ENGINYERIA DE MATERIALS
MATERIALS METÀL·LICS (1ª part)
PROGRAMA

1. Introducció. Metalls i aliatges, compostos intermetàl·lics i materials compostos de
matriu metàl·lica, vidres metàl·lics Classificació dels metalls.
2. Ferro i acers. Ferro, acer i fundició. Producció de ferro. Cinètica de la
transformació austenita-ferrita: refredament lent. Refredaments a velocitat
superiors a l’equilibri. Influència dels elements d’aleació en el diagrama Fe-C.
Transformacions fora d’equilibri per refredament de l’austenita (Corbes T-T-T i CC-T). Transformacions per calentament. Tractament tèrmic dels acers.
Classificació i propietats mecàniques típiques dels acers al carboni. Acers de
baixa aleació. Acers inoxidables. Ferro colat.
3. Alumini i aliatges d’alumini. Alumini. Classificació dels aliatges d’alumini.
Resistència mecànica. Elements d’aleació. Nomenclatura dels aliatges d’alumini.
Enduriment. Tractament tèrmic dels aliatges d’alumini. Aliatges d’alumini forjat.
Aliatges d’alumini per emmotllament. Aliatges moderns d’alumini.
4. El coure i els seus aliatges. Coure. Classificació dels aliatges de Cu. Coure pur.
Elements d’aleació. Enduriment dels aliatges de coure. Aliatges Cu-Zn. Aliatges
Cu-Sn. Aliatges Cu-Be. Aliatges Cu-Al. Exemple de comportament de nous
aliatges.
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I.- Aliatges lleugers a base de magnesi. Característiques del magnesi metall, propietats
mecàniques, corrosió, altres propietats de rellevància industrial, algunes avantatges i
limitacions del magnesi. Els aliatges del magnesi. Processat, propietats i aplicacions.
II.- El titani i els seus aliatges. Diagrama de fases, tipus d’aliatges, característiques
microstructurals. Processat i fabricació. Propietats mecàniques. Corrosió i aplicacions.
II.- El níquel i els seus aliatges. El cobalt i els seus aliatges. Composició, estructura,
propietats, comportament, producció i aplicacions. Superaliatges a base de ferro, níquel i
cobalt. Aplicacions.
III.- Intermetàl·lics. Definició, consideracions generals i preparació. Aluminurs de titani, de
níquel i de ferro i fases relacionades: propietats bàsiques, diagrama de fases,
microestructura, comportament mecànic, aplicacions. Intermetàl·lics a base de coure.
Aliatges memòria de forma i amalgames. Altres compostos intermetàl·lics i les seves
aplicacions.
IV.- L’estany i els seus aliatges. El plom i els seus aliatges. El zinc i els seus aliatges.
Producció, consum i aplicacions. Aliatges per soldadura i materials antifricció.
V.- Vidres metàl·lics. Introducció. Mètodes de preparació de vidres metàl·lics i aliatges
amorfs. Els sistemes amorfitzables: criteris de formació. Difusió, relaxació i estabilitat.
Propietats i aplicacions.
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