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DESCRIPCI~ i OBJECTTUS: En aquesta assignatura es tracten majoritanament 
opcracions dc scparació u t i l i ~ c s  cn cl tractamcnt d'cflucnts. Amb mcs profunditat cs 
descriuen tractaments fisicoquímics aplicats a l'aigua i els seus residus generats. Al fimd del 
curs tambe es dedica un tema al tractament de gasos i el seus contaminants tant solids o 
particulats com gasosos. En tot moment s'emfatitza el fet de l'acompliment de les lleis de 
conservació de la materia i energia. D'aquesla manera els conLaminanís o b6 no es 
produeixen, es dilueixen per tenir una concentració menys perjudicial o perillosa, o es 
transformen (tractament) en d'altres compostos de caracteristiques menys indesitjables per sí 
mateixos, o perquk es puguin alllar del medi ambient. L'alumnefa h a d  de con&ixer, despres 
de cursar l'assigmtura, els conceptes bhics d'aquestes operacions i els diferents metodes i 
aplicacions com a base necessaria sobre tecnologia ambiental al seu curriculun?. 

PROGRAMA DE L'ASSIGNATURA 

1. - INTRODUCCI~ 
Xntroducció. 
Parbetres de qualitat de l'aigua. Objectius del tractament mitjanpnt processos fisics 
i químics. Classificació i tipus de tractaments. 
Contaminants atmosfhrics: Causes i efectes. Objectius del tractament mitjaqant 
processos fisics i quúnics. Classificació i tipus de tractaments. 

2.- PROCESSOS GENERALS DE TRACTAMENT D'AIGUES. Fonarnents teorics. 
Sedimentació. Coagulaci~/Flocirlació. Precipitació: Estovatnent d'aigbes, eliminació 
de metalls pesants, eliminació d'organics i nutrients. Adsorció. Desinfecció. 

3.- TRACTAMENT DIAIGUES PER POTABILITZACI~ I PROCÉS 
Introducció. Esqucma gcncral d'un procCs dc potabilització. Tractamcnts d'aigücs pcr 
procés. 
Operacions utilitzades. Aeracib. Sedimentació. Coagulació~Floculació. Filtració. 
Adsorció. Bescanvi ionic. Osmosi inversa. Desinfecció: Cloració i Ozonització. 
Crileris de selecció i disseny. 



Introducció. Esquema general d'un procés de tractament d'aigiies residuals. 
Tractaments primaris, secundaris i terciaris. 
Operacions utilitzades. Desbast. Homogeneització/Mescla. Floculació. Sedimentació. 
Flotació. Precipitacio. Adsorció. Desinfecció. Criteris de selecció i disseny. 

5.- TRACTAMENT DE RESIDUS SOLDS ORIGINATS EN EL TRACTAMENT 
D' AIGÜES. 

Reducció en el contingut d'aigua. Metodes i Equips disponibles. Metodes mecanics i 
no mecanics. Filtres, Centrífugues, Aplicació al teneny, Espessimeat, Flotació. 

6.- TRACTANENT DE GASOS 
Tractamerit de contaminants gasosos. Operacions utilitzades. Absorció. Adsorció. 
Condensació. Combustió. Criteris de selecció. 

Tractament de contaminants solidslparticulats. Operacions utilitzades. Cambres de 
sedimentació. Col.lectors humits i centrífugs. Filtres. Precipitadors electrostatics. 
Criteris de selecció. 
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NORMES DEL CURS 
Durant el curs es proposaran problemes per a ser resolts. La qualificació d'aquests exercicis 
resolts suposad un 10 % de la nota final. La resta de la nota final correspondra a un examen 
escrit amb una pat tebrica i u a  altra practica o de problemes 


