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PROGRAMA 

1.- NTRODUCCIÓ A L'ENGINYERIA AMBIENTAL 
Pnncipis d'Enginycria Ambiental. Proccssos dc tractaincnt d'aigücs, gasos i rcsidus 
sblids. Operacions unitaries. Reactors ideals. Estat estacionan i no estacionari. 
Parhetres de qualitat. 

2.- BALANCOS MACROSCOPICS DE MAT&M EN SISTEMES SENSE REACCI~ 
Concepte de balanc. Balaw de mat6ria total. Balanq de maeria aplicat a un component. 
Sistemes amb recirculació, purga i derivació (bypass). Metodologia de la resolució dels 
hlanqos de matbriu. 

3.- BALAWOS MACROSCOPICS DE MAT~RIA EN SISTEMES AMB REACCIÓ 
Estcquiomctria. Mcsura dcls cmvic dc composició. Vclocitat dc rcacció. Apiicació dcls 
balanqos de mat&ia a sistemes amb reacció química. Equacions de disseny dels reactors 
ideais. 

4.- BALANCOS MACROSC~PICS D'ENERGIA 
Balaw d'energia total. Balanq d'energia mecilnica. Balanq d'energia calorífica. 

5.- FENOMENS DE TRANSPORT 
Transport moleculsr i transport t'ubu!ent. Equacions de velocitat . Transport molecular 

en estat estacionari. Transport d'interfase. Coeficients individuals i globals de transport. 

APPENDM.- Sistemes de mesura emprats en enginyena. Eines matematiques d'ús 
frcqüciit cn cnginycria. 
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AVALUACI~ : Hi hauri dues opcions a escollir per I'alumne: 
Opció 1: Rcali4ació dc Uics provcs parcials dc problcmcs al llarg dcl curs (30% dc la 
nota) i d'un examen final que inclourti teoria i problemes (70% de la nota) 
Opció 2: Examen fmal que incloud teoria i problemes. 
L'elecció &una de les dues opcions es podrd fer fins al moment de realitzar la primera 
prova parcial. Quan un alumne realiki i entregui la primera prova s'enlendrh que 
s'escull I'opció 1. 
Per a qualsevol de les dues opcions, sed  necessari obtenir una nota mínima del 35% a 
la part de Teoria de I'examen final per superar I'assignatura. Bls problernes es podran 
resoldre utilitzant qualsevol docurnentació excepte els problemes solucionats a les 
classes de prnb!emer. 


