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CAPACITATS PRÈVIES
Haver cursat les matèries bàsiques de Ciència i Enginyeria de Materials: Estructura i propietats dels materials.

REQUISITS
Estructura i propietats mecàniques dels materials

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
CEMAT7. Dissenyar, calcular i modelar aspectes relacionats amb els materials per a components mecànics, estructures i equips.
CEMAT2. Dissenyar i desenvolupar productes, processos, sistemes i serveis, així com l'optimització d'altres ja desenvolupats, atenent
a la selecció de materials per a aplicacions específiques.

METODOLOGIES DOCENTS
La matèria de l'assignatura, amb fort contingut d'aplicació pràctica, es desenvolupa en sessions presencials que combinen l'explicació
teòrica per part del professor i la pràctica, amb ordinador individual (aportat per l'estudiant) i programes comercials de cáclulo FEM
(subministrats gratuïtament per el proveïdor del programari o pel professor de l'assignatura), resolent exercicis en els quals s'apliquen
els diferents models de comportament mecànic dels materials d'Enginyeria estudiats.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
-Comprendre els diferents models de comportament plàstic i elastoplàstic de materials d'Enginyeria.
-Aprendre estratègies de simulació numèrica de processos de conformat per deformació plàstica.
-Aprendre avantatges i desavantatges de diferents formulacions de plasticitat en la simulació del comportament plàstic dels metalls.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

27,0

24.00

Hores grup petit

13,5

12.00

Hores aprenentatge autònom

72,0

64.00

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS
1. INTRODUCCIÓ A LA TEORIA DE ELASTOPLÁSTICIDAD
Descripció:
Mecànica de Materials.
Mètodes de resolució de problemes de deformació plàstica.
Objectius específics:
Introduir-se en la modelització físic / matemàtica de la plasticitat i la seva implementació en programes comercials de simulació
numèrica.
Activitats vinculades:
A.1. Exercici de simulació numèrica d'un cas senzill de deformació elàstica i elastoplàstica en 1D.
Competències relacionades:
CEMAT7. Dissenyar, calcular i modelar aspectes relacionats amb els materials per a components mecànics, estructures i equips.
Dedicació: 20h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 10h

2. ELEMENTS DE LA TEORIA DE LA PLASTICITAT
Descripció:
2.1. Criteris de cedència.
2.2. Relacions esforç-deformació plàstica i elastoplàstica.
2.3. Solució de problemes no-lineals
Objectius específics:
Comprendre el concepte de cedència plàstica i les seves condicions, així com les relacions esforç-deformació que representen el
comportament a deformació plàstica de materials metàl·lics.
Activitats vinculades:
A.2. Anàlisi d'un procés de forja / extrusió isoterma mitjançant simulació numèrica.
Competències relacionades:
CEMAT7. Dissenyar, calcular i modelar aspectes relacionats amb els materials per a components mecànics, estructures i equips.
Dedicació: 17h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 10h
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3. ANISOTROPIA I DEFORMACIÓ PLÀSTICA EN PRODUCTES PLANS METAL·LICS TREBALLATS EN FRET.
Descripció:
3.1. Anisotropia i textura. Coeficients d'anisotropia.
3.2. Embotició profunda. Efecte del material.
3.3. Teoria de la plasticitat anisotròpica: criteri de Hill.
Objectius específics:
Comprendre l'efecte de l'anisotropia de l'estructura del material en el seu comportament mecànic.
Activitats vinculades:
A.3. Exercici de simulació numèrica de l'embotició profunda d'una xapa metàl·lic, suposant: a) isotropia de comportament, i b)
anisotropia.
Competències relacionades:
CEMAT7. Dissenyar, calcular i modelar aspectes relacionats amb els materials per a components mecànics, estructures i equips.
CEMAT2. Dissenyar i desenvolupar productes, processos, sistemes i serveis, així com l'optimització d'altres ja desenvolupats,
atenent a la selecció de materials per a aplicacions específiques.
Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 10h

4. MODELITZACIÓ DE LA DEFORMACIÓ PLÀSTICA UTILITZANT MÚLTIPLES SUPERFÍCIES DE FLUX
Descripció:
4.1. Descripció conceptual i microestructurla dels mecanismes d'enduriment en funció de famílies de plans compactes.
4.2. Caracterització físic / matemàtica dels mecanismes d'enduriment tenint en compte les famílies de plans compactes.
4.3. Aplicacions pràctiques a la modelització de processos de conformat i altres processos de deformació plàstica.
Objectius específics:
Entendre els mecanismes de deformació i canvis microestructurals dels materials metàl·lics sotmesos a deformació plàstica tenint
en compte les famílies de plans compactes. Models de comportament mecànic i la seva implementació en programes de càlcul
FEM per a aquest fi.
Activitats vinculades:
A.4. Simulació de l'efecte de Bauschinger.
A.5. Simulació de l'efecte de Vertex.
Competències relacionades:
CEMAT7. Dissenyar, calcular i modelar aspectes relacionats amb els materials per a components mecànics, estructures i equips.
CEMAT2. Dissenyar i desenvolupar productes, processos, sistemes i serveis, així com l'optimització d'altres ja desenvolupats,
atenent a la selecció de materials per a aplicacions específiques.
Dedicació: 18h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 10h
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5. FRACTURA DÚCTIL A METALLS
Descripció:
5.1. Fractura dúctil de metalls seguida per enduriment per treball en fred.
5.2. Modelació de fractura dúctil en metalls emprant Abaqus.
5.3. Exemples de simulació numèrica del procés d'esquerdament en metalls dúctils.
Objectius específics:
Conèixer el comportament a deformació de materials que causa esgotament per esquerdament en metalls dúctils, els models físic
/ matemàtics que el representen i la seva implementació en programes de càlcul numèric.
Activitats vinculades:
A.6. Simulació d'estricció seguida per fractura en Mode I.
Competències relacionades:
CEMAT7. Dissenyar, calcular i modelar aspectes relacionats amb els materials per a components mecànics, estructures i equips.
CEMAT2. Dissenyar i desenvolupar productes, processos, sistemes i serveis, així com l'optimització d'altres ja desenvolupats,
atenent a la selecció de materials per a aplicacions específiques.
Dedicació: 15h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 10h

6. COMPORTAMENT MECÀNIC, MODELITZACIÓ I SIMULACIÓ DE MATERIALS ELASTOMÈRICS.
Descripció:
6.1. Descripció i classificació dels elastòmers bàsics.
6.2. Comportament mecànic dels materials elastomèrics.
6.3. Modelització i simulació numèrica de materials elastomèrics.
Objectius específics:
Comprendre el comportament mecànic, estàtic i dinàmic, de materials elastomèrics, els models que poden representar aquest
comportament i les estratègies de simulació a adoptar.
Activitats vinculades:
A.7. Simulació del comportament mecànic d'una mostra elastomèrica.
Competències relacionades:
CEMAT7. Dissenyar, calcular i modelar aspectes relacionats amb els materials per a components mecànics, estructures i equips.
CEMAT2. Dissenyar i desenvolupar productes, processos, sistemes i serveis, així com l'optimització d'altres ja desenvolupats,
atenent a la selecció de materials per a aplicacions específiques.
Dedicació: 16h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
La qualificació de l'assignatura està constituïda per les següents contribucions:
- 15%: La nota assistència i aprofitament de les classes.
- 35%: La nota mitjana dels informes de les activitats presentades (d'A.1 a A.7).
- 50%: La nota de l'informe del treball final (A.8).5
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Treball original desenvolupat individualment o en grup segons l'enunciat.
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RECURSOS
Material informàtic:
- programa de càlcul FEM ABAQUS-student edition. Programa comercial de càlcul mitjançant el mètode dels elements finits, ABAQUSstudent edition
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