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Unitat responsable: Facultat de Nàutica de Barcelona
Unitat que imparteix: 742 - CEN - Departament de Ciència i Enginyeria Nàutiques.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I OPERACIÓ D'INSTAL·LACIONS ENERGÈTIQUES MARÍTIMES (Pla
2016). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: JULIAN SANCHEZ SANCHEZ

Altres: Segon quadrimestre:
JULIAN SANCHEZ SANCHEZ - MGOIE

CAPACITATS PRÈVIES

Posseir el grau Tecnologies Marines

REQUISITS

No cal haver realitzat cap assignatura prèvia del propi màster.

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
CE18MGOIEM. Coneixements d'auditories energètiques i mediambientals
CE13MGOIEM. Coneixement i  capacitat per projectar operacions de manteniment de sistemes de màquines i  motors tèrmics i
hidràulics i màquines elèctriques marines
CE7-MGOIEM. Capacitat per conèixer, entendre i utilitzar els principis de control avançat de processos d'operació, manteniment i
reparació
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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

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

Classes de teoria a l'aula. Classe expositiva amb suport de material audiovisual i desenvolupament d'exemples. Plantejament de
diferents qüestions perquè l'alumne participi de forma activa a la classe.
Resolució de problemes i casos pràctics a l'aula. Es plantejaran casos pràctics relacionats amb diferents temàtiques de les abordades
per l'assignatura.
Desenvolupament de treballs, informes (individual). Es buscaran problemàtiques actuals en el sector i es fomentarà que els alumnes
proposin solucions a aquests problemes. Aquestes solucions hauran de ser registrades en un informe escrit, ben plantejat, redactat i
estructurat, amb uns objectius ben definits i unes conclusions finals clares i específiques.
Tutories. Resolució individual o a grups reduïts de dubtes sorgits durant l'estudi dels diferents temes i problemes de l'assignatura

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aquest curs avaluarà les següents competències de l'STCW:
1. Gestionar el funcionament de la maquinària de les plantes de propulsió
1.1 Característiques de disseny i mecanisme operatiu de la següent maquinària i els seus auxiliars:
.4 caldera de vapor marí

2. Planificar i programar les operacions
coneixements teòrics
2.1 Termodinàmica i transmissió de calor
2.2 Mecànica i hidromecánica 2.4 Cicle de calor, eficiència tèrmica i balanç de calor del següent:
.4 caldera de vapor marí
2.5 Refrigeradors i cicle de refrigeració 2.6 Propietats físiques i químiques dels combustibles i lubricants

3. Operació, vigilància, avaluació de l'rendiment i manteniment de la seguretat de la planta de propulsió i la maquinària auxiliar
Coneixements pràctics 3.1 Arrencada i parada de la maquinària principal de propulsió i auxiliar, inclosos els sistemes associats
3.2 Límits de funcionament de la planta de propulsió
3.3 El funcionament eficient, la vigilància, l'avaluació de l'rendiment i el manteniment de la seguretat de la planta de propulsió i la
maquinària auxiliar
3.5 Funcions i mecanisme de control automàtic de la maquinària auxiliar, incloent, però no limitat a:
.2 calderes de vapor
.4 sistema de refrigeració
.5 sistemes de bombament i canonades

4. Gestionar les operacions de combustible, lubricació i llast
4.1 Funcionament i manteniment de la maquinària, incloses les bombes i els sistemes de canonades
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 45,0 100.00

Dedicació total: 45 h

CONTINGUTS

Plantes de vapor

Descripció:
Estudi detallat dels tipus de plantes i sistemes de vapor.

Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 2h
Activitats dirigides: 7h
Aprenentatge autònom: 10h

Canonades de vapor

Descripció:
Disseny, dimensionat d'elements i accessoris, subjeccions i suports. Aïllaments.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 1h
Activitats dirigides: 10h
Aprenentatge autònom: 7h

Elements auxiliars

Descripció:
Purgadors, vàlvules, desaireadores, etc.

Dedicació: 18h
Grup gran/Teoria: 7h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 10h

Operació dels sistemes de vapor

Descripció:
Control i funcionament. Sistemes. P & ID, etc.

Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 2h
Activitats dirigides: 10h
Aprenentatge autònom: 7h
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Manteniment e Inspeccions dels sistemes de vapor

Descripció:
Control de corrosió, reparacions, etc.

Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 10h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 7h

Reglamentació dels sistemes i plantes de vapor

Descripció:
Codis i reglaments d'aplicació per al disseny, manteniment i inspecció.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 1h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

Control químic i mecanismes de degradació associats a la química aigua-vapor

Descripció:
Control químic i mecanismes de degradació associats a la química aigua-vapor. Línies de mostreig i analitzadors de qualitat de el
vapor de procés.

Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 1h
Activitats dirigides: 7h
Aprenentatge autònom: 5h

Cogeneració

Descripció:
Generació d'energia elèctrica per recuperació d'energia

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Activitats dirigides: 1h
Aprenentatge autònom: 3h

Instal·lacions marines de vapor

Descripció:
Instal·lacions de vapor en sistemes auxiliars de l'vaixell.

Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 1h
Activitats dirigides: 3h
Aprenentatge autònom: 3h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Pràctiques a lliurar y Treball final. Valoració d'un 40%.
Examen. Es realitzarà un examen final que consistirà a contestar per escrit a una sèrie de qüestions teòriques i pràctiques de
l'assignatura. Valoració d'un 60%.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Les pràctiques seran enviades per correu electrònic i s'hauran de retornar realitzades per correu electrònic en la data prevista en
l'enunciat de la mateixa.
L'examen final serà una prova teoricopràctica de 2h de durada.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Rosaler, Robert C (ed.). Standard handbook of plant engineering. 2nd Edition. New York: McGraw-Hill Education, 2015. ISBN
0070521646.
-  Woodruff,  Everett  B.;  Lammers,  Herbert  B.;  Lammers,  Thomas F.  Steam plant  operation.  10th ed.  New York:  McGraw-Hill
Education, 2017. ISBN 9781259641336.


