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Objetivos/Objectius 

 Conocimiento de las herramientas disponibles en un programa de 
simulación y diseño de procesos industriales. 

 Desarrollo de las habilidades necesarias para la simulación y diseño de 
operaciones unitarias. 

 Resolución de problemas industriales: simulación de procesos en los 
que intervienen varias operaciones unitarias. 

 Desarrollo de las habilidades transversales del alumnado, 
concretamente en lo que se refiere al trabajo en equipo, la preparación 
de informes, capacidad de organización y planificación, la capacidad de 
análisis i síntesis i la resolución de problemas complejos mediante el uso 
de programes de simulación de procesos. 

---------- 

 Coneixement de les eines disponibles en un programa de simulació i 
disseny de processos industrials. 

 Desenvolupament de les habilitats necessàries per a la simulació i 
disseny d’operacions unitàries. 

 Resolució de problemes industrials: simulació de processos en els quals 
intervenen diverses operacions unitàries. 

 Desenvolupament de les habilitats transversals de l’alumnat, 
concretament pel que fa al treball en equip, la preparació d’informes, 
capacitat d’organització i planificació, la capacitat d’anàlisis i síntesis i la 
resolució de problemes complexos mitjançant l’ús de programes de 
simulació de processos. 

 

Metodología/Metodologia 

La asignatura consta de clases teóricas y prácticas y la asistencia a todas ellas, 
dentro del horario fijado por la Facultad, es obligatoria para aprobar la 



asignatura. En las clases de teoría se explicarán los temas del programa, 
mediante el uso de un programa de simulación de procesos, pizarra i medios 
audiovisuales. Se fomentará la participación de los alumnos. Los materiales de 
la asignatura (apuntes, ejercicios, etc.) se podrán obtener a partir del campus 
virtual.  
 
Conocimientos previos: fundamentos de operaciones de separación basadas 
en cascadas de etapas de equilibrio y los conceptos generales del contacto 
entre fases, continuo y discontinuo, así como los conceptos básicos de la 
Ingeniería del Reactor Químico.  
 
Prácticas: la asistencia a prácticas, en el horario fijado por la Facultad es 
obligatoria para poder aprobar la asignatura. Los alumnos que hayan asistido a 
todas las sesiones de prácticas obtendrán una calificación de apto, que se 
conservará para otras convocatorias en cursos posteriores. No obstante lo 
anterior, estos alumnos podrán repetir las prácticas si así lo desean.  
 
Uno de los grupos de prácticas tendrá docencia en valenciano. En este grupo, 
los profesores se expresarán en valenciano y los materiales docentes estarán 
disponibles en valenciano. No obstante, en cualquiera de los grupos de 
prácticas, así como en lo referente a las clases de teoría y a los exámenes de 
la asignatura, los alumnos podrán utilizar indistintamente cualquiera de las dos 
lenguas oficiales de la Universidad de Alicante, tanto para expresarse 
verbalmente como por escrito, independientemente del grupo al que acudan.  
 

---------- 
 
L'assignatura consta de classes teòriques i pràctiques, l'assistència a les quals, 
dintre dels horaris fixats per la Facultat, és obligatòria per tal d'aprovar 
l'assignatura. En les classes de teoria s'explicaran els temes del programa, 
mitjançant l'ús d'un programa de simulació de processos, pissarra i mitjans 
audiovisuals. Es fomentarà la participació dels alumnes. Els materials de 
l'assignatura (apunts, exercicis, etc.) es podran obtenir a partir del campus 
virtual.  
 
Coneixements previs: fonaments d'operacions de separació basades en 
cascades d'etapes d'equilibri i els conceptes generals del contacte entre fases, 
continu i discontinu, així com també els conceptes bàsics de l'Enginyeria del 
Reactor Químic.  
 
Pràctiques: l'assistència a pràctiques, en l'horari fixat per la Facultat, és 
obligatòria per tal d'aprovar l'assignatura. Els alumnes que hagen assistit a 
totes les sessions de pràctiques obtindran una qualificació d'apte, que es 
mantindrà per a altres convocatòries en cursos posteriors. No obstant això, 
aquests alumnes podran repetir les pràctiques si així ho volen.  
 
Un dels grups de pràctiques tindrà docència en valencià. En aquest grup, els 
professors s'expressaran en valencià i els materials docents estaran 
disponibles en valencià. No obstant això, en qualssevol dels grups de 
pràctiques, així com també en el que es refereix a les classes de teoria i als 



exàmens de l'assignatura, els alumnes podran utilitzar indistintament 
qualssevol de les dues llengües oficials de la Universitat d'Alacant, tant per a 
expressar-se verbalment com per escrit, independentment del grup a què 
acudisquen.  
 
 
 

Tipo de prácticas/Tipus de pràctiques 
 
Todas las clases, tanto teóricas como prácticas, se desarrollarán en el aula de 
informática. Las prácticas consistirán en la resolución de problemas con 
diferente grado de dificultad, desde aquellos en que sólo intervenga una 
operación unitaria, hasta la simulación de procesos en los que haya implicadas 
varias operaciones, mediante el uso de un programa de simulación de 
procesos industriales. 
 

---------- 
 
Totes les classes, tant teòriques com pràctiques, es desenvoluparan en l'aula 
d'informàtica. Les pràctiques consistiran en la resolució de problemes amb 
diferent grau de dificultat, des d'aquells en què només intervinga una operació 
unitària, fins a la simulació de processos en els quals hi haja implicades 
diverses operacions, mitjançant l'us d'in simulador de processos industrials. 
 
 

 
Evaluación/Avaluació 

 
La asistencia a las clases de teoría y prácticas, en el horario fijado por la 
Facultad, es obligatoria. No se admitirá ninguna falta de asistencia sin justificar. 
Tres retrasos de más de 10 min sobre la hora de comienzo de las clases se 
considerarán equivalentes a una falta de asistencia.  
 
Al finalizar el curso, los alumnos entregarán al profesor los trabajos que les 
hayan sido propuestos como prácticas.  
 
Para la evaluación, se realizará un examen, que con la nota obtenida en los 
trabajos entregados, determinará la calificación final (0.15·nota de prácticas, 
NP + 0.85·nota del examen, NE). Esta calificación se multiplicará por un factor 
de prácticas (FP): 
 
FP = 1 para alumnos que hayan obtenido la calificación de apto en prácticas.  
FP = 0 para alumnos que no hayan obtenido la calificación de apto en 
prácticas. Este será el caso de alumnos con faltas de asistencia no justificadas.  
 
La nota final se calculará:  NF = FP x (0.15 NP + 0.85 NE)  
 
Se valorará la actitud mostrada por el alumno en las clases teóricas y prácticas 
y el trabajo realizado en estas últimas. 
 



 
El tipo de exámenes y los criterios de evaluación podrán canviarse a lo largo de 
cada curso, de común acuerdo entre profesor y alumnos. En este caso, la 
información correspondiente se hará pública, garantizándose que llega a todo 
el alumnado.  
 
El material utilizado para la evaluación, tras ser calificado, podrá ser retirado 
por los alumnos, que firmarán en una lista que conservará el profesor, 
entendiéndose que están conformes con la calificación y se responsabilizan de 
su conservación 

 
---------- 

 
L'assistència a les classes de teoria i pràctiques, en l'horari fixat per la Facultat 
de Ciències, és obligatòria. No s'admetrà cap falta d'assistència sense justificar. 
Tres retards de més de 10 min sobre l'hora de començament de les classes es 
consideraran equivalents a una falta d'assistència.  
 
En finalitzar el curs, els alumnes lliuraran al professor els treballs que els hagen 
estat proposats com a pràctiques.   
 
Per a l'avaluació, es farà un examen, que amb la nota obtinguda en els treballs 
lliurats determinarà la qualificació final (0,15·nota de pràctiques, NP + 0,85·nota 
de l'examen, NE). Aquesta qualificació es multiplicarà per un factor de 
pràctiques (FP):  
 
FP = 1 per a alumnes que hagen obtingut la qualificació d'apte en pràctiques.  
FP = 0 per a alumnes que no hagen obtingut la qualificació d'apte en 
pràctiques. Aquest serà el cas d'alumnes amb faltes d'assistència no 
justificades.  
 
La nota final es calcularà: NF = FP x (0.15 NP + 0.85 NE)  
 
Es valorarà l'actitud mostrada per l'alumne en les classes teòriques i pràctiques 
i el treball realitzat en aquestes últimes.  
 
El tipus d'exàmens i els criteris d'avaluació podrà canviar-se al llarg de  cada 
curs, de comú acord entre  professor i alumnes. En aquest cas, la informació 
corresponent es farà pública, garantint-se que arriba a tot l'alumnat.  
 
El material utilitzat per a l'avaluació, en ser qualificat, podrà ser retirat pels 
alumnes, que signaran en una llista que conservarà el professor, entenent-se 
que estan conformes amb la  qualificació i es responsabilitzen de la seua 
conservació.  
 
 
 

 
 
 



Contenidos/Continguts 

Aunque se trata de una asignatura eminentemente práctica, consta de clases 
teóricas y  prácticas, a lo largo de las cuales se desarrollará el siguiente 
programa: 

Tema 1.- INTRODUCCIÓN AL MANEJO DEL SIMULADOR CHEMCAD III 

Introducción: comandos del programa. Construcción del diagrama de flujo. 
Obtención de informes. Operaciones unitarias disponibles en el simulador 
Chemcad. Aplicación: guía práctica para resolver un problema de simulación 
con Chemcad. 

Tema 2.- MÓDULOS PARA LA SIMULACIÓN DE OPERACIONES 
UNITARIAS DE TRANSFERENCIA DE MATERIA 

Extractor líquido-líquido. Unidad para la simulación de una operación de 
destilación súbita o flash. Módulo para la operación flash de tres fases. 
Columnas de destilación. Otras unidades para transferencia de materia. 

Tema 3.- BASE DE DATOS DE CHEMCAD  

Base de datos de componentes. Selección de métodos para la predicción de 
propiedades termodinámicas y de transporte. Correlación y predicción de datos 
de equilibrio mediante el simulador.  

Tema 4.-  APLICACIÓN A PROBLEMAS REALES 

Proceso de absorción-desorción de SO2. Proceso de absorción-desorción de 
H2S. Obtención de CO2 y CH4 a partir de gas de agua. Fabricación de 
amoníaco a partir de N2 y H2. Fabricación de formaldehído por oxidación de 
metanol. Destilación azeotrópica de etanol. 

En las clases prácticas se resolverán, en aula de ordenadores, problemas 
numéricos relacionados con el contenido del programa. 

---------- 

Encara que es tracta d’una assignatura eminentment pràctica, consta de 
classes teòriques i pràctiques, al llarg de les quals es desenvoluparà el següent 
programa: 

Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ÚS DEL SIMULADOR CHEMCAD III 

Introducció: tecles d’ordre del programa. Construcció del diagrama de flux. 
Obtenció d´informes. Operacions unitàries disponibles en el simulador 
Chemcad. Aplicació: guia pràctica per a resoldre un problema de simulació amb 
Chemcad. 



Tema 2. MÒDULS PER A LA SIMULACIÓ D’OPERACIONS UNITÀRIES DE 
TRANSFERÈNCIA DE MATÈRIA 

Extractor líquid-líquid. Unitat per a la simulació d´una operació de destil·lació 
sobtada o flash. Mòdul per a l´operació flash de tres fases. Columnes de 
destil·lació. Altres unitats per a transferència de matèria. 

Tema 3. BASE DE DADES DE CHEMCAD  

Base de dades de components. Selecció de mètodes per a la predicció de 
propietats termodinàmiques i de transport. Correlació i predicció de dades 
d´equilibri mitjançant el simulador.  

Tema 4.  APLICACIÓ A PROBLEMES REALS 

Procés d´absorció-desorció de SO2. Procés d´absorció-desorció de H2S. 
Obtenció de CO2 i CH4 a partir de gas d´aigua. Fabricació d´amoníac a partir de 
N2 i H2. Fabricació de formaldehid per oxidació de metanol. Destil·lació 
azeotròpica d’etanol 

En les classes pràctiques es resoldran, en aula d’ordinadors, problemes 
numèrics relacionats amb el contingut del programa. 

 


