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Curs: 2019 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: SUSANA VALLS DEL BARRIO

Altres: SUSANA VALLS DEL BARRIO

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4037. Control de la qualitat dels materials emprats.
4058. Capacitat per conèixer, comprendre i utilitzar els principis i tecnologia de materials.

Transversals:
591. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
598. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 2: Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i
d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar-ne i executar-ne una bona estratègia de cerca avançada amb recursos
d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.
601. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 1.4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 0.7 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques 1.4 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 0.7 hores (grup mitjà), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis
pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements de química, comportament i durabilitat de materials i capacitat per aplicar-los a les matèries cientificotecnològiques i a
l'enginyeria geològica en general.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Relacionar els materials que s'empren en construcció amb les seves propietats mecàniques i físiques i les necessitats estructurals
existents en cada cas.
2. Organitzar i planificar anàlisis de propietats de materials que intervenen en una obra d'enginyeria en general, tant mitjançant
assaigs in situ com mitjançant assaigs de laboratori.
3. Dur a terme un estudi energètic i del cicle de vida dels materials de construcció.

Introducció als Materials. Introducció a l'ús dels materials en l'Enginyeria. Propietats generals. Aglomerants. Química de la calç, guix i
el ciment Portland. Altres ciments. Normativa i aplicacions dels ciments. La naturalesa de l'aigua. Les roques. Àrids per al formigó.
Impacte ambiental de l'ús de les roques com a àrids en formigó i altres geomaterials. Reutilització de residus com a àrids en el
formigó. Formigó. Materials metàl·lics. Diagrama de fases de l'acer. Materials ceràmics, fabricació, matèries primeres i comportament.
Polímers. Materials bituminosos i asfàltics.

En l'actualitat l'assignatura intenta establir les bases perquè el futur enginyer desenvolupi sobretot, habilitats per a la selecció i
utilització de tot tipus de materials. L'adequada selecció de materials condiciona la competitivitat de qualsevol producte. Aquesta
funció, es basa en el coneixement de les relacions entre les propietats, microestructura interna i la composició i reactivitat química,
així com del processat del material sobre elles. Conèixer i comprendre estar relacions diferents d'uns materials a altres són l'objectiu
principal d'aquesta assignatura.
Adquirir el coneixement científic bàsic per a la compressió del comportament dels materials de construcció que s'utilitzen en la
realització de les obres d'utilitat pública.

- Conèixer de quins materials es disposa i quins són els més adequats, en cada tipus d'aplicació professional de l'Enginyer Geòleg.

- Estudiar les propietats que determinen l'aplicació dels materials i els mètodes empírics que permeten la seva mida.
- Comprendre i establir la relació que existeix entre les propietats dels materials i la seva composició i estructura, a partir de la síntesi
del seu coneixement científic i empíric.

- Conèixer les formes d'utilització de cada material i la seva influència sobre el seu comportament.

- Exposar la normativa existent per a cada material de construcció que permet assegurar un nivell de qualitat en la seva utilització.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 7,0 6.22

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup gran 30,0 26.67

Hores grup petit 8,0 7.11

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Tema 1. Aglomerants
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Descripció:
Composició química. Procés de fabricació i hidratació
Normativa i aplicacions
Tipus de calç (calç aèries i calç hidràuliques): composició i nomenclatura. Propietats físiques i tecnològiques. Reaccions de les calç
Aplicacions a l'obra civil. Normativa: especificacions i assaigs.

Matèries primeres i fabricació. Clínquer: composició i nomenclatura. Hidratació dels components del Clinker. Presa i enduriment.
El guix com retardant de la presa. Calor d'hidratació. Resistències mecàniques. Altres propietats: finor, canvis de volum, densitat.
Durabilitat.

Procés de fabricació del ciment CAC/R
Hidratació
Aplicacions
Determinació de les fases anhidres del clinker: Eq. Bogue
Problemes de raonament de fabricació
Problemes de durabilitat del ciment.

Visita a una cimentera. Realització d'un treball de curs.

Objectius específics:
Caracterització del guix i els seus diferents tipus, segons el grau d'hidratació: sulfat càlcic dihidrat, hemidrat i anhidre, amb les
seves diferents formes al·lotròpiques. També s'analitza el procés presa i enduriment. En el procés presa s'estudia la seva cinètica
(inici i final d'adormiment). Addicionalment, es mostren els additius químics que modifiquen les propietats del guix, com ara la
velocitat d'enduriment, reologia i plasticitat. Es finalitza l'estudi, parlant sobre l'acció que produeix el guix sobre altres materials
de construcció, com el ciment Portland.

En aquest tema s'estudien les reaccions químiques que pateixen els conglomerants aeris i hidràulics. En ell, després de definir el
concepte de conglomerant s'indica el procés químic d'obtenció de la calç aèria, per calcinació de carbonat càlcic i la seva posterior
"apagat", per generar l'hidròxid càlcic, per continuar amb el procés d'enduriment de les mateixes, per reacció amb del diòxid de
carboni atmosfèric. També s'estudien les propietats i els principals aplicacions.
Pel que fa a les locals hidràuliques es presenten les matèries primeres, (calcària i argila) i el procés de calcinat, així com la
composició química del producte acabat (espècies àcides, bàsiques i índex hidràulic), les característiques de les reaccions
d'hidratació i les seves aplicacions.

Definició de ciment i la seva composició química. S'analitza el procés d'elaboració del ciment Portland, a partir de les matèries
primeres, calcària i argila, anomenat clinquerización, i sobretot els processos químics, físics i mineralògics que ocorren en
l'obtenció dels productes calcinats, aplicant la nomenclatura més comunament utilitzada . Mitjançant problemes pràctics es
determina la composició percentual del ciment Portland, segons el mètode de Bogue.

Posteriorment, s'estudien els processos d'hidratació del ciment, amb els seus calors d'hidratació i els compostos que s'obtenen. Es
descriu detalladament la microestructura obtinguda pel procés d'hidratació i finalment la velocitat d'hidratació i enduriment.
Descripció del ciment aluminós, comparant-lo amb el ciment Portland, des de la seva composició química i les seves reaccions
d'hidratació.

A continuació s'analitzen les propietats de les addicions (putzolanes, cendres volants, escòries, fum de sílice, filler calcari, etc) i
les modificacions que introdueixen aquestes addicions en el comportament de la hidratació i enduriment del ciment Portland.

I finalment, conèixer extensament els assaigs i la normativa actual dels diferents ciments i en què ambients s'han d'aplicar.

Tipus de ciments segons el Plec RC-98 i normes UNE. Nomenclatura i especificacions. Assaigs. Anàlisi químic dels ciments.
Aplicacions i contraindicacions dels diferents tipus de ciments.

Descripció del ciment aluminós, comparant-lo amb el ciment Portland, des de la seva composició química i les seves reaccions
d'hidratació.

Mitjançant problemes pràctics es determina la composició percentual del ciment Portland, segons el mètode de Bogue.
Es sol plantejar qüestions de raonament sobre l'aplicació dels diferents tipus de ciments en determinats ambients. Com també,
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qüestions sobre els processos d'hidratació del clínquer, així com la reacció de putzolanitat i la modificació de les propietats que
tenen lloc. I finalment, es realitzen problemes numèrics (mètode de Bogue) a la determinació de la composició d'un clínquer d'un
ciment.

Dedicació: 21 h
Grup gran/Teoria: 7h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

Tema 2. Les roques: àrids pel formigó

Descripció:
Origen i definició de les roques. Tipus d'aplicacions en la construcció. Investigació, explotació i extracció de roques: pedreres i
graveres. Principals propietats: densitat, porositat, duresa, permeabilitat, abrasió, comportament mineral (estabilitat i reactivitat
al medi ambient).
Coneguda la naturalesa i les característiques mineralògiques dels àrids, s'estableix les classificacions i característiques d'interès
tècnic especificades en la normativa i es descriuen els assaigs corresponents. I s'exposen els mètodes per a l'anàlisi
granulomètrica.

Sessió de dues pràctiques dels àrids:
- propietats físiques
- granulometria

Objectius específics:
Importància de l'estudi de les roques com a matèria primera per a l'elaboració d'un material de construcció o com a àrid en un
formigó. Es plantegen els mètodes d'assaig per a definir la qualitat de les roques i la seva validesa. I es fa una breu ressenya del
procés de prospecció, extracció i tractament d'un recurs natural (roques). En l'apartat d'extracció es defineixen els diferents
fronts d'explotació (graveres, pedreres, etc.).

L'ús de la pedra natural ha experimentat un descens en ser substituïda per altres materials (formigó, escòries, etc).

Dedicació: 7 h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 4h 11m
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Tema 3: Materials metàl·lics

Descripció:
Metalls purs i aliatges. Propietats generals: físiques i químiques. Fases i components. Diagrames de fases.
Esquema general de la siderúrgia. Composició química de les foses i acers. Tipus de foses i aplicacions. Diagrama Fe-C. Acers
aliatges.

Sistemes binaris: aliatges
El tema s'enfoca donant uns conceptes teòrics mínims (fases, constituents) i a la resolució d'exercicis pràctics (qualitativament i
quantitativament), referents al càlcul de fases i constituents

Objectius específics:
Compressió dels diferents tipus de diagrames de fases, que seran fonamentals per a la interpretació de molts processos en la
química industrial i especialment en metalls, ceràmics i ciment.
Tipus d'acers especificats per la normativa

Aplicació dels conceptes de fase i constituent a alguns aliatges tecnològicament importants (llautons, bronzes, etc).
Relacionar les variables temperatura i composició dels aliatges amb les seves propietats.
Coneixement de les diferents estructures cristal.lines que presenta el ferro, en funció de la temperatura, així com la solubilitat del
carboni en cadascuna d'elles.
Reconeixement i determinació de les fases i constituents que apareixen en acers i foses.
Estudi dels punts característics del diagrama ferro - carboni entre 0 i 6.67% C.

Interpretació de corbes de refredament, amb la determinació de fases i constituents per l'aplicació de la regla de la palanca
(càlcul qualitatiu i quantitatiu) i en el cas en particular, determinar la composició d'acers i foses (fases i constituents).

Dedicació: 7 h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Tema 4: Introducció a les propietats dels materials de construcció

Descripció:
Materials i Enginyeria. Ciència i Enginyeria dels Materials. Tipus de materials. Relació entre estructura i propietats. Criteris en
l'elecció de materials

Propietats mecàniques
Tensió i deformació
Fissuració i mecànica de fractura

Problemes resolts i per resoldre

Objectius específics:
Relació entre estructura i propietats
L'estreta relació entre els materials i l'enginyeria, fent notar que qualsevol modificació en les propietats d'un material té una nova
aplicació en el camp de l'enginyeria.

Dedicació: 7 h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Tema 5: Formigó

Descripció:
Concepte de formigó fresc. Treballabilitat, consistència i docilitat. Mètodes d'assaigs i mesura de les propietats. Segregació i
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exsudació. Pes específic.
Per a aquest tema es disposa d'un vídeo sobre el formigó fresc.

Classificació de tipus d'additius
Característiques i propietats dels additius
Normativa .
Característiques generals i classificació. Reductors d'aigua (fluïdificants). Superfluïdificants. Acceleradors i retardadors. Airejants.
Inhibidors de corrosió. Altres additius.

Realització d'una pràctica és sobre formigó fresc: influència de l'addició d'un additiu reductor d'aigua.

Fabricació: pastat. Transport i posada en obra: encofrat, abocament i formes de compactació. Curat: tipus. Influència de les
condicions atmosfèriques al formigonat. Tecnologies especials: Centrifugació, buit, injecció, projecció i compactació en sec.

Estructura del formigó endurit. Resistència a la compressió: assaigs de control. Resistència a la tracció i flexotracció. Diagrama
tensió - deformació i mòduls d'elasticitat. Retracció. Fluència. Fatiga.

Concepte de durabilitat i permeabilitat. Desgast superficial. Cristalització de sals. Acció del fred (cicles de gel - desgel). Acció del
foc i temperatures altes.

Reaccions de dissolució. Reaccions d'expansió. Corrosió de les armadures en el formigó armat i tensat. Acció de l'aigua de mar.
Reacció àlcali - àrid. Mesures de protecció i conclusions.

¡
Granulometria
Mètode Fuller i Bolomey
Mòduls granulomètrics
Correccions humitat i airejant
Problemes resolts y no resolts
Una sessió de pràctiques al laboratori per fer una dosificació de -formigó:
- consisténcia d'un formigó: con d'Abrams
- influéncia d'un superplastificant
- ruptura a compressió i a brassiler
Lliurar un informe de la pràctica que correspon a un 5% de la nota final.

Objectius específics:
La naturalesa, propietats i assajos del formigó fresc s'estudien abans d'adquirir el coneixement de la natura i dels efectes que
produeixen els principals tipus d'additius en les propietats del formigó.
Naturalesa i efectes que produeixen els principals tipus d'additius en les propietats del formigó en estat fresc i endurit.

Coneixement de les diferents fases d'obtenció del formigó

Estructura i propietats del formigó endurit.

L'estudi de l'estructura i propietats del formigó endurit es fa juntament amb la descripció dels assaigs utilitzats per caracteritzar.

El coneixement dels diferents factors, tant físics com químics, que afecten negativament la durabilitat del formigó i l'estudi de les
mesures que poden prendre per contrarestar la seva acció.
Criteris generals. Mètodes de dosificació (Fuller, Bolomey)
Mètodes de càlcul de la dosificació del formigó.

Realització d'una pràctica és sobre formigó fresc: influència de l'addició d'un additiu reductor d'aigua i sobre els assaigs
normalitzats per determinar les propietats mecàniques del formigó endurit.

Dedicació: 33 h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 3h
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Aprenentatge autònom: 19h 36m

Tema 6: Materials bituminosos i asfàltics

Descripció:
Química orgànica
Definició i tipus de lligants bituminosos
Característiques i propietats dels lligants bituminosos
Classificació dels diferents lligants bituminosos, segons normativa espanyola. PG-3.

Classificació dels d'àrids. Importància i influència del filler en les mescles bituminoses. Adherència, sistema filler-betum. Assaigs
de caracterització del filler i dels àrids: los Angeles, CPA, etc.
Estructura i tipus de mescla.
Mescles en calent: dosificació
Mètodes de dosificació
Assaig Marshall
Dosificació segons mètode Assaig Marshall.
Plantes asfàltiques
Transport
Extensió
Mescles en fred i tractaments superficials

Segona pràctica de mescles bituminosa, correspon un 5% de la nota final. Lliurar un INFORME:

- fabricació mescla bituminosa
- Marshall

Objectius específics:
Introducció a la química orgànica: nomenclatura. Definir els diferents lligants bituminosos, les seves propietats i assaigs.
Criteri de classificació dels diferents lligants bituminosos. Coneixement PG-3 (normativa de carreteres).
Definició i assaigs dels àrids i filler en les mescles bituminoses.
Coneixements dels diferents tipus de mescles bituminoses, criteris de dosificació, la seva fabricació, assaigs a realitzar i
problemes en la posta en obra.
Finalment, aspectes relacionats amb la durabilitat d'aquests materials.
Visualització del procés de fabricació d'una mescla en calent.
Criteri de dosificació.
Assaigs de control: Penetració i Marshall

Dedicació: 12 h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 7h
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Tema 7: Materials cerámics

Descripció:
Matèries primeres. Argiles. Desgreixants i fundents. Pastes ceràmiques. Fabricació de productes ceràmics. Propietats tècniques:
porositat, absorció d'aigua, resistències mecàniques i mòduls d'elasticitat. Durabilitat.

Objectius específics:
Aquest tema la informació la dirigirem cap a les seves característiques principals, les seves aplicacions i la seva durabilitat
- Coneixement de les matèries primeres del material ceràmic.
- Descripció del grup mineralògic formador de les argiles, els filosilicats.
* Procés de fabricació dels productes ceràmics.
* Principals propietats a tenir en compte en un material ceràmic

Dedicació: 2 h
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

Tema 8: Materials de construcció sostenibles

Descripció:
Cas pràctic de l'us de materials residuals o procedents de riscs geològic com a materials de construcció
Exposició de la importància de l'ús de residus, material procedent de riscs geològics en l'enginyeria de la construcció

Dedicació: 7 h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Activitat de Sintesis 1 (temes 1,2,3,4)

Dedicació: 4 h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Activitat de sintésis 2: formigó /mescles bituminoses/ ceràmics/ sostenibilitat

Dedicació: 4 h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada i de les corresponents de laboratori i/o aula
informàtica.

L'avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats, tan individuals com de grup, de caràcter formatiu, realitzades durant el
curs (dins de l'aula i fora d'aquesta).

La qualificació d'ensenyaments al laboratori és la mitjana de les activitats d'aquest tipus.

Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel
que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.

Per l'assignatura de CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS criteri d'avaluació:
1- exàmens: 70%
1.1. prova 1: E1 (tema lligants, metalls, propietats generals i àrids) 35%
1.2. prova 2: E2 (formigó, mescles bituminoses, ceràmics i sostenibilitat) 35%

2- Exercicis avaluables en aula i/o treball autònom (grupal i individual): 30%
2.1. informe visitat fabricació de ciment i el ciment (grupal)
2.2. realització d'un abstract, treball científic (individual)
2.3. resolució de questionari a l'aula en base a un vídeo (individual): formigó fresc, posta en obra i ruptura.
2.4. Resolució de qüestionaris de repàs de cada bloc temàtic en l'aula (no programat en el calendari).
2.5. comentari i resolució de preguntes d'un treball científic (grupal): sostenibilitat en els materials
3- Es realitzaràn dues sessions de pràctiques de laboratori: 10% dins del 30% d'activitats de seguiment i avaluables dins i fora l'aula.
3.1. Propietats i normativa dels àrids: entregar informe
3.2. Formigó fresc i endurit: entregar informe

A la nota final: (E1+E2 /2) 0,70+ ((Activitats avaluables en l'aula individuals i/o grupals) 20% + (pràctiques) 10%) 0,30.

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el període programat, es considerarà com a puntuació
zero.

Per l'assignatura de CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS MATERIALS criteri d'avaluació:

A la nota final: (E1+E2 /2) 0,70+ ((Activitats avaluables en l'aula individuals i/o grupals) 20% + (pràctiques) 10%) 0,30.
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