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CAPACITATS PRÈVIES
Coneixements d'anglès tècnic. Es considera fonamental haver cursat les assignatures amb continguts de Fisicoquímica, Transport de
Fluids i Transferència de calor, en cas contrari no té cap sentit matricular-se d'aquesta assignatura.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. QUI: 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.

METODOLOGIES DOCENTS
- Sessions presencials d'exposició dels continguts.
- Sessions presencials de treball aplicat.
- Treball autònom d'estudi i realització d'exercicis.
En les sessions d'exposició dels continguts el professor introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats
il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.
Les sessions de treball pràctic a l'aula seran de tres classes:
a) Sessions en les que el professor guiarà als estudiants en l'anàlisi de dades i la resolució de problemes aplicant tècniques, conceptes
i resultats teòrics. (85%)
b) Sessions de presentació de treballs realitzats en grup per part dels estudiants. (9%)
c) Sessions d'exàmens (6%)
Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes, resoldre els exercicis proposats ja sigui
manualment o amb l'ajut de l'ordinador.
Els treballs en grup consistiran en la realització d'exercicis on s'hi aplicaran els conceptes ja estudiats i que seran d'extensió i
complexitat superior a les realitzades normalment. L'objectiu és la col·laboració de tot el grup (màxim de tres estudiants) per assolir
resultats conjunts, especialment en aquelles aplicacions on per la seva varietat es necessita el coneixement de molts conceptes.
Els estudiants disposaran de horari de consulta per resoldre aquells dubtes generats quan s'enfrontin amb els continguts exposats a
les classes, tant teòriques con d'aplicació.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Adquirir els coneixements fonamentals sobre les Operacions Bàsiques de l'Enginyeria Química, primer de manera general i desprès
particularitzats per a cada operació. Adaptar per a l'Enginyeria Química aquelles operacions, que sense ser de naturalesa química
s'apliquen en aquest àmbit, i que ja en coneixen els fonaments, com és el cas de l'anàlisi dimensional, la transferència de calor i el
transport de fluids.
Desenvolupar paral·lelament aquelles aplicacions que permeten donar una visió pràctica dels continguts teòrics de l'assignatura,
objectiu fonamental per a un enginyer químic.
Treballar els continguts tant teòrics com d'aplicació en grup.
Competències especifiques:
· Assolir la formació fonamental en les operacions bàsiques de l'Enginyeria Química i relacionar-les amb altres assignatures que
necessitaran d'aquests coneixements. Desenvolupar la capacitat d'aplicar-les en situacions concretes.
· Desenvolupar la capacitat de decidir amb bon criteri i calcular sobre els elements estudiats i adaptar-se a noves operacions més o
menys relacionades amb les ja conegudes. Capacitat per utilitzar amb bon criteri les eines fonamentals d'enginyeria necessàries per la
resolució de problemes que son propis de la matèria. Conèixer les bases teòriques pel càlcul, disseny i selecció d'equips de separació,
transferència de calor i transport de fluids, els dos últims com complement de les assignatures corresponents.
· Discutir i optimitzar els coneixements d'estalvi i eficiència energètica aplicats als processos industrials, a mesura que aquests són
exposats
Competències genèriques:
· Capacitat per plantejar i resoldre problemes
· Auto aprenentatge
·
·
·
·

Capacitat d'anàlisi
Capacitat de treball individual
Gestió del temps i organització del treball
Treball en equip

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

30,0

20.00

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Hores grup mitjà

30,0

20.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS
PROCESSOS DE SEPARACIÓ
Descripció:
- Introducció a la transferència de massa
- Destil·lació:
- Destil·lació flaix
- Destil·lació continua amb reflux
- Disseny de columnes de plats
- Columnes de rebliment
- Destil·lació discontinua
- Destil·lació multicomponent
- Absorció de gasos
- Extracció líquid-líquid
- Humidificació
- Assecat
- Lixiviació
- Altres Operacions de separació
Objectius específics:
- Conèixer les bases teòriques pel càlcul, disseny i selecció d'equips de separació.
- Conèixer, calcular i dissenyar la destil·lació:
- Conèixer i calcular l'operació de destil·lació flaix
- Conèixer i calcular la destil·lació continua amb reflux amb aplicació dels mètodes de McCabe-Thiele i Ponchon-Savarit
Dissenyar una columna de plats perforats
Càlcul de columnes de rebliment
Conèixer i calcular la destil·lació discontínua
Estudi de la destil·lació multicomponent
- Conèixer i calcular l'absorció de gasos
- Conèixer i calcular la humidificació
- Conèixer i calcular l'assecat
- Conèixer i calcular la lixiviació
- Conèixer i calcular altres operacions bàsiques
Dedicació: 150h
Grup gran/Teoria: 30h
Grup mitjà/Pràctiques: 30h
Aprenentatge autònom: 90h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
- 1ª avaluació: 25%
- 2ª avaluació: 25%
- 3ª avaluació: 25%
- 4ª avaluació: 25%
Per aquells estudiants que compleixin els requisits i es presentin a l’examen de re-avaluació, la qualificació de l’examen de reavaluació substituirà les notes de tots els actes d’avaluació que siguin proves escrites presencials (controls, exàmens parcials i finals) i
es mantindran les qualificacions de pràctiques, treballs, projectes i presentacions obtingudes durant el curs.
Si la nota final després de la re-avaluació és inferior a 5.0 substituirà la inicial únicament en el cas que sigui superior. Si la nota final
després de la re-avaluació és superior o igual a 5.0, la nota final de l’assignatura serà aprovat 5.0.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Es considera molt important tenir coneixements d'anglès tècnic, que permet ampliar el camp de la informació disponible d'aquesta
asignatura. És per això que els apunts d'aquesta assignatura s'entregaran en anglès així com els "slides" de PowerPoint que es
projectaran a les classes. Els examens també es proposaran en anglès.
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