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Objectius

 
Competències específiques 

Coneixements 
L'objectiu fonamental d?aquesta assignatura és el de fer una introducció bàsica a les tècniques de processat
de materials, indicant com aquestes poden modificar l?estructura i les propietats dels mateixos.
 
Habilitats 

Apendre a treballar en grup i a programar el temps d'experimentació.
Dominar els aparells i les tècniques habitual en enginyeria de materials.
 
Competències genèriques 

Capacitats prèvies

 
Coneixements de Cristal·lografia, Tècniques de Processat, Propietats Mecàniques...

Continguts

 
 

Conformació de materials: capes primes  

Obtenció de capes primes. Influència de la velocitat de refredament en l?estat cristal·lí. Estudi de
la cristal·lització in situ d?un polímer amorf.

 

Impacte ambiental sobre els materials  

a. visualització de la reacció del ferro amb l?aire
b. velocitat de corrosió de diversos metalls usuals
c. estudi electroquímic dels parells Fe-Zn i Fe-Cu

 

Processat de materials I  

Conformació en motlle de metalls per fusió. Laminatge de metalls. Enduriment. Efecte dels
tractaments tèrmics.
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Processat de materials II  

Influència del treball en fred en les propietats mecàniques i elèctriques del material. Deformació
plàstica per laminatge. Observació microestructural. Influència dels tractaments tèrmics en les
propietats i en la microestructura.

 

Processat de materials III  

Deformació plàstica per trefilatge. Optimització dels passos a seguir. Efecte del treball en fred
sobre la mostra

 

Metodologia docent

 
Els informes, col·lectius, han de constar de les següents parts: introducció i objectius, resultats i discussió,
conclusions, bibliografia i un annex on es mostrin les expressions emprades per a l?avaluació de les
incerteses.

Cal presentar de forma correcta tots els resultats obtinguts al laboratori en taules amb les incerteses i les
unitats corresponents. Les incerteses han de tenir com a màxim dues xifres significatives, els resultats finals
s?han d?arrodonir en base a les seves incerteses. Els gràfics cal presentar-los amb un títol, les magnituds
representades, les unitats corresponents, les barres d?incerteses i els resultats dels ajusts si escau.

Curs 2007/08
Dies:
* Presentació de l?assignatura: 26 de setembre (assistència obligatòria)
* Sesions de laboratori:
* Dimecres: del 3 d?octubre fins al 19 de desembre (mínim 10 sessions)
* Divendres: del 29 de setembre fins al 16 de desembre (mínim 10 sessions)
* Recuperacions: 9 i 11 de gener
* Data límit de lliurament d?informes a través del CV: 14 de gener

Presentacions orals dels informes: 21 al 25 de gener

Avaluació

 
 

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

Avaluació en grups  Avaluació individual                              

Informe de pràctiques Exposició del informes Informe de pràctiques

Bibliografia bàsica
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Campus Virtual

Bibliografia complementària

 

Enllaços

 


