes de farciment o càrregues.
- Interpretar la química de retenció.
- Estudiar els agents de resistència en sec i humit.
- Estudiar l'ennobliment per addició de productes i per operacions mecàniques i físiques.
- Estudiar la importància de l'encolat i de la tintura.
- Comprendre el destintat del paper.
- Descriure el control de la contaminació.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 41,0 27.33

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores activitats dirigides 15,0 10.00

Hores grup petit 10,0 6.67

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1- Matèries primeres del paper

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

- Introducció a la fabricació de pastes i paper.
- Estudi de la fusta i els vegetals. Components químics dels vegetals.
- Estudi de les fibres i la seva anàlisi.
- Recepció i preparació de la fusta per a la fabricació de pastes.
- Estudi dels processos per a l'obtenció de pastes: mecàniques, químiques i intermèdies. Aplicacions dels diferents tipus de
pastes.
- Blanqueig de pastes.

Activitats vinculades:
Pràctiques d'anàlisi de la composició fibrosa de pastes i papers. Visites a empreses del sector.

Dedicació: 75 h
Grup gran/Teoria: 16h
Grup petit/Laboratori: 4h
Activitats dirigides: 13h
Aprenentatge autònom: 42h

2- Additius químics paperers

Descripció:
En aquest contingut es treballa:

- Coneixement dels productes químics emprats en la indústria paperera: Diferència entre additius funcionals i de control.
- Interpretació de la química de retenció.
- Estudi de l'ennobliment per addició de productes i per operacions mecàniques i físiques.
- Estudi de la importància de l'encolat i de la tintura.
- Importància del control de la contaminació.

Activitats vinculades:
Visites a empreses del sector. Simulació del procés de fabricació del paper. Xerrades tècniques.

Dedicació: 75 h
Grup gran/Teoria: 19h
Activitats dirigides: 14h
Aprenentatge autònom: 42h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final de l'assignatura (Nfinal) es calcularà de la següent forma:

Nfinal = mitjana dels continguts 1 i 2

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

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

· Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada.
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