
TECNOLOGIES DE MATERIALS

ASSAJOS MULTIESCALA DE MATERIALS I ESTRUCTURES

Anàlisis de defectes i mecanismes de fallada �
Proves experimentals d'estructures

Anàlisis multiescala de propietats mecàniques de
materials i recobriments �
Proves estàtiques /dinàmiques a altes temperatures

CARACTERITZACIÓ QUÍMICA I FUNCIONAL

Caracterització avançada de polímers, metalls, 

ceràmiques i composites
Anàlisis nanomètriques de superfícies i reactivitat

Estudis de corrosió i resistència al foc

Toxicologia, microbiologia, biofilms i biodegradació �
Estudis in vitro i in vivo d'implants

SIMULACIÓ I MODELAT  

Simulació de processos i optimització de temps

Disseny de productes i prototipat 
Simulació d'estructures i processos de construcció

Anàlisi d'elements finits, plasticitat computacional i

nanomecànica �

CARACTERITZACIÓ AVANÇADA DE MATERIALS I PROCESSOS



PROCESSAT

Aliatges lleugers i composites de matriu metàl·lica: 

pulvimetal·lúrgia, fosa, forja, formació, extrusió i laminació

Injecció de polímers, extrusió, mescla, escuma, additius 

i reciclatge

Híbrids de polímers metàl·lics i tècniques avançades d'unió
Recobriments funcionals, tèxtils i composites

PROTECCIÓ DE MATERIALS I SUPERFÍCIES

Recobriments de protecció per corrosió, desgast

i temperatura

Aïllament tèrmic/acústic

Polímers ignífugs

Modificació per plasma de superfícies

 biocompatibles/antibacterianes

FABRICACIÓ AVANÇADA

Impressió en 3D, estereolitografia, sinteritzat làser selectiva

Deposició de capes micro i nanomètriques
Materials nanoestructurats i nanopartícules

Processos avançats de monitoratge i control de qualitat 
(tecnologies espectrals, visió artificial)

DESENVOLUPAMENT DE MATERIALS

POLYMERIC MATERIALS



MATERIALS

BIOMATERIALS
Enginyeria de teixits, ortopèdia i implants

MATERIALS AVANÇATS

MATERIALS POLIMÈRICS 
Materials lleugers, gestió energètica / tèrmica i bio

Alt rendiment, condicions extremes i construcció

COMPOSITES
Alt rendiment, materials lleugers i multifuncionals

MATERIALS TÈXTILS
Biotecnologia, tèxtils intel·ligents i teixits avançats

MATERIALS FUNCIONALS
Producció d'energia, medi ambient i detecció

Acer inoxidable dúplex, acers per 
eina i materials durs
Aliatges lleugers, superalloys de
base Ni, aliatges Ti i Cr
Recobriments protectors (tèrmics,
de desgast i corrosió)
Resistència al foc i materials 
i estructures especials de formigó

Materials osteinductius, bioactius i 
antimicrobianos
Escumes, hidrogels, nanopartícules 
i revestiments multifuncionals
Ciments de fosfat de Ca / Mn
Aliatges de Ti, Cr, Co 

Compostos metàl·lics, polímèrics 
i ceràmics
Materials termoestables i retardants 
de foc nanoreforçats
Nanomaterials 
Materials compostos de polímers, 
acer i formigó

Desenvolupament integral de 
prototips i maquinària tèxtil
Addició de microcàpsules 
funcionals
Bio-tèxtils i materials 
lignocel·lulòsics
 

Nanomaterials per catàlisi i 
dispositius per a la producció de 
combustible
Cèl·lules solars orgàniques
Materials de construcció 
ecològics
Materials per a tractament 
d'aigües i detecció de substàncies

Materials compostos ignífugs i 
conductors
Biocompostos, polímers 
biodegradables i reciclatge
Materials de canvi de fase i dissipa-
ció tèrmica
Formulacions fotoselectives



TRANSPORT

CONSTRUCCIÓ

ATENCIÓ A LA SALUTBIOTECNOLOGÍA

ECONOMIA CIRCULAR
 I MEDI AMBIENT

PRODUCCIÓ I 
EMMAGATZEMATGE

 DʼENERGIA
Condicions i ambients extrems
Reducció de pes i eficiència energètica
Estalvi de combustible i reducció
d'emissions

Conversió i emmagatzematge d'energia
Fonts d'energia renovables i combustibles
Energia de fusió i fissió

Materials per a construcció sostenible
Anàlisi del cicle de vida i reciclatge
Edificis energèticament eficients 
i respectuosos amb el medi ambient

Embalatge i sistemes intel·ligents
Processat de materials de fonts naturals i 
composites 
Cosmètica

Optimització de residus, valorització
 i tractament d'aigües 
Reutilització i reciclatge de productes 
Dosimetria i detecció d'agents
 tòxics/explosius

Enginyeria de teixits i regeneració òssia
Implants dentals, oftalmològics, 
ortopèdics i cardiovasculars
Administració de fàrmacs, sutures 
quirúrgiques i terpia
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