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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Al acabar l'assignatura l'estudidiant ha de ser capaç de : 
- Analitzar la influència de la fabricació en l'estructura i les propietats del material.
- Caracteritzar el comportament mecànic de materials mitjançant la realització d'assajos.
- Conèixer les possibles causes de fallades d'un material en funció de les condicions de servei.
-Realitzar la selecció de materials pel disseny de components i productes tenint en compte les especificacions i el 
processat mitjançant l'aplicació de la metodologia adecuada.

Responsable: PAVEL RYZHAKOV

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Castellà

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

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

1. CEM7: Coneixements i capacitats per a l'aplicació de l'enginyeria de materials.

2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula ( grup gran), on es desenvoluparà la matèria 
teòrica. Seran  sesions teòriques expositives i participatives, consistents en l'exposició i desenvolupament dels fonaments 
teòrics amb nombrosos exemples i exercicis  i de 12 hores ( 6 sessions) de pràctiques de laboratori ( grup petit). 

Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor.
 
Les sessions de pràctiques  seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups reduïts.

Metodologies docents

Requisits

Haver cursat l'assignatura de ciència de Materials
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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

Materials metàl·lics

Materials  Polimèrics

Dedicació: 18h 

Dedicació: 21h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Ferro. Acer i foneria
Alumini i els seus aliatges
Coure i els seus aliatges
 Titani  i els seus aliatges
Aliatges en base zinc i magnesi
Altres materials metàl·lics.

Què és un plàstic?
Termoplàstics,  termostables  i elastòmers
Amorfs i  semicristal·lins
Principals termoplàstics d'us industrial.
Els plàstics, material de disseny

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exemples
Pràctica 1: Comparativa de propietats en materials metàl·lics

Classe d'explicació teòrica amb exemples.
Pràctica 2: Identificació a la flama de materials plàstics
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Biomaterials

Materials ceràmics

Dedicació: 8h 

Dedicació: 29h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Classificació en funció de l'origen
Bioplàstics a partir de fonts renovables
Polímers biodegradables
Bioplàstics a partir de síntesis biotecnològica

Materials ceràmics
Comportament refractari. Termofluència.  Xoc  tèrmic.
Comportament elèctric.
Comportament mecànic.
Principals materials ceràmics d'us industrial

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exemples.

Classe d'explicació teòrica amb exemples.
Pràctica 3: Materials Ceràmics
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Materials composats

Tractaments termoquímics superficials i 
recobriments

Dedicació: 19h 

Dedicació: 20h 

Grup gran/Teoria: 4h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran/Teoria: 5h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 1h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Què són els materials composats?
Tipus de compostos i els seus processos de manufactura.
Regles pràctiques del disseny de composites

Enginyeria de superfícies.
Tractaments termoquímics. Cimentació, nitruració, carbonitruració, borurat, sulfinitzat.
Recobriments electrolítics. Niquelat, cromat, galvanitzat,...
Recobriments ceràmics. PVD i CVD. Materials per recobriment i principals propietats
Recobriments orgànics. Pintures

Descripció:

Descripció:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe d'explicació teòrica amb exemples
Pràctica 4: Materials composats

Classe d'explicació teòrica amb exemples.
Pràctica 5: recobriments
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Selecció de materials Dedicació: 35h 

Grup gran/Teoria: 11h 
Grup petit/Laboratori: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Correlació entre propietats dels materials i requeriments d'aplicació.
Metodologia de selecció.
Factors essencials i secundaris.
Selecció de materials metàl·lics.
Selecció de materials plàstics.
Selecció de materials ceràmics.

Descripció:

Activitats vinculades:
Classe d'explicació teòrica amb exemples.
Pràctica 6. Selecció de materials.
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Planificació d'activitats

PRÀCTIQUES DE LABORATORI

PRIMERA PROVA PARCIAL

SEGONA PROVA PARCIAL

Descripció:

Descripció:

 Les pràctiques estan relacionades amb els temes teòrics de l'assignatura. 
Les pràctiques consisteixen en la realització de muntatges en els que es faran mesures.
Caldrà redactar un informe posterior de cada pràctica on s'indicarà: l'objectiu de la pràctica, les mesures preses, 
els càlculs necessaris i les conclusions.

 Prova escrita d'avaluació dels continguts dels temes 1,2,3 i 4

Material de suport:

Material de suport:

Equipament de laboratori .
Programari específic.

Apunts
Bibliografia

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

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

Treball previ.
Informe de la pràctica

Resolució de la prova
Aquesta prova representa el 30% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:

Objectius específics:

En finalitzar l'activitat l'estudiant  ha de ser capaç de:
Utilitzar els diferents equipaments.
Conèixer els programaris utilitzats en la realització de les simulacions.
Comparar resultats experimentals amb els càlculs teòrics i treure conclusions.
Redactar un informe detallat de l'activitat.

L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recollir informació per l'avaluació sumativa

Grup petit/Laboratori: 12h 
Aprenentatge autònom: 24h 
Activitats dirigides: 4h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 33h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 33h 

Dedicació: 40h 

Dedicació: 37h 

Dedicació: 37h 
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El pes evaluatiu dels diferents conceptes que intervenen en la qualificació de l'assignatura són:
- Proves escrites individuals (65%)
- Pràctiques de laboratori (15%)
- Informes de pràctiques de laboratori (20%)

Sistema de qualificació

Bibliografia

Descripció:
 Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats en els temes 5,6 i 7

Material de suport:
Apunts
Bibliografia

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:
Resolució de la prova.
Aquesta prova representa el 35% de la nota total de l'assignatura

Objectius específics:
L'objectiu d'aquesta activitat és eminentment avaluatiu: recolli informació per l'avaluació sumativa

Bàsica:

Ashby,M.F; Jones, David R.H.. materiales para la ingenieria.   Vol 1. 2008-09.  Reverté,  ISBN 978-84-291-7255-3.

Ashby, M.F. ; Jones,David R.H. Materiales para la ingenieria. Vol 2. 2008-09.  Reverté,  ISBN 978-84-291-7256-0.

Mangonon, PatL. Ciencia de materiales:selección y diseño. primera Mexico.  Prentice Hall, 2001. ISBN 970-26-0027-8.

Kalpakjian, Serope;Schmid, Steven R.. Manufactura, ingenieria y tecnologia. 5ª.  Pearson Education, 2008. ISBN 978-970-261-
026-7.


