Última modificació: 03-07-2019

330408 - PM - Processament de Minerals
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330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Unitat que imparteix:

750 - EMIT - Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC

Curs:

2019

Titulació:

GRAU EN ENGINYERIA MINERA (Pla 2016). (Unitat docent Obligatòria)

Crèdits ECTS:

9

Idiomes docència:

Català, Castellà

Professorat
Responsable:

Oliva Moncunill, Josep

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
1. Disseny, operació i manteniment de plantes de preparació i tractament de minerals, roques industrials, roques
ornamentals i residus.
2. Disseny, operació i manteniment de plantes de fabricació de materials de construcció.
Transversals:
3. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb
les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.
4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar
les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit
temàtic.
Metodologies docents
L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes magistrals a l'aula, 2 hora setmana també a l'aula en les que es
desenvolupen aspectes més aplicats i resolució de problemes, i 1 hora a la setmana al laboratori de mines i/o aula
informàtica.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Disseny, operació i manteniment de les plantes de processament de minerals, roques industrials i ornamentals, materials
de construcció i residus.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 225h

Hores grup gran:

0h

0.00%

Hores grup mitjà:

90h

40.00%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

135h
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Continguts

Títol del contingut 1: PREPARACIÓ DE
MINERALS.

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 36h

Descripció:
Caracterització de les partícules. Operacions de fragmentació. Operacions de classificació volumètrica.
Activitats vinculades:
Classe magistral de conceptes bàsics, classes de grup mitja de problemes, pràctiques de laboratori on s'apliquen
els coneixements presentats.

Títol del contingut 2: CONCENTRACIÓ DE
MINERALS.

Dedicació: 90h
Grup gran/Teoria: 18h
Grup petit/Laboratori: 18h
Aprenentatge autònom: 54h

Descripció:
Separació per gravetat. Separació per medis densos. Separació per flotació. Separació magnètica i electrostàtica.
Separació per a lixiviació.
Activitats vinculades:
Classe magistral de conceptes bàsics, classes de grup mitja de problemes, pràctiques de laboratori on s'apliquen
els coneixements presentats.

Títol del contingut 3: OPERACIONS AUXILIARS A
PLANTA.

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 6h
Aprenentatge autònom: 18h

Descripció:
Emmagatzematge, alimentació, desenllodat i transport. Separació sòlid-líquid.
Activitats vinculades:
Classe magistral de conceptes bàsics, classes de grup mitja de problemes, pràctiques de laboratori on s'apliquen
els coneixements presentats.
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Títol del contingut 4: PLANTES DE
PROCESSAMENT DE MINERALS.

Dedicació: 45h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 9h
Aprenentatge autònom: 27h

Descripció:
Disseny de plantes. Seguretat, qualitat i medi ambient a les plantes. Residus de planta (tailings). Plantes d'àrids.
Plantes de roques ornamentals. Plantes de materials de construcció.
Activitats vinculades:
Classe magistral de conceptes bàsics, classes de grup mitja de problemes, pràctiques de laboratori on s'apliquen
els coneixements presentats.
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Planificació d'activitats
Dedicació: 45h
Grup petit/Laboratori: 15h
Aprenentatge autònom: 30h

Títol de l'activitat 1: Pràctiques

Descripció:
Les diferents pràctiques es fan al laboratori de mines i a l'aula informàtica, individualment o en grups entre 1 i 5
persones, segons consti a l'enunciat de cadascuna. Treball de processos industrials.
Material de suport:
Enunciats lliurats pel professorat
Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Per a cada pràctica s'ha de lliurar un treballs de resultats i conclusions segons el que demana l'enunciat de la
mateixa. Juntament amb el treball de procés tenen un pes del 10%
Objectius específics:
Tots.

Títol de l'activitat 2: Examen escrit teòric

Dedicació: 22h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 20h

Descripció:
L'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions teòriques i dels treballs de laboratori.
Material de suport:
Apunts i bibliografia de l'assignatura
Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Té un pes del 40%
Objectius específics:
Tots.

Títol de l'activitat 3: Examen escrit pràctic

Dedicació: 46h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 40h

Descripció:
L'estudiant ha de respondre per escrit a qüestions pràctiques i dels treballs de laboratori.
Material de suport:
Apunts i bibliografia de l'assignatura
Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Té un pes del 50%
Objectius específics:
Tots.
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Sistema de qualificació
La qualificació final es calcula amb la fórmula següent:
Nfinal= 0,4 NexT + 0,5 NexP + 0,1 Ntp
Nfinal: qualificació final.
NexT: qualificació d'examen teòric de l'assignatura.
NexP: qualificació d'examen pràctic de l'assignatura
Ntp: qualificació d'activitats de laboratori i treballs de processos. Aquesta qualificació s'obtindrà atenent a l'actitud i
resultat de la classe de laboratori, i de la correcció de l'informe i del treball presentat.
L'examen pràctic consta d'exercicis d'aplicació, en base als coneixements de classes magistrals, classes de problemes i
classes de laboratori. Es disposarà d'un matí i una tarda per tal de completar totes les parts dels mateix.
Normes de realització de les activitats
Les classes de laboratori i la realització dels treballs de processos no són obligatòries. Per obtenir qualificació caldrà haver
assistit a les classes i haver presentat tots els informes/treballs.
D'altra banda, es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies genèriques i aplicables a qualsevol activitat dins l'àmbit
acadèmic universitari, com poden ser: l'esperit de sacrifici, la pulcritud, la capacitat de síntesi, el treball en equip, el
respecte a la resta de companys i al professor, la constància, etc.
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