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Oh.iectius: En aquesta asignatura es donen els principis bàsics de l'enginyeria química, fent un 
èmfasi especial el els balanços de materia i energia . Es tracta d'una ballda, d'obtenir una visió global 
d'una industria de procés químic, ya pal1ir d' ull diagrama o esquema del procés poder quantificar 
els components que intervenen (balanços materials) D'altra banda s'estudia amb una mica més de 
detall les etapes relacionades amh el procés de transtl)rmació (reactors químics) y el proces de 
separació/puri1icació del productes obtinguts . 

TEMARI: L'asignatura s'estructura en classes de teoria y de prl)blemi1s 

Tema 1.- La industria de prnces químic. Operació en continu i discontinu Estat estacionari i no 
estacionari . Fenomens de trallspol1 Operacions bélsiCJues • Operacions hasades en l'equilibri de fases 
(destillació, absorció, extracció líquid-líquid, lixiviació) Operacions controlades per la velocitat de 

transpol1 (ditllsió cliàlisi òsmusi inversa, ultrafiltraci(1) Reactors químics i bioquímics. 

Tema 2.-Concepte cie b,¡Janç Balanços macroscòpics cie matèria en sistemas sense reacció 
qlll mIca. 

Tema 3.- Balanços macrosc()pics cie mélteria en sistemes amb re¿l ccil'l química 

Tema 4.-Balanç macroset'lpic cI'energia totéll. Balanç d'energia calnrítica Balanç cI'energia en 
sistemes amb reacció químíca . 

Tema 5.- Reactors ideals . Reactor continu de tanc agitat Reactor discontinu de tanc agitat. 
Reactor tubular 

Tema 6.- Operacions Bàsiques tennmens cie transpol1 . Equacions cie velocitat de transpol1. 
Coeiicients cie transpoI1. 
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M ètoòe d'A valllació: Examen tinal 


	scan0032

