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SIMULACIÓ I DISSENY DE PROCESSOS INDUSTRIALS PER 
ORDINADOR 
 
CODI: 7402            CURS: 2007-2008 
Càrrega docent: 4,5 crèdits (1,5 teòrics + 3 pràctics) (segon quadrimestre) 
Departament: Enginyeria Química 
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OBJECTIUS 
• 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. 
 
 
PROGRAMA 
 
Teoria 
 
Tema 1. INTRODUCCIÓ A L’ÚS DEL SIMULADOR CHEMCAD  
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 
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Pràctiques 
 
L’assignatura consta de classes teòriques i pràctiques, l’assistència a les quals, 
dintre dels horaris fixats per la Facultat, es obligatòria per tal d’aprovar 
l’assignatura. Totes 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. 
 
 
OBSERVACIONS 
 
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, es 
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, 
aquest alumnes podran repetir les pràctiques si així ho volen.  
 
Un dels grups de pràctiques tindrà docència en valencià. Això suposa que, 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 
expresar-se verbalment com per escrit, independentment del grup a què 
acudisquen. 
 
Avaluació:   
 
• L’assistència a les classes de teoria i de pràctiques, dintre de l’horari fixat per 

la Facultat, 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 de teoria o de pràctiques es consideraran equivalents a una falta 
d’assistència. 

 
• En finalitzar el curs, els alumnes lliuraran al professor aquells problemes que 

els hagen estat proposats per a ser resolts a manera de pràctiques. 
 
• Per a l'avaluació dels alumnes, es farà un examen, que juntament amb la 

nota obtinguda en els problemes lliurats determinarà la qualificació final 
(0,15•nota de pràctiques + 0,85•nota de l'examen). Aquesta qualificació es  
multiplicarà per un factor de pràctiques (FP), que es calcularà de la manera 
següent: 
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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, doncs, de la següent manera: 
 
NF = FP x (0.15 NP + 0.85 NE) 
 
Es valorarà també l’actitud mostrada per l’alumne en les classes teòriques i 
pràctiques, així com també el treball realitzat en aquestes últimes.  

 
• No obstant tot l'anterior, el tipus d'exàmens i els criteris d'avaluació podrà 

canviar-se al llarg de cada curs acadèmic, de comú acord entre el professor i 
els alumnes. En aquest cas, la informació corresponent a l'avaluació de 
l'assignatura es farà pública amb la suficient antelació i grau de difusió per a 
assegurar que arriba a tots els alumnes matriculats en l'assignatura.  

 
• El material utilitzat per a portar a terme l'avaluació dels alumnes, una vegada 

corregit i qualificat, podrà ser retirat pels alumnes. En tal cas, signaran en 
una llista que conservarà el professor, entenent-se que aquests alumnes 
estan conformes amb la qualificació obtinguda i es responsabilitzen de la 
conservació del material. 
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