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Competencias de titulación
Código
A23 CEEM2 Deseño, planiﬁcación e dirección de explotacións mineiras.
A34 CEEM13 Electriﬁcación en industrias mineiras.
B1
CG1 Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo
do saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
B3
CG3 Propoñer e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situaciónsproblema da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
B5
CG5 Coñecer as fontes necesarias para dispoñer dunha actualización permanente e continua de toda a información
precisa para desenvolver o seu labor, accedendo a todas as ferramentas, actuais e futuras, de busca de información e
adaptándose aos cambios tecnolóxicos e sociais.
B6
CG6 Coñecer e manexar a lexislación aplicable ao sector, coñecer o medio social e empresarial e saber relacionarse
coa administración competente integrando este coñecemento na elaboración de proxectos de enxeñaría e no
desenvolvemento de calquera dos aspectos do seu labor profesional.
B7
CG7 Capacidade para organizar, interpretar, asimilar, elaborar e xestionar toda a información necesaria para
desenvolver o seu labor, manexando as ferramentas informáticas, matemáticas, físicas, etc. necesarias para iso.
Competencias de materia
Resultados de aprendizaxe
Competencias especíﬁcas de la materia
Competencias transversales

Competencias
A23
A34
B1
B3
B5
B6
B7

Contidos
Tema
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Electriﬁcación de explotacións mineiras
Instalacións de baixa tensión

Introdución. Riscos asociados á electriﬁcación de minas
Cálculo e aplicación do RBT en instalacións mineiras. Aparamenta eléctrica
e métodos de instalación. Esquemas eléctricos de instalacións de BT.
Compensación de enerxía reactiva
Instalacións de tracción en explotacións mineiras Prestacións de motores eléctricos. Dimensionado. Control de motores
Instalacións de alta tensión
Aparamenta eléctrica. Centros de transformación
Instalacións de alumeado
Instalacións de posta a terra
Aire comprimido
Circuitos de aire comprimido: compresor, depósito regulador,
distribuidores, tuberías e mangueiras. Cálculo de consumos de aire e
perdas.
Auga nas explotacións subterráneas
A auga nas explotacións mineiras. Bombas centrífugas e accionamiento.
Potencia dunha bomba centrífuga. Curvas características das bombas.
Determinación da altura manométrica. Situación e organización da sala de
bombas dun pozo. Selección de bombas de desagüe.
Auga nas explotacións ao descuberto
Drenaxe de explotacións ao descuberto. Cálculo de caudais e avenidas.
Cálculo de canles, cunetas e balsas de decantación
Atmósfera en escavacións subterráneas
Obxectivos da ventilación. Atmosfera nas excavacións subterráneas.
Gases e po: emisións e dilución. Normativa. Concentracións admisibles e
efectos ﬁsiolóxicos. Estimación do caudal necesario.
Redes de ventilación
Resistencia aerodinámica dun conduto. Cálculo da resistencia equivalente.
Cálculo de redes de ventilación. Curva
característica dunha mina. Ventiladores principais: centrífugos e
helicoidales. Curvas características dos ventiladores e
axuste. Ventilación secundaria: soplante, aspirante e mixta.
Loxística nas explotacións mineiras
Principios básicos da loxística nas explotacións mineiras
Planiﬁcación docente
Horas na aula
Horas fóra da aula
Horas totais
Resolución de problemas e/ou exercicios
20
20
0
Saídas de estudo/prácticas de campo
2
2
0
Sesión maxistral
28
28
0
Resolución de problemas e/ou exercicios
2
60
62
Probas de resposta longa, de desenvolvemento
3
35
38
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Saídas de
estudo/prácticas de
campo
Sesión maxistral

Descrición
Actividade na que se formulan problema e/ou exercicios
relacionados coa materia. O alumno debe desenvolver as
solucións axeitadas ou correctas mediante a exercitación de
rutinas, a aplicación de fórmulas ou algoritmos, a aplicación de
procedementos de transformación da información dispoñible e
a interpretación dos resultados.
Visitas guiadas a instalacións reais ao obxecto de que o estudante poida identiﬁcar as texnoloxías e
procesos plantexados ao longo do curso e coñocer os problemas que se plantexan na práctica
diaria.
Exposición por parte do profesor dos contidos sobre a materia
obxecto de estudo, bases teóricas e/ou directrices dun
traballo, exercicio ou proxecto a desenvolver polo estudante.

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Sesión maxistral

Se resolverán e atenderán as dúbidas plantexadas polo aumnado no desenvolvemento das
metodoloxías docentes. Se atenderán as dúbidas ou aclaracións solicitadas polo alumnado
mediante correo electrónico ou a través da plataforma de teledocencia cando o alumnado non
poida asistir presencialmente ás tutorías.

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Se resolverán e atenderán as dúbidas plantexadas polo aumnado no desenvolvemento das
metodoloxías docentes. Se atenderán as dúbidas ou aclaracións solicitadas polo alumnado
mediante correo electrónico ou a través da plataforma de teledocencia cando o alumnado non
poida asistir presencialmente ás tutorías.
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Saídas de estudo/prácticas Se resolverán e atenderán as dúbidas plantexadas polo aumnado no desenvolvemento das
de campo
metodoloxías docentes. Se atenderán as dúbidas ou aclaracións solicitadas polo alumnado
mediante correo electrónico ou a través da plataforma de teledocencia cando o alumnado non
poida asistir presencialmente ás tutorías.
Probas

Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Se resolverán e atenderán as dúbidas plantexadas polo aumnado no desenvolvemento das
metodoloxías docentes. Se atenderán as dúbidas ou aclaracións solicitadas polo alumnado
mediante correo electrónico ou a través da plataforma de teledocencia cando o alumnado non
poida asistir presencialmente ás tutorías.

Probas de resposta longa,
de desenvolvemento

Se resolverán e atenderán as dúbidas plantexadas polo aumnado no desenvolvemento das
metodoloxías docentes. Se atenderán as dúbidas ou aclaracións solicitadas polo alumnado
mediante correo electrónico ou a través da plataforma de teledocencia cando o alumnado non
poida asistir presencialmente ás tutorías.

Avaliación
Sesión maxistral

Resolución de
problemas e/ou
exercicios

Descrición
Cualiﬁcación
Avaliación dunha proba escrita estruturada en 4 apartados. A puntuación máxima da proba
60
é 6 puntos. Requírese unha puntuación mínima de 0,6 puntos en cada un dos apartados da
proba escrita.
40
Avaliación de exercicios. Ao longo do curso, unha vez expostas e desenvolvidas no aula as
ferramentas necesarias para abordar a resolución de exercicios, proporase un conxunto de
exercicios para resolución autónoma por parte do estudante. A puntuación máxima é de 4
puntos.

Outros comentarios sobre a Avaliación
Para superar a materia requírese alcanzar unha puntuación mínima de 5 puntos sobre 10 puntos. Para sumar as puntuacións
obtidas nos apartados das probas da sesión maxistral e resolución de problemas e/ou exercicios é necesario alcanzar a
puntuación mínima requirida en cada un destes apartados.
A realización da proba escrita terá lugar na data, hora e lugar habilitados ao efecto polo centro. A información pódese
consulta no calendario de examen do centro na seguinte páxina Web:
http://webs.uvigo.es/etseminas/cms/index.php?id=57,0,0,1,0,0

Bibliografía. Fontes de información
Reglamento electrotécnico para baja tensión,
J. Ortega Jiménez, Electrotecnia General (Máquinas eléctricas), Universidad Politécnica de Madrid
García Trasancos, José, Instalaciones eléctricas en media y baja tensión, Thomson Paraninfo, 2009,
Sanz Serrano, José Luis;, Instalaciones eléctricas: soluciones a problemas en baja y alta tensión, Paraninfo,
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, Ministerio de Industria y Energía
Proxectos tipo de instalacións de BT y AT en el interior de minas, IGME
Bise, J., Mining Engineering Analysis, SME
Manual de Ventilación de Minas y Obras Subterráneas, AITEMIN,

Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Física: Física I/V09G310V01102
Electrotecnia/V09G310V01301
Mecánica de ﬂuídos/V09G310V01305
Explotación sostible de recursos mineiros I/V09G310V01501
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