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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:
- Identificar i distingir les estructures cristal·lines dels materials més utilitzats en enginyeria.
- Reconèixer els tipus de defectes de les xarxes cristal·lines, i explicar la seva influència en les propietats macroscòpiques 
del material.
- Explicar les propietats mecàniques, tèrmiques i elèctriques dels materials.
- Relacionar la tensió i la deformació en metalls, ceràmiques i polímers.
- Interpretar els diagrames de fase dels aliatges binaris més habituals.
- Calcular les proporcions de cada fase a partir del diagrama de fases.
- Relacionar la microestructura d'un material amb el tractament tèrmic a què ha estat sotmès, i amb les seves propietats.
- Relacionar les concentracions de dopants en un semiconductor amb les seves propietats elèctriques.
- Comparar les propietats dels materials metàl·lics, ceràmics, polímers i compòsits.

Responsable: ANDREU COMAJUNCOSAS FORTUÑO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent 
Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. CEEM9: Coneixements dels fonaments de ciència, tecnologia i química de materials. Comprendre la relació entre la 
microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials. Saber diferenciar els materials a través de 
les seves propietats i dels assaigs adequats. Ser capaços de seleccionar el material adequat per a cada aplicació i 
procés industrial.

2. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de tres hores setmanals de classes presencials a l'aula i dues hores quinzenals de pràctiques de 
laboratori. A l'aula s'aniran alternant l'exposició dels conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i exemples d'aplicació per 
part del professor, i ocasionalment, la resolució col·laborativa i exposició a la pissarra d'algun exercici per part dels 
estudiants. Al laboratori els estudiants realitzaran experiments relacionats amb els continguts de l'assignatura.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d'exercicis, elaboració d'informes de 
les pràctiques de laboratori i preparació de les proves escrites.

Metodologies docents

Requisits

És recomanable, però no imprescindible, haver cursat prèviament les assignatures de Física i Química del nivell 1A.
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Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Enllaç atòmic: iònic, covalent, metàl·lic i secundari. Distància d'enllaç. Energia d'enllaç. Nombre de coordinació.
Sistemes cristal·lins. Cel·la unitat. Xarxes de Bravais.
Estructures de metalls: cúbica centrada al cos, cúbica centrada a les cares, hexagonal compacta.
Estructures de ceràmiques: clorur de cesi, clorur de sodi, fluorita, cristobalita, corindó, grafit, futbolà.
Estructures de polímers: polietilè.
Estructures de semiconductors: silici, arseniür de gal·li.
Posicions i direccions a la xarxa cristal·lina. Índexs de Miller. Índexs de Miller-Bravais.
Difracció de raigs X.
Aliatges. Regles de Hume-Rothery.
Defectes puntuals: vacant, àtom intersticial, defecte Schottky, defecte Frenkel.
Defectes lineals: dislocació d'aresta, helicoïdal i mixta. Vector de Burgers.
Defectes de superfície. Materials policristal·lins.
Defectes de volum. Vidres metàl·lics.
Difusió. Energia d'activació. Equació d'Arrhenius. 
Producció tèrmica de defectes puntuals. Dilatació per l'aparició de vacants. 
Lleis de Fick. Variació del coeficient de difusió amb la temperatura. 
Difusió estacionària. Difusió superficial i intergranular.

Tensió i deformació en metalls. Assaig de tracció. Deformació elàstica i plàstica. Recuperació elàstica.
Límit elàstic. Mòdul de Young. Resistència màxima a la tracció. Ductilitat. Tenacitat.
Llei de Hooke. 
Coeficient de Poisson. Cisallament.
Tensió i deformació en ceràmiques i vidres. Mòdul de ruptura. Model d'esquerdes de Griffith.
Tensió i deformació en polímers. Efecte de la temperatura i de la humitat.
Deformació a escala microscòpica. Sistemes de lliscament.
Duresa. Escales Brinell i Rockwell.
Fluència. Dependència amb la tensió i amb la temperatura. Relaxació de tensions.
Viscositat. Líquids superrefredats. Vidres. Vidre trempat. Vulcanització. Elastòmers.
Energia d'impacte. Assaig de Charpy. Fractura dúctil i fràgil. Temperatura de transició dúctil-fràgil. Tenacitat de 
fractura.
Fatiga. Resistència a la fatiga. Creixement de les esquerdes. Factor de concentració de tensions. Fatiga estàtica.
Assajos no destructius. Radiografia. Ultrasons.

Activitats vinculades:
Resolució d'exercicis.
Primera prova parcial.

Resolució d'exercicis.
Primera prova parcial.

Descripció:

Descripció:

1. Estructures cristal·lines. Defectes.

2. Propietats mecàniques de materials.

Dedicació: 32h 

Dedicació: 46h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 22h 

Grup gran/Teoria: 12h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 26h 
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Regla de les fases de Gibbs.
Diagrama d'un component. 
Diagrama binari. Solubilitat total. Microestructures característiques.
Diagrama eutèctic. Insolubilitat total. Solubilitat parcial.
Diagrama eutectoide. Ferrita-cementita i ferrita-grafit.
Diagrama peritèctic. Fusió congruent i incongruent.
Regla de la palanca.
Microestructures en refredament lent. Ferro colat. Acer.

Capacitat calorífica. Calor específica a pressió constant i a volum constant.
Dilatació tèrmica. Coeficient de dilatació lineal.
Conductivitat tèrmica. Llei de Fourier. 
Xoc tèrmic.
Fases de solidificació: nucleació i creixement.
Refredament de l'acer. Transformacions martensítiques. Reveniment: martempering i austempering.
Tremp i duresa. Assaig Jominy. Enduriment per precipitació i per acritud. Recuita. Temperatura de 
recristal·lització.
Cristal·lització de vitroceràmica. Sinterització.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Resolució d'exercicis.
Primera prova parcial.
Pràctiques de laboratori 1 i 2.

Resolució d'exercicis.
Segona prova parcial.
Pràctiques de laboratori 3 i 4.

Resolució d'exercicis.
Segona prova parcial.
Pràctica de laboratori 5.

Descripció:

Descripció:

3. Diagrames de fases.

4. Propietats tèrmiques.

5. Propietats elèctriques. Semiconductors.

Dedicació: 24h 

Dedicació: 22h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 4h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Aprenentatge autònom: 14h 
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Planificació d'activitats

PRIMERA PROVA PARCIAL

Conductivitat elèctrica. Llei d'Ohm. Resistència i resistivitat. Variació amb la temperatura i amb la composició d'un
aliatge.
Bandes d'energia: valència i conducció. Nivell de Fermi.
Termoparells.
Superconductors.
Aïllants. Permitivitat dielèctrica.
Semiconductors intrínsecs i extrínsecs. Electrons i forats. Dopants p i n.
Dispositius semiconductors.

Activitats vinculades:
Resolució d'exercicis. 
Segona prova parcial.
Pràctica de laboratori 6.

Descripció:

Dedicació: 26h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 4h 
Aprenentatge autònom: 14h 

Descripció:
 Prova escrita d'avaluació dels continguts de la primera meitat del curs.

Material de suport:
Enunciat de la prova.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova.
La qualificació representarà un 40% de la nota del curs.

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics corresponents als temes 1 i 2.
Resoldre exercicis corresponents als temes 1 i 2.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 23h 

Dedicació: 26h 
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SEGONA PROVA PARCIAL

RESOLUCIÓ D'EXERCICIS

Descripció:

Descripció:

 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats a la segona meitat del curs.

 Caldrà resoldre alguns dels exercicis proposats.

Material de suport:

Material de suport:

Enunciat de la prova.

Col·lecció d'exercicis.
Apunts, llibres i altre material de suport.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Resolució de la prova.
La qualificació representarà un 40% de la nota del curs.

Generalment aquests exercicis s'hauran de resoldre fora de l'aula. Algun d'ells serà resolt pels estudiants dins de 
l'aula, de forma col·laborativa en grups de dos o tres estudiants, i exposat a la pissarra.
Aquesta activitat no contribuïrà directament a la nota del curs. Tanmateix, la seva realització serà molt útil per a 
la preparació de les proves escrites.

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Explicar conceptes teòrics corresponents als temes 3, 4 i 5.
Resoldre exercicis corresponents als temes 3, 4 i 5.

En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Resoldre exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 23h 

Grup gran/Teoria: 15h 
Activitats dirigides: 6h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Dedicació: 26h 

Dedicació: 41h 
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PRÀCTIQUES DE LABORATORI

La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:
Primera prova parcial: 40%
Segona prova parcial: 40%
Pràctiques de laboratori: 20% (3.3% cadascuna de les 6 pràctiques).

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs, corresponent als temes 1 i 2, i una segona prova parcial a final de 
curs, corresponent als temes 3, 4 i 5. 
El mateix dia de la segona prova parcial, un cop acabada aquesta, es farà una recuperació de la primera.

Descripció:
 Caldrà realitzar experiments al laboratori relacionats amb els continguts de l'assignatura, segons un guió 
proporcionat pel professor, i redactar un informe posterior amb els resultats de les mesures realitzades i les 
conclusions de l'estudiant.

Material de suport:
Guions de les pràctiques proporcionats pel professor.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Informes de les pràctiques.
La qualificació de les pràctiques representarà un 20% de la nota del curs (3.3% cadascuna de les 6 pràctiques).

Objectius específics:
En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:
Manipular els instruments i material de laboratori, obtenir mesures pràctiques, realitzar càlculs amb els resultats 
d'aquestes mesures i extreure'n conclusions.

Grup petit/Laboratori: 12h 
Aprenentatge autònom: 24h 

Dedicació: 36h 
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