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OBJECTIUS 
 

• Estudi detallat dels mètodes aproximats més utilitzats en l'etapa de 
consideracions prèvies del disseny i en la simulació de sistemes de 
separació de mescles multicomponents amb múltiples etapes. 

• Estudi detallat dels principals sistemes de càlcul per al disseny rigorós 
d'operacions de separació de mescles multicomponents basades en el 
concepte d'etapa d'equilibri i descripció dels algorismes utilitzats en 
els programes d'ordinador comercials.  

• Optimització del disseny de l'equip utilitzat en la separació de mescles 
multicomponents mitjançant l'aplicació de mètodes gràfics als 
resultats de la simulació rigorosa de l'operació. 

• Estudi de la problemàtica del disseny d'operacions de destil·lació 
assistida i de la metodologia a aplicar per a la resolució d'aquest tipus 
de problemes.  

 
 
PROGRAMA 
 
Teoria 
 
Tema 1. MÈTODES APROXIMATS PER A LA SIMULACIÓ I EL DISSENY 
D’OPERACIONS DE SEPARACIÓ DE MESCLES MULTICOMPONENTS 
Introducció i problema. Revisió de conceptes bàsics: termodinàmica de 
l'equilibri entre fases. Composició de l'aliment: anàlisi del diagrama TER 
Balanç preliminar de matèria: selecció dels components clau. Pressió 
d'operació de la columna i tipus de condensador. Mètodes aproximats per al 
càlcul de columnes de rectificació de mescles multicomponents: mètode de 
Fenske-Underwood-Gilliland. Mètodes gràfics. Anàlisis de columnes existents. 
Altres mètodes aproximats: mètodes de grup. 
 
Tema 2. MÈTODES RIGOROSOS PER AL CÀLCUL D'OPERACIONS DE 
SEPARACIÓ DE MESCLES MULTICOMPONENTS 
Introducció. Mètode de Thiele-Geddes. Mètode de Lewis-Matheson. 
Algorisme de la matriu tridiagonal. Mètode del punt de bombolla per a 
destil·lació. Mètode de la suma de fluxos. Mètodes Newton 2N. Mètodes de 
Newton globals o de correcció simultània. Mètodes inside-out. Mètode de 
relaxació. Mètodes homotòpics. Com i quan s’ha d’utilitzar cada mètode.  
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Tema 3. ÚLTIMES TENDÈNCIES EN EL CÀLCUL DE COLUMNES DE 
RECTIFICACIÓ 
Mapes de corbes de residu. Mapes de corbes de destil·lació. Regions per a la 
composició dels productes a reflux total. Procediments. Disseny de columnes. 
 
Pràctiques 
 
Les pràctiques de l'assignatura es desenvoluparan en l'aula d’informàtica, on 
es resoldran problemes relacionats amb el programa desenvolupat en classes 
de teoria, utilitzant la full de càlcul Excel i el simulador Chemcad. 
 
Pràctica 1. Conceptes bàsics d’equilibri. Càlculs de temperatura de bombolla 
i rosada d’una mescla multicomponent. Determinació de la pressió d’operació 
en una columna. 
 
Pràctica 2. Mètodes aproximats per a la simulació i disseny d'operacions de 
separació de mescles multicomponents: mètode FUG. 
 
Pràctica 3. Mètodes aproximats per a la simulació i disseny d'operacions de 
separació de mescles multicomponents: construcció de diagrames de 
Hengstebeck. 
 
Pràctica 4. Mètodes aproximats per a la simulació i disseny d'operacions de 
separació de mescles multicomponents: mètodes de grup. 
 
Pràctica 5. Construcció de mapes de corbes de residu i de línies de 
destil·lació. Determinació de les regions de separació per destil·lació per a 
mescles ternàries no ideals. 
 
 
OBSERVACIONS 
 
Aquesta assignatura consta de classes teòriques i pràctiques, que 
s´imparteixen segons els horaris fixats per la Facultat de Ciències amb 
anteriotat al començament del curs. En les classes de teoria s´explicaran els 
temes del programa, mitjançant la pissarra i mitjans audiovisuals. Es 
fomentarà la participació dels alumnes. Els materials de l´assignatura 
(apunts, diapositives, exercicis resolts, etc.) es podran obtenir a partir del 
campus virtual. 
 
Coneixements previs els fonaments de les operacions de separació 
basades en cascades d'etapes d'equilibri i els conceptes generals del 
contacte entre fases, continu i discontinu. 
 
Pràctiques: la assistència a pràctiques, dintre de l´horari fixat per la 
facultat de Ciències amb anterioritat al començament del curs, 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 
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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 
expressar-se verbalment com per escrit, independentment del grup a què 
acudisquen. 
 
Avaluació:  
  

• Per tal d´aprovar l´assignatura és obligatòria l´assistència a les classes 
pràctiques en l´horari fixat per la Facultat de Ciències abans del 
començament de cada curs. 

 
• Es farà un examen final de l'assignatura, que constarà de preguntes 

teòriques i de problemes numèrics. 
 
• Per a la qualificació final es tindrà en compte la nota obtinguda en 

l’examen final, que es multiplicarà per un factor de pràctiques (FP) i per 
un factor de tutories (FT). El factor de pràctiques es calcularà de la 
manera següent: 

 
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. 
 
El factor de tutories es calcularà de la manera següent: 
 
FT = 1 per a alumnes que no hagen fet ús de tutories presencials o 
mitjançant el campus virtual. 
1 ≤ FT ≤ 1,1 per a alumnes que hagen fet ús de les tutories presencials 
o mitjançant el campus virtual. 
 
Per a obtenir un valor de FT ≥ 1, s’hauran d’haver fet tutories 
mitjançant el campus virtual o presencials, encara que en aquest últim 
cas, necessàriament s’haurà de concertar cita mitjançant l’opció de 
tutories del campus virtual. El valor de FT s’establirà en funció del 
treball individual que haja realitzat cada alumne. 
 
Es valorarà també l'actitud mostrada per l'alumne en les classes 
teòriques i   pràctiques, així com el treball realitzat en aquestes últimes. 
 

• Una vegada publicades les qualificacions, i dintre del termini de revisió 
d'exàmens, els alumnes podran retirar el seu examen. En tal cas, 
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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 de l'examen. 
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