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Objectius acadèmics de l'assignatura
Identificar els diferents tipus comercials de biomassa
Esquematitzar las diferents operacions per a l'aprofitament tèrmic de la biomassa forestal.
Realitzar un projecte d'aprofitament per a la producció de biomassa, amb el seu càlcul de costos i la logística associada.
Dimensionar projectes d'instal.lacions tèrmiques alimentades amb biomassa forestal.
Conèixer els diferents processos per a la transformació de biomassa en energia (combustió, piròlisi, gasificació, etc.).
Veure les diferents tècniques vinculades als cultius energètics.
Identificar les conseqüències ambientals de la utilització de la biomassa forestal en forma d'emissions.

Competències
Competències generals

B06 Adquirir i comprendre coneixements que aportin una base u oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un contexte d'investigació
B07 Que els estudiants sapiguin aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextes més amplis (o multidisciplinars)
relacionats amb la seva àrea d'estudi
B08 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrentar-se a la complexitat de
formular judicis a partir d'una informació que, essent incomplerta o limitada, inclogui reflexions sobre
les responsabilitats socials i ètiques vinculades a la aplicació dels seus coneixements i judicis
B09 Que els estudiants sapiguin comunicar les seves conclusions-i els coneixements i raons últimes
que les sustenten-a públics especialitzats i no especialitzats d'una forma clara i sense ambiguitats
B010 Que els estudiants adquereixin les habilitats d'aprenentatge que els permeti continuar
estudiant de forma autodirigida o autònoma
CG2 Dissenyar, redactar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans en l'àmbit
forestal i al medi natural
CG5 Desenvolupar tècniques i projectes al camp de les energies renovables

Competècies específiques
CE1 Redactar, dirigir i executar projectes e6n l'àmbit de les energies renovables al medi forestal i
natural
CE3 Redactar, dirigir i executar projectes d'indústries de cel.lulosa i paper, indústries de taulers de
fibres, partícules i contraxapat i indústries de destilació de la fusta.
CE4 Projectar i dimensionar instal.lacions d'indústries i productes forestals.

Continguts fonamentals de l'assignatura
Unitat 1. Concepte i tipus de biomassa
Unitat 2. Operacions per a l'obtenció de biomassa. Subministre i logística
Unitat 3. Principals aprofitaments energètics de la biomassa. Estimació de biomassa
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Unitat
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Unitat
Unitat
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Peletització
Projectes d'instal.lacions tèrmiques amb biomassa forestal
Processos de la transformació de la biomassa en energia. Biocombustibles
Cultis energètics
Conseqüències econòmiques i ambientals de la biomassa forestal (emissions, cendres ...)
Casos d'estudi

Eixos metodològics de l'assignatura
18 hores teoria (9 sessions de 2 hores)
12 hores pràctiques aula (6 sessions de 2 hores)
30 hores de pràctiques camp (5 sortides al camp de 6 hores)

Pla de desenvolupament de l'assignatura
10 octubre (9:00-12:00)-Unitat 1-2 (Prof. J.A. Bonet)
11 octubre (9:00-10:00, 12:00-14:00)-Unitat 3-4 (Prof. J.A. Bonet)
13 octubre (9:00-12:00)-Unitat 5 (Prof. J.A. Bonet)
14 octubre (9:00-12:00)-Unitat 7-8 (Prof. J.A. Bonet)
17 octubre (10:00-12:00)-Unitat 6 (Prof. J. Rosell)
18 octubre (10:00-12:00)-Unitat 6 (Prof. J. Rosell)
19 octubre (10:00-12:00)-Unitat 6 (Prof. J. Rosell)
20 octubre (10:00-12:00)-Unitat 6 (Prof. J. Rosell)
21 octubre (10:00-12:00)-Unitat 6 (Prof. J. Rosell)
24 octubre al 28 octubre- Viatge pràctic a Itàlia
16 novembre. Viatge pràctiques Pirineus

Sistema d'avaluació
10% teoria (vinculada a la Unitat 6)
50% resolució casos pràctics
40% informes escrits vinculats a pràctiques camp

Bibliografia i recursos d'informació
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Diseño de una central eléctrica de biomasa de 1MW. URV Tarragona (2010) (https://www.redalyc.org/pdf/391/39138754005.pdf)
Diseño de una central termoeléctrica de biomasa. UPC Manresa (2016)
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/90919/TFG+Dise%C3%B1o+central+termoel%C3%A9ctrica+de+biomasa.pdf?
sequence=1

