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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10100 - Materials metàl·lics: propietats i transformacions de fase
Crèdits 1.2 presencials (30 hores) 3.8 no presencials (95 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Eduard Cesari Aliberch
eduard.cesari@uib.es

No hi ha sessions definides

María Concepción Seguí Palmer
concepcio.segui@uib.es

No hi ha sessions definides

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari de Física Postgrau Postgrau

Contextualització

L'assignatura forma part de bloc "Fisica dels Materials" del màster de Física, juntament amb les assignatures
"Materials i les seves aplicacions tecnològices" i "Tècniques experimentals de caracterització de materials".

Aquesta assignatura té un caràcter principalment teòric i, de forma resumida, pretén, en primer lloc, que l'
alumne/a es familiaritzi amb els diagrames de fase d'equilibri i la informació que d'ells se'n pot extreure,
a partir dels coneixement previs bàsics de termodinàmica. A partir del tractament dels diagrames de fase,
l'assignatura pretén intriduir l'alumne/a en la comprensió de la relació estructura-propietats en el metalls, tot
i reforçant i extenent els seus coneixements previs pel que fa a la descripció dels sòlids en termes de xarxa
i estructura cristal.lina. Seguidament es poden ja introduir els tipus bàsics de defectes i la seva relació amb
les propietats mecàniques dels materials i la seva resposta.

En una segona part, l' assignatura aprofundeix en les dissolucions sòlides i la seva modelització, juntament
amb la discussió dels mecanismes de difusió i la relació amb els fenòmens de precipitació, aspectes molt
importants en la utilització dels materials metàl.lics. A continuació es presenta el tema de les transformacions
de fase sòlid-sòlid, discutint els seus mecanismes generals i possibles classificacions. Finalment, com a
exemple de transformacions sense difusió, s' estudien amb més detall les transformacions martensítiques
termoelàstiques.

Requisits
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Essencials
Llicenciats en Física i Química: Assignatures que s'han d'haver cursat : "Introducció a la Física de l' Estat
Sòlid", "Física de l'Estat Sòlid" o assignatures amb contingut equivalent.

Recomanables
Llicenciats en Física i Química : Assignatures recomanables: Extensions de l'assignatura "Termodinàmica",
optatives relacionades amb propietats tèrmiques i/o mecàniques dels materials, optatives relacionades amb
tècniques de caracterització dels materials o assignatures amb continguts equivalents.

Competències

Específiques
1. Domini de les propietats termodinàmiques en relació amb els diagrames de fase d'equilibri.Capacitat

d'anàlisi de diferents tipus de diagrames..
2. Comprensió de la relació estructura-propietats en metalls. Aprenentatge i utilització de la descripció

dels sòlids cristal·lins en termes de xarxa, base i estructura cristal·lina..
3. Coneixement dels tipus bàsics de defectes en cristalls, de la seva naturalesa i efectes..
4. Anàlisi dels conceptes associats a les propietats mecàniques dels materials i dels factors que les

afecten..
5. Aprofundiment en el coneixement de les solucions sòlides i la seva modelització..
6. Conèixer els mecanismes de difusió i la seva relació amb la precipitació..
7. Perspectiva general de les transformacions de fase en materials. Coneixement dels diferents tipus de

transicions de fase. Aprofundir en el cas de les transformacions martensítiques..
8. Aprenentatge de les característiques específiques de les transformacions termoelàstiques i les propietats

dels aliatges amb memòria de forma..

Genèriques
1. Aplicar coneixements teòrics i pràctics per a la resolució de problemes..
2. Coneixement de tècniques de redacció i presentació en públic del treball personal i d'investigació..
3. Iniciació a la investigació pròpia del camp..

Continguts

Continguts temàtics
Bloc 1. Termodinàmica de dissolucions. Solubilitat sòlida total i parcial. Diagrames de fase binaris:
isomorfs i eutèctics. Fases intermèdies i intermetàl·liques. Diagrames ternaris.

Bloc 2. Ordre cristal·lí. Xarxa, cel·la unitat, base i estructura cristal·lina. Direccions i plans cristalogràfics.
Exemples i descripció d'estructures cristal·lines.

Bloc 3. Defectes puntuals: vacants i intersticials. Dislocacions: descripció i tipus. Moviment de
dislocacions. Defectes bidimensionals.
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Bloc 4. Modes de deformació. Corbes esforç-deformació i propietats mecàniques. Resposta mecànica:
elàstica, plàstica, viscoelàstica i fluència. Fractura i fatiga. Mecanismes d'enduriment en metalls.

Bloc 5. Solucions sòlides: Funcions de probabilitat. Propietats termodinàmiques. Solucions regulars.
Model quasiquímic. Estructures ordenades en aliatges. Exemples. Model de Bragg-Williams. Model de
Bethe.

Bloc 6. Difusió en sòlids. Mecanismes de migració. Expressions del coeficient de difusió. Teoria
fenomenològica. Precipitació contínua i discontínua. Descomposició espinodal. Exemples.

Bloc 7. Classificació de les transformacions de fase. Transformacions amb difusió. Transformacions
massives. Transformacions sense difusió. Característiques generals. Classificació

Bloc 8. Transformacions martesítiques: moviments atòmics. Estructures de martensita. Termodinàmica de
les transformacions martensítiques termoelàstiques. Característiques de les transformacions martensítiques
en aliatges amb memòria de forma. Pseudoelasticitat. Estabilització. Propietats magnètiques.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes de teoria Grup gran (G) Presentacions tipus lliçó magistral , però amb intensa participació dels
alumnes pel que fa a discussio dels resultats que es van presentant i de les
aproximacions i límits de validesa dels models presentats.

Avaluació Examen Grup gran (G) Es realitzara un examen que permeti avaluar l'assimilació dels contiguts
teòrics de l'assignatura. La durada estimada d'aquesta prova sera de 3 hores,
i constituirà un element d'avaluació amb un pes del 50%.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Elaboració de treballs
sobre temes tractats a les
classes teòriques

Elaboració de treballs en grups reduïts (màxim 3 alumnes). Presentació en públic dels
treballs.
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 30 1.2 24
Classes teòriques Classes de teoria 27 1.08 21.6
Avaluació Examen 3 0.12 2.4

Activitats de treball no presencial 95 3.8 76
Estudi i treball autònom individual o en grup Elaboració de treballs sobre temes

tractats a les classes teòriques
95 3.8 76

Total 125 5 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Es realitzara un examen que permeti avaluar l'assimilació dels contiguts teòrics de l'assignatura. La durada

estimada d'aquesta prova sera de 3 hores, i constituirà un element d'avaluació amb un pes del 50%.
Criteris d'avaluació Adquisició i/o compliment de les competències específiques de l'assignatura. Assimilació dels temes tractats

en els continguts teòrics. Adequació dels procediments utilitzats. Correcció dels resultats, interpretacions i
conclusions extretes en relació als temes proposats. Estructuració i claretat en la presentació.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Elaboració de treballs sobre temes tractats a les classes teòriques

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Elaboració de treballs en grups reduïts (màxim 3 alumnes). Presentació en públic dels treballs.
Criteris d'avaluació Adquisició i/o compliment de les competències específiques de l'assignatura. Adequació dels procediments

utilitzats. Correcció dels resultats, interpretacions i conclusions extretes en relació als temes proposats.
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Estructuració i claretat en la presentació escrita i/o oral. Avaluació continuada partint de participació en les
classes pràctiques, exposició de treballs en grup, etc.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

*Physical Metallurgy, Cahn R.W., Haasen P. eds. North Holland 1996. *The theory of transformations in
metals and alloys, Christian J.W. 3rd edit. Pergamon 2002. *Phase transformations in materials, Haasen P.,
VCH 1991.

Bibliografia complementària

*Thermally and stress-induced thermoelastic martensitic transformations in the reference frame of
equilibrium thermodynamics; P. Wollants, J.R. Roos, L. Delaey, Progress in Materials Science 37 (1993)
227-288. *Thermodynamics of thermoelastic transformations: Experiments and theory; V.A. L'vov, V.A.
Chernenko, E. Cesari, J. Pons, Recent Research Developments in Materials Science, Vol. 1 (2002) 673-733.
* "Comments concerning some features of phase diagrams and phase transformations", T. B. Massalski,
Materials Transactions 51 (2010) 583-596.

Altres recursos

Material disponible a la web i altre material (articles, fotocòpies, etc) subministrat pel professorat.


