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CAPACITATS PRÈVIES

Conocimientos de Termodinámica aplicada y de turbinas de vapor y gas.

REQUISITS

Haber aprobado las asignaturas de Termodinámica y de Turbomáquinas Marínas y Generadores de Vapor.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE1-MGOIEM. Coneixements adequats  per  iniciar  l'activitat  investigadora.  Metodologia  de la  investigació  aplicada a l'àmbit  de
l'especialitat
CE3-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis de la cogeneració en instal·lacions marines
CE4-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis de les energies renovables en instal·lacions marines
CE5-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis d'inspecció i certificació d'instal·lacions marines
CE6-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis dels sistemes de generació, transport i distribució d'energia
CE8-MGOIEM. Coneixement i capacitat per optimitzar la gestió de sistemes de cogeneració marins, així com els seus sistemes de
generació, transport i distribució d'energia elèctrica
CE9-MGOIEM. Coneixement i capacitat per projectar operacions de manteniment de sistemes de cogeneració marins, així com els
seus sistemes de generació, transport i distribució d'energia elèctrica
CE10MGOIEM. Coneixement i capacitat per optimitzar la gestió de sistemes de calor i fred
CE11MGOIEM. Coneixement i capacitat per projectar operacions de manteniment de sistemes de calor i fred
CE12MGOIEM. Coneixement i capacitat per optimitzar la gestió de màquines i motors tèrmics i hidràulics
CE13MGOIEM. Coneixement i  capacitat per projectar operacions de manteniment de sistemes de màquines i  motors tèrmics i
hidràulics i màquines elèctriques marines
CE18MGOIEM. Coneixements d'auditories energètiques i mediambientals
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Genèriques:
CG1-MGOIEM. Coneixements suficients en matèries bàsiques i tecnològiques, que els capaciten per al desenvolupament de nous
mètodes i procediments
CG2-MGOIEM.  Capacitat  per  resoldre  problemes complexos  i  prendre  decisions  amb responsabilitat  sobre  bases  científiques  i
tecnològiques en l'àmbit de la seva especialitat
CG5-MGOIEM. Capacitat d'integració de sistemes marítims complexos i de traducció de solucions viables
CG6-MGOIEM. Capacitat per desenvolupar els coneixements per a l'anàlisi i interpretació de medicions, càlculs, valoracions, taxacions,
peritatges, estudis, informes i documents tècnics en l'àmbit de la seva especialitat
CG9-MGOIEM. Capacitat per a la gestió de l'explotació i operació de vaixells i artefactes marítims, la seva seguretat, prevenció de la
contaminació i riscos laborals, salvament i rescats, suport logístic i manteniment
CG10MGOIEM. Capacitat per re-disseny i modificació d'equips i instal·lacions energètiques i de seguretat marines, dins l'àmbit de la
seva especialitat, és a dir, operació, manteniment i explotació
CG11MGOIEM. Capacitat per realitzar tasques d'investigació, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la seva especialitat

Transversals:
CT2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Bàsiques:
CB6. Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB9. Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

METODOLOGIES DOCENTS

La materia se imparte en tres direcciones: clases magistrales, clases de realización de ejercicios y trabajos prácticos.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

This course will evaluate the following STCW competences:
Manage the operation of propulsion plant machinery
Plan and Schedule operations
Operation, surveillance, performance assessment and maintaining safety of propulsion plant and auxiliary machinery
Manage fuel, lubrication and ballast operations

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 100.00

Dedicació total: 45 h
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CONTINGUTS

TURBOMÁQUINAS TÉRMICAS E HIDRÁULICAS

Descripció:
-Introducción.
-Rozamiento y rendimiento de toberas.
-Flujo de fluido imcomprensibles por conductos de sección constante.
-Pérdidas en turbinas.
-Cálculo termodinámico de una turbina de acción de simple salto de presión y de velocidad.
-Cálculo termodinámico de una turbina de acción de simple salto de presión y múltiple de velocidad con álabes simétricos.
-Cálculo termodinámico de una turbina de acción de simple salto de presión y de velocidad con álabes asimétricos.
-Cálculo termodinámico de una turbina de acción con saltos de presión.
-Resistencia de los rotores de turbinas.
-Equilibrado de rotores.
-Bombas y sistemas de bombeo.
-Turbocompresores.
-Turbinas Hidráulicas.
-Buques de propulsión a vapor,

Objectius específics:
Todos los contenidos de la asignatura son explicados en clases teóricas y en los casos que que es factible, se realizan ejercicios
prácticos que consoliden los conocimientos adquiridos.

Activitats vinculades:
Al objeto de consolidar los conocimientos adquiridos, se les exige a los alumnos que realicen trabajos sobre diseño, operación y
mejora de rendimiento de las máquinas térmicas e hidráulicas.

Dedicació: 54h
Grup gran/Teoria: 54h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

70% de la calificación final de la asignatura corresponde a un examen teórico al final del cuatrimestre.
15% de la calificación final a la realización de trabajos prácticos.
15% de la calificación final a la realización de ejercicios prácticos.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La realización del ejercicio final y de los ejercicios y trabajos prácticos son propuesto por el profesor de la asignatura.
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