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Descrición
O obxectivo desta materia é adquirir coñecementos básicos sobre as transformacións químicas e físicas que
xeral
sofren os materiais ao longo da súa vida útil e avaliar as consecuencias prácticas desta deterioración.
Estudaranse e describirán os distintos métodos de reciclaxe e as técnicas aplicables para o control da
corrosión.
Competencias
Código
CG1 Capacitación cientíﬁco-técnica para o exercicio da profesión de Enxeñeiro Técnico de Minas e coñecemento das
funcións consultivas, análise, deseño, cálculo, proxecto, construción, mantemento, conservación e explotación.
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.
CG5 Capacidade de realización de estudos de ordenación do territorio e dos aspectos medioambientais relacionados cos
proxectos, plantas e instalacións, no seu ámbito.
CG6 Capacidade para o mantemento, conservación e explotación dos proxectos, plantas e 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.
CG8 Coñecemento, comprensión e capacidade de aplicar a lexislación necesaria no exercicio da profesión de Enxeñeiro
Técnico de Minas.
CE42 Reciclaxe dos materiais metálicos.
Páxina 1 de 4

CT1

Capacidade de interrelacionar todos os coñecementos adquiridos, interpretándoos como compoñentes dun corpo do
saber cunha estrutura clara e unha forte coherencia interna.
CT2 Capacidade de desenvolver un proxecto completo en calquera campo desta enxeñaría, combinando de forma
adecuada os coñecementos adquiridos, accedendo ás fontes de información necesarias, realizando as consultas
precisas e integrándose en equipos de traballo interdisciplinar.
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.
CT5 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.
CT6 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.
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.
CT8 Concibir a enxeñaría nun marco de desenvolvemento sostible con sensibilidade cara temas ambientais.
CT9 Entender a transcendencia dos aspectos relacionados coa seguridade e saber transmitirlle esta sensibilidade ás
persoas do seu ámbito.
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
Comprender a problemática dos residuos industriais e urbanos, así como a súa composición e
características
Desenvolver capacidades para poder identiﬁcar os procesos de degradación de todo tipo de
materiais

CG2

Competencias
CE42
CT5

CG7

CE42

CG1

CE42

Coñecer as operacións básicas para a recuperación e reciclado de materiais, así como a tecnoloxía CG3
disponible e futura
CG4
Coñecer as distintas alternativas de reciclaxe de materiais residuais, así como as súas vantaxes e CG5
inconvenientes
CG6
Analizar as implicacións medioambientais, económicas e sociais da introdución de sistemas de
CG5
reciclaxe de materiais diversos
CG8

CE42

Coñecer os modernos sistemas de xestión integral de residuos

Contidos
Tema
Tecnoloxía da rotura. Técnicas de inspección

Reciclaxe de materiais.

Degradación de materiais. Corrosión.

CE42
CE42

CT4
CT7
CT9
CT10
CT3
CT6
CT8

CT2
CT4
CT1
CT3
CT8

Aspectos tecnolóxicos da rotura. Fractografía. Mecánica da fractura.
Integridade estrutural e a súa relación coa presenza de defectos. Predición
da vida en servizo.
Comportamento a fatiga. Criterio de acumulación do dano. Factores que
afectan á resistencia á fatiga. Metodoloxías de deseño. Inspección
mediante ultrasóns.
Introdución: material residual. orixe e clasiﬁcación. Sistemas de xestión
dos residuos. Tecnoloxías de procesamento e separación de materiais.
Tecnoloxías de recuperación e reciclado de materiais.
Instalacións de recuperación de materiais.
Repercusións económicas. Consideracións termodinámicas. Cinética da
corrosión. Principais tipos de corrosión e a súa xénese. Pasividade.
Técnicas de avaliación e estudo da corrosión.
Tecnoloxía de protección anticorrosiva. Inhibidores. Protección anódica e
catódica. Recubrimientos metálicos e capas de conversión. Pinturas.
Procedemento de inspección e métodos de ensaio.

Planiﬁcación
Horas na aula

Horas fóra da aula

Horas totais
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Lección maxistral
17.5
22.75
40.25
Prácticas de laboratorio
15
15
30
Seminario
2.5
15.2
17.7
Titoría en grupo
5
5
10
Prácticas autónomas a través de TIC
2.5
2.5
0
Traballos de aula
7.5
14.55
22.05
Estudo de casos/análisis de situacións
2.5
2.5
5
Probas de resposta curta
2.5
20
22.5
*Os datos que aparecen na táboa de planiﬁcación son de carácter orientador, considerando a heteroxeneidade do
alumnado.
Metodoloxía docente
Descrición
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.
Prácticas de laboratorio Actividades de aplicación dos coñecementos as situacións concretas e de adquisición de
habilidades básicas e procedementais relacionadas coa materia obxecto de estudo.
Seminario
Actividades enfocadas ao traballo sobre un tema especíﬁco, que permiten afondar ou
complementar os contidos da materia.
Titoría en grupo
Entrevistas que ou alumno mantén co profesorado dá materia para
asesoramento/desenvolvemento de actividades dá materia e do proceso de aprendizaxe
Prácticas autónomas a Actividades de aplicación dos coñecementos a tituacións concretas e de adquisición de habilidades
través de TIC
básicas e procedimentais relacionadas coa materia obxecto de estudo. Desenvólvense a través das
TIC de maneira autónoma.
Traballos de aula
O estudante desenvolve exercicios ou proxectos na aula baixo as directrices e supervisión do
profesor. O seu desenvolvemento pode estar vinculado con actividades autónomas do estudante.
Lección maxistral

Atención personalizada
Metodoloxías Descrición
Titoría en grupo Ten como ﬁnalidade atender as necesidades e consultas do alumnado relacionadas co estudo e/ou temas
vinculados coa materia, proporcionándolle orientación, apoio e motivación no proceso de aprendizaxe
Avaliación
Descrición
CualiﬁcaciónCompetencias Avaliadas
Probas de resposta Exame de respostas curtas.
100
CG1 CE42 CT1
curta
CG2
CT2
Resultados de aprendizaxe:
CG3
CT3
Comprender a problemática dos residuos industriais e urbanos, así
CG4
CT4
como a súa composición e características
CG5
CT5
Desenvolver capacidades para poder identiﬁcar os procesos de
CG6
CT6
degradación de todo tipo de materiais
CG7
CT7
Coñecer os modernos sistemas de xestión integral de residuos
CG8
CT8
Coñecer as operacións básicas para a recuperación e reciclado de
CT9
materiais así como a tecnoloxía dispoñible e futura
CT10
Coñecer as distintas alternativas de reciclaxe de materiais residuais,
así como as súas vantaxes e inconvenientes
Analizar as implicacións ambiental, económicas e sociais da
introdución de sistemas de reciclaxe de materiais diversos.
Outros comentarios sobre a Avaliación
Calendario de exames:
Convocatoria Fin de Carreira: 15/09/2017
Convocatoria ordinaria 2º período: 16/05/2018
Convocatoria extraordinaria xullo: 29/06/2018
Esta información pódese veriﬁcar/consultar de forma actualizada na páxina web do centro:
http://minasyenergia.uvigo.es/gl/docencia/exames

Bibliografía. Fontes de información
Bibliografía Básica
Otero Huerta, Enrique, Corrosión y degradación de materiales, Síntesis, 1997
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Gómez Antón Rosa, Los Pásticos y el Tratamientos de sus Residuos, UNED, 1997
Bibliografía Complementaria
Mª del Pilar Cabildo Miranda, Reciclado y tratamiento de residuos, UNED, 2008
Astor Camino, Xulio, Contaminación e reciclaxe: materiais e experiencias dobre medio ambiente, Edicións Xerais de
Galicia, 1995
Asociación Nacional de Recicladores de Plástico, El reciclado y tratamientos de plásticos en España, Asociación
Nacional de Recicladores de Plástico, 1996
Elgegren Lituma, Mariela, Poliésteres insaturados a partir de desechos de PET, 2009
Recomendacións

Materias que se recomenda ter cursado previamente
Tecnoloxía de materiais/V09G310V01303
Tecnoloxía dos materiais plásticos/V09G310V01524
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