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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 
Els demanats per entrar a la titulació
 
Habilitats 

 
Competències genèriques 

L?objectiu fonamental d?aquesta assignatura és el de relacionar les propietats mecàniques dels materials
d?interès tecnològic amb la seva microestructura. S?introdueixen conceptes associats a les equacions
constitutives dels materials i es relacionen amb la naturalesa, condicions de treball i microestructura dels
diferents materials. Desprès de fer una presentació introductòria de que són i com s?expliquen les
propietats mecàniques dels materials, s?estudien les relacions tensió-deformació en els comportaments
elàstic i plàstic, el comportament viscoelàstic, es relaciona el comportament plàstic amb els mecanismes
d?enduriment i s?analitza la resposta dels sòlids cristal·lins en deformacions a elevades temperatures. En tot
moment es compara el comportament mecànic dels diferents tipus de materials.

Capacitats prèvies

 

Continguts

 
 

Teoria  

INTRODUCCIÓ; RELACIONS TENSIÓ-DEFORMACIÓ EN COMPORTAMENT
ELÀSTIC I PLÀSTIC; MECANISMES MICROSCÒPICS DE LA DEFORMACIÓ
PLÀSTICA MECANISMES D?ENDURIMENT; RESPOSTA DE SÒLIDS CRISTAL·LINS
EN DEFORMACIONS A ELEVADES TEMPERATURES

 

Laboratori  

Relació entre estructura i propietats de diferents materials. La transició dúctil-fràgil. Anàlisi
de les superfícies de fractura per microscòpia electrònica de rastreig. Enduriment per
precipitació. Tractaments i mesura de propietats mecàniques. Observacions



Enginyeria de Materials Guia Docent

Curs acadèmic 07-08 Oct 1, 2007

 

microestructurals. Estudi de problemes pràctics de selecció de materials en base a propietats
mecàniques.

 

Metodologia docent

 

Avaluació

 
 

1a convocatòria (febrer/juny) 2a convocatòria
(juliol/setembre)

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

No hi ha avaluacio continuada. No hi ha avaluacio continuada. Es recupera totalment.
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