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Descrición
A materia ten como obxectivos principais que o alumno adquira os coñecementos suﬁcientes para poder
xeral
prever cales van ser as respostas dos distintos materiais cando son sometidos a distintos procesos de
conformado e tratamentos térmicos, termoquímicos e termomecánicos.
Competencias
Código
CG2 Comprender os múltiples condicionamentos de carácter técnico e legal que xorden no desenvolvemento, no ámbito
da enxeñaría de minas, que teñan por obxecto, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o previsto no
parágrafo 5 da orde CIN7306 / 2009, a prospección e investigación xeolóxica-mineira, as explotacións de todo tipo de
recursos xeolóxicos, incluíndo as augas subterráneas, as obras subterráneas, os almacenamentos subterráneos, as
plantas de tratamento e beneﬁcio, as plantas de enerxía, as plantas mineralúrxicas e siderúrxicas, as plantas de
materiais para a construción, as plantas de carboquímica, petroquímica e gas, as plantas de tratamentos de residuos
e eﬂuentes e fábricas de explosivos e capacidade para empregar métodos contrastados e tecnoloxías acreditadas, co
obxectivo de acadar unha maior eﬁcacia dentro do respecto polo Medio Ambiente e a protección da seguridade e
saúde dos traballadores e usuarios das mesmas.
CG3 Capacidade para deseñar, redactar e planiﬁcar proxectos parciais ou especíﬁcos das unidades deﬁnidas no parágrafo
anterior, tales como instalacións mecánicas e eléctricas e o seu mantemento, redes de transmisión de enerxía,
instalacións transporte e almacenamento para materiais sólidos, líquidos ou gasosos, entullarías, balsas ou encoros,
sostemento e cimentación, demolición, restauración, voaduras e loxística de explosivos.
CG4 Capacidade para deseñar, planiﬁcar, operar, inspeccionar, asinar e dirixir proxectos, plantas ou instalacións, no seu
ámbito.
CG7 Coñecemento para realizar, no ámbito da enxeñaría de minas, de acordo cos coñecementos adquiridos segundo o
disposto no apartado 5 da orde CIN /306/2009, medicións, replanteos, planos e mapas, cálculos, valoracións, análise
riscos, peritaxes, estudos e informes, plans de traballo, estudos de impacto ambiental e social, plans de restauración,
sistema control de calidade, sistema de prevención, análise e avaliación das propiedades dos materiais metálicos,
cerámicos, refractarios, sintéticos e outros materiais, caracterización de solos e macizos rochosos e outros traballos
semellantes.
CE37 Enxeñaría dos materiais.
CT1 Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo do
saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
CT3 Propoñer e desenvolver solucións prácticas, utilizando os coñecementos teóricos, a fenómenos e situacións-problema
da realidade cotiá propios da enxeñaría, desenvolvendo as estratexias adecuadas.
CT4 Favorecer o traballo cooperativo, as capacidades de comunicación, organización, planiﬁcación e aceptación de
responsabilidades nun ambiente de traballo multilingüe e multidisciplinar, que favoreza a educación para a igualdade,
para a paz e para o respecto dos dereitos fundamentais.
CT7 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.
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CT10 Tomar conciencia da necesidade dunha formación e mellora continua de calidade, desenvolvendo valores propios da
dinámica do pensamento cientíﬁco, mostrando unha actitude ﬂexible, aberta e ética ante opinións ou situacións
diversas, en particular en materia de non discriminación por sexo, raza ou relixión, respecto aos dereitos
fundamentais, accesibilidade, etc.
Resultados de aprendizaxe
Resultados de aprendizaxe
Coñecer os principais procesos de conformación e transformación de materiais usados na
industria.
Comprender as complexas interrelacións entre as propiedades dos materiais e os procesos de
conformación para poder optimizar propiedades e produtividade nunha ampla marxe de sectores
industriais.
Coñecer a evolución dos distintos tipos de materiais e dos procesos para a súa posible
conformación.
Demostrar capacidade para seleccionar o proceso de elaboración máis axeitado para a obtención
de pezas básicas a partir dun material determinado.
Favorecer o traballo cooperativo, as capacidades de comunicación, organización, planiﬁcación e
aceptación de responsabilidades nun ambiente de traballo multilingüe e multidisciplinar, que
favoreza a educación para a igualdade, para a paz e para o respecto dos dereitos fundamentais.
Redactar textos coa estrutura axeitada aos obxectivos de comunicación. Presenta o texto a un
público coas estratexias e os medios axeitados.
Demostrar capacidades de comunicación e traballo en equipo.
Identiﬁcar as propias necesidades de información e utiliza os medios, espazos e servizos
dispoñibles para deseñar e executar buscas axeitadas ao ámbito temático.
Levar a termo os traballos semiguiados, decidindo a duración das partes, incluíndo achegas
persoais e ampliando fontes de información.
Abrir a súa visión sobre os problemas de enxeñaría de forma que os materiais aparezan como
unha variable máis, coas súas posibilidades e limitacións.
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Contidos
Tema
Tema 1: Modiﬁcación dos materiais mediante
tratamentos térmicos

1.1 Tratamentos de recocido e normalizado en aliiaxes férreas
1.2 Tratamentos de temple e revenido en aliaxes férreas
1.3 Tratamentos térmicos de aliaxes non férreas.
Tema 2: Modﬁcación dos materiais mediante
2.1 Tratamentos termomecánicos das aliaxes férreas
tratamentos termomecánicos
2.2 Tratamentos termomecáncios das aliaxes non férres
Tema 3: Modiﬁcación dos materiais mediante
3.1 Tratamentos de modiﬁcación superﬁcial das aliaxes férreas:
tratamentos termoquímicos
3.1.1 Temple superﬁcial
3.1.2 Cementación
3.1.3 Nitruración
3.1.4 Carbonitruración
3.1.5 Ouros tratamentos avanzados
3.2 Tratamentos de modiﬁcación supeﬁcial das aliaxes non férreas
Tema 4: Resposta dos materiais sometidos a
4.1 Fundamentos metalúrxicos da fundición por colada.
procesos de conformado por fundición, moldeo e 4.2 Resposta das aliaxes férreas e non férreas aos principais procesos de
inxección
fundición por colada: en molde de area e en coquilla.
4.3 Resposta das aliaxes férreas e non férreas ao moldeo por inxección
Tema 5: Resposta dos materiais sometidos a
5.1. Fundamentos metalúrxicos da deformación plástica
procesos de conformado por deformación plástica 5.1.1 Deformación plástica en frío
e viscoelástica
5.1.2 Deformación plástica en quente
5.2 Resposta dos materiiais metálicos aos principais procesos de
deformación plástica: Laminación, Extrusión, Forxa e Estampación.
5.3 Fundamentos da deformación viscoelástica
5.3.1. Resposta dos materiais aos principais procesos de deformación
viscoelástica: inxección, extrusión e moldeo en polímeros.
Tema 6: Procesado de partículas para metais e 6.1 Fundamentos da pulvimetalurxia
cerámicas
6.2 Resposta dos materiais metálicos aos principais procesos de
pulvimetalurxia
6.3 Fundamentos da compactación de pos dos materiais cerámicos
6.4 Resposta das cerámicas aos principais procesos de compactación de
pos: compactación estandar, compactación isostática e sinterización.
Planiﬁcación
Sesión maxistral

Horas na aula
15

Horas fóra da aula
22.5

Horas totais
37.5
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Resolución de problemas e/ou exercicios
10
15
25
Saídas de estudo/prácticas de campo
2.5
2.5
0
Presentacións/exposicións
5
20
25
Prácticas de laboratorio
12.5
12.5
25
Prácticas autónomas a través de TIC
2.5
2.5
0
Seminarios
2.5
10
12.5
Titoría en grupo
2.5
2.5
5
Traballos e proxectos
2.5
12.5
15
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
Sesión maxistral
Clases centradas en contidos teórico-prácticos
Resolución de problemas Aprendizaxe por resoución de problemas e/ou proxectos
e/ou exercicios
Saídas de
Visitas a empresas e centros tecnolóxicos
estudo/prácticas de
campo
Presentacións/exposiciónsPresentación de traballos (individual ou en grupos). Aprendizaxe en colaboración
Prácticas de laboratorio Clases experimentales de laboratorio. Aprendizaxe por proxectos
Prácticas autónomas a
Aprendizaxe por resolución de exercicios prácticos empregando as TIC
través de TIC
Seminarios
Análisis de casos, debate e obtensión de conclusións
Titoría en grupo
Orientación e resolución de dudas

Atención personalizada
Metodoloxías

Descrición

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Orientación e resollución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno na resolución
dos problemas ou exercicios que se lle plantexan Indicacións relacionadas co contido e
presentación dos taballos encomendados. Seguimento directo da realización das prácticas
de laboratorio. Dirección e coordinación dos análises e debates que se producen.
Orientación e resolución de dúbidas durante a actividade de tutorías. Orientación e
resolución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno durante a realización dos
traballos e proxectos relacionados coa materia.

Presentacións/exposicións

Orientación e resollución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno na resolución
dos problemas ou exercicios que se lle plantexan Indicacións relacionadas co contido e
presentación dos taballos encomendados. Seguimento directo da realización das prácticas
de laboratorio. Dirección e coordinación dos análises e debates que se producen.
Orientación e resolución de dúbidas durante a actividade de tutorías. Orientación e
resolución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno durante a realización dos
traballos e proxectos relacionados coa materia.

Prácticas de laboratorio

Orientación e resollución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno na resolución
dos problemas ou exercicios que se lle plantexan Indicacións relacionadas co contido e
presentación dos taballos encomendados. Seguimento directo da realización das prácticas
de laboratorio. Dirección e coordinación dos análises e debates que se producen.
Orientación e resolución de dúbidas durante a actividade de tutorías. Orientación e
resolución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno durante a realización dos
traballos e proxectos relacionados coa materia.

Seminarios

Orientación e resollución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno na resolución
dos problemas ou exercicios que se lle plantexan Indicacións relacionadas co contido e
presentación dos taballos encomendados. Seguimento directo da realización das prácticas
de laboratorio. Dirección e coordinación dos análises e debates que se producen.
Orientación e resolución de dúbidas durante a actividade de tutorías. Orientación e
resolución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno durante a realización dos
traballos e proxectos relacionados coa materia.

Titoría en grupo

Orientación e resollución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno na resolución
dos problemas ou exercicios que se lle plantexan Indicacións relacionadas co contido e
presentación dos taballos encomendados. Seguimento directo da realización das prácticas
de laboratorio. Dirección e coordinación dos análises e debates que se producen.
Orientación e resolución de dúbidas durante a actividade de tutorías. Orientación e
resolución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno durante a realización dos
traballos e proxectos relacionados coa materia.

Probas

Descrición
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Traballos e proxectos

Orientación e resollución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno na resolución
dos problemas ou exercicios que se lle plantexan Indicacións relacionadas co contido e
presentación dos taballos encomendados. Seguimento directo da realización das prácticas
de laboratorio. Dirección e coordinación dos análises e debates que se producen.
Orientación e resolución de dúbidas durante a actividade de tutorías. Orientación e
resolución das dúbidas que se lle poden presentar ao alumno durante a realización dos
traballos e proxectos relacionados coa materia.

Avaliación
Descrición
Sesión maxistral

Resolución de problemas
e/ou exercicios

Presentacións/exposicións

Prácticas de laboratorio

Traballos e proxectos

Avaliación continua do seguimento do traballo na aula.
Os resultados de aprendizaxe que se avalían son: - Coñecer os
principais procesos de conformación e transformación de
materiais usados na industria. - Comprender as complexas
interrelacións entre as propiedades dos materiais e os procesos
de conformación para poder optimizar propiedades e
produtividade nunha ampla marxe de sectores industriais. Coñecer a evolución dos distintos tipos de materiais e dos
procesos para a súa posible conformación.
Avaliación continua do seguimento do traballo na aula.
Os resultados de aprendizaxe que se avalían son: - Coñecer os
principais procesos de conformación e transformación de
materiais usados na industria. - Demostrar capacidade para
seleccionar o proceso de elaboración máis axeitado para a
obtención de pezas básicas a partir dun material determinado. Abrir a súa visión sobre os problemas de enxeñaría de forma que
os materiais aparezan como unha variable máis, coas súas
posibilidades e limitacións.
Avaliación das presentacións dos traballos ou exposición.
Os resultados de aprendizaxe que se avalían son: - Demostrar
capacidades de comunicación e traballo en equipo. - Identiﬁcar
as propias necesidades de información e utiliza os medios,
espazos e servizos dispoñibles para deseñar e executar buscas
axeitadas
ao ámbito temático.
Avaliación dos resultados derivados das prácticas de laboratorio.
Os resultados de aprendizaxe avaliados son: - Interpretar,
analizar, sintetizar e extraer conclusións de resultados de
medidas e ensaios.
Avaliación dos traballos presentados como resultado global do
proceso de aprendizaxe.
Os resultados que se avalían son: - Coñecer os principais
procesos de conformación e transformación de materiais usados
na industria. - Comprender as complexas interrelacións entre as
propiedades dos materiais e os procesos de conformación para
poder optimizar propiedades
e produtividade nunha ampla marxe de sectores industriais. Demostrar capacidade para seleccionar o proceso de elaboración
máis axeitado para a obtención de pezas básicas a partir dun
material determinado. - Redactar textos coa estrutura axeitada
aos obxectivos de comunicación. Presenta o texto a un público
coas estratexias e os medios axeitados. - Identiﬁcar as propias
necesidades de información e utiliza os medios, espazos e
servizos dispoñibles para deseñar e executar buscas axeitadas
ao ámbito temático. - Levar a termo os traballos semiguiados,
decidindo a duración das partes, incluíndo achegas persoais e
ampliando fontes de información. - Abrir a súa visión sobre os
problemas de enxeñaría de forma que os materiais aparezan
como unha variable máis, coas súas posibilidades e limitacións.

Cualiﬁcación Competencias
Avaliadas
30
CG2 CE37 CT1
CG3
CT7
CG4
CG7

20

CG3 CE37 CT1
CG4
CT3
CG7
CT7

5

CT4
CT10

5

CG3 CE37 CT1
CG4
CT7

40

CG2 CE37 CT1
CG3
CT3
CG4
CT4
CG7
CT7
CT10

Outros comentarios sobre a Avaliación
Na segunda convocatoria o alumno poderá optar entre manter ou mellorar os resultados das avaliacións;relacionadas
anteriormente para a primeira convocatoria. Naqueles casos nos que o alumno opte por mellorar os resultados de
avaliacións;continuas, éstas se transformarán en exames escritos ou orais da actividade docente;correspondiente.
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Calendario de exames:
- Convocatoria Fin de Carreira: 18:00  08/10/2015- Convocatoria ordinaria 1º período: 16:00 16/12/2015- Convocatoria
extraordinaria xullo: 16:00  23/06/2016
Esta información pódese veriﬁcar/consultar de forma actualizada na páxina web do
centro:http://etseminas.webs.uvigo.es/cms/index.php?id=181
Bibliografía. Fontes de información
Kalpakjian, S. y Schmid, S. R, Manufactura, Ingeniería y Tecnología, 5º Ed.(2008),
J. Antonio Puértolas, R. Ríos, M. Castor J.M. CAsals, Tecnología de Materiales, 1º Edición (2009),
G. Krauss, Steels: heat treatment and processing principles, 1th. Ed. (1990),
Randall M. German, 1) Sintering: Theory and Practice, 1 th Ed. (1996),
ASM International, Practical Heat Treating, 2 th. Ed.,
George E. Totten (Editor, Steel Heat Treatment Handbook: Metallurgy and Technologies, 2 th. Ed. (2007),
ASM Handbook, Vol. 14, Forming and Forging, Ed. 2005-2006,
Anil Kumar Sinha, Ferrous Physical Metallurgy, 1th Ed. (1989),
C. B. Carter; M. G. Norton. Springer. 2007., Ceramic Materials. Science and Engineering, 2nd Ed. (2013),
M. Bengisu (Editor), Engineering Ceramics, 1 th Ed. (2001),
J. S. Reed, Principles of Ceramics Processing, 1 th. Ed. 1995,
J. A. Pero-Sanz Elorz, Ciencia e Ingeniería de los materiales: Estructura, Transformaciones, Propiedades y
Selección, 5ª edicción (2006),
B. Verlinden, J. Driver, I. Samajdar R. Doherty, Thermo-Mechanical Processing of Metallic Materials, 1 th Ed. (2007),
A través da plataforma Plataforma Tem@ de Teledocencia da Universidade de Vigo (

Recomendacións
Materias que continúan o temario
Degradación e reciclaxe de materiais/V09G310V01624
Materias que se recomenda cursar simultáneamente
Tecnoloxía dos materiais plásticos/V09G310V01524
Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tecnoloxía de materiais/V09G310V01303
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