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CAPÍTOL 1: 

MATERIALS METÀLICS 

 
En els següent projecte hi ha un seguit de peces que, per la seva funció 

dins del conjunt, han de ser metàl·liques. En el següent capítol es 

descriuran les seves característiques i propietats més importants per 

justificar, en la mesura del possible, la elecció del material més adequat per 

fer els càlculs d'esforços i el seu fabricat. 
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1.1 ALIATGES D'ALUMINI D'EMMOTLLAMENT 

Les qualitats que s'esperen dels aluminis d'emmotllament són les de una 

bona colabilitat (aptitud per omplir correctament la cavitat d'un motlle), una 

contracció relativament petita i la formació de fissures (a causa de la 

fragilitat) en la contracció. Les temperaturesde fusió relativament baixes 

dels aliatges d'alumini permeten utilitzar, a més a més de motlles de sorra, 

motlles metàl·lics (conquilles), on el material s'introdueix o bé per gravetat 

o bé sota pressió (emmotllament per injecció). Aquest últim procés, que 

exigeix un motlle específic per a cada peça i una màquina d'injectar molt 

cars, no obstant això permet obtenir peces d'una elevada precisió 

dimensional i excel·lents acabats superficials que requereixen la fabricació 

de conjunts soldats d'alumini amb poca o nul·la mecanització posterior, per 

la qual cosa és molt utilitzat en la fabricació de peces complexes de grans 

sèries (bombes de gasolina, carburadors, planxes domèstiques). L'única 

designació universalment acceptada és la simbòlica d'ISO. També s'empren 

habitualment les denominacions segons UNE, AA, i nombres de material 

DIN 

1.1.1 GRUP AL 

L'alumini sense aliar és el menys emprat en peces emmotllades que en 

peces forjades. L'aliatge Al99,5, te una ductilitat i una resistència a la 

corrosió excel·lents i una resistivitat elèctrica molt baixa, s'utilitza en peces 

emmotllades en sorra i en conquilla i, més rarament, d'injecció. Té 

aplicacions en la indústria química i elèctrica, en elements sense compromís 

mecànic.Els rotors de motors asíncrons de baixa resistència es fabriquen en 

Al99.5 (57% IACS), mentre que els rotors d'alta resistència ho fan amb 

aliatges d'altres grups, com el AlSi5Mg (30 ÷ 35% *IACS) o el AlSi8Cu3. 

1.1.2 GRUP Al-SI12 

L'addició de Si a l'alumini (punt eutèctic a 12 % de Si) dóna lloc a un 

increment de la fluïdesa del material fos, a una disminució de la fisuració i  

de la contracció en el refredament, fets que permeten dissenyar peces de 

formes complexes amb canvis importants de secció, amb parets des de molt 
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primes a molt gruixudes. Aquests aliatges tenen també una soldabilitat, una 

ductilitat i una estanquitat bones. L'aliatge base és el AlSi12, no bonificable, 

que s'utilitza sempre que es busquin unes qualitats de emmotllament iuna 

resistència a la corrosió excel·lents, sacrificant la resistència mecànica i la 

maquinabilidat. Els aliatges restants intenten pal·liar a força de petits 

continguts d'altres elements, la falta de resistència mecànica i de 

maquinabilidat de l'aliatge bàsica. L'aliatge AlSi12 Cu millora la resistència a 

la fatiga, a costa d'empitjorar la resistència a la corrosió mentre que 

L'aliatge AlSi12Ni2 millora la resistència mecànica en calent i la 

resistència al desgast, tenint així mateix un baix coeficient de dilatació, 

característiques adequades per a pistons d'automòbils. En la fabricació de 

peces de motors alternatius (blocs motor, culates, pistons) sovint s'utilitzen  

aquests aliatges amb composicions especials no normalitzats d'alt contingut 

en Si o hipereutèctics 

1.1.3 GRUP Al-SI-MG 

Amb l'addició de petits percentatges de Mg, els aliatges Al-Si es 

converteixen en bonificables, i aconsegueixen valors de resistència i duresa 

considerablement majors i milloren la maquinabilidat. El tractament tèrmic 

té lloc en la fosa sobre la peça emmotllada abans de ser mecanitzada. Un 

dels representants principals d'aquesta família és el AlSi10Mg, utilitzat en 

motors i màquines. L'aliatge AlSi7Mg és més resistent i de millor 

maquinabilidat a costa d'una menor facilitat d'emmotllament. 

1.1.4 GRUP Al-SI-CU 

Els aliatges d'aquesta família tenen un bon nombre d'aplicacions quan les 

característiques mecàniques exigides són més altes que els dels grups 

anteriors, fins i tot a temperatures moderadament altes. Es fonen fàcilment 

(possibilitat de formes complicades), es treballen bé (bona maquinabilidat), 

però no presenten la mateixa resistència a la corrosió i als agents químics 

que els grups anteriors (presència de Cu). Continguts més alts de Si si 

s'augmenta la colabilidat del motlle, mentre que continguts més elevats de 

Cu milloren la maquinabilidat i les possibilitats de poliment. Els aliatges més 

emprats són AlSi5Cu3 de resistència més elevada i apte per modelar en 
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sorra o conquilla, i Alsi8cu3 que pràcticament s'ha convertit en un 

estàndard del emmotllament per injecció. 

1.1.5 GRUP Al-MG 

Els aliatges d'aquest grup es caracteritzen per una gran resistència a la 

corrosió, fins i tot en aigua de mar i en atmosfera salina. Tenen una bona 

maquinabilidat, poden polir-se bé i admeten la anodització amb finalitats 

decoratives. Els seus principals camps d'aplicació es troben en la 

construcció naval, les indústries química i alimentària, i també objectes 

decoratius. Mitjançant emmotllament, no és necessària la conformació 

perdeformacióen fred, es pot augmentar el percentatge de Mg, que fa 

bonificables aquests aliatges. No tenen, no obstant això, un emmotllament 

fàcil (especialment en continguts de >7% de Mg); petites addicions de Si 

faciliten la colabilidat, però empitjoren l'aparença en la anodització. L'aliatge 

AlMg10, bonificable, a la seva excel·lent resistència a la corrosió s'uneix 

unes excel·lents característiques mecàniques i una gran resistència al xoc; 

així mateix, com ja s'ha dit, el seu desemmotllament requereix tractes 

especials. L'aliatge que ofereix més possibilitats d'aplicació és AlMg3, de 

emmotllament més fàcil encara que disminueixen les característiques 

mecàniques. 

1.1.6 GRUP Al-CU 

Per mitjà del tractament tèrmic (el Cu possibilita la bonificació), els aliatges 

d'aquest grup aconsegueixen les característiques mecàniques més elevades 

dels aluminis d'emmotllament (resistència a la tracció, límit elàstic, 

allargament, tenacitat, resistència al desgast), especialment a elevades 

temperatures. Així mateix, les característiques generals de emmotllament 

(colabilidat, fisuració en la contracció i compactament) són una mica baixes 

(sobretot per >5%de Cu) i a més, oposen dificultats a ser conformats en 

conquilla a causa del gran interval de solidificació i de l'elevada tendència a 

formar esquerdes per defectes tèrmics. Per tot això fa falta un disseny molt 

cuidat de les peces que tingui en compte les condicions de emmotllament. 

S'empren en peces de vehicles i màquines amb altes sol·licitacions 

mecàniques, sotmeses a xocs o a desgast (politja de corretja trapezoïdal) i 
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es fan indispensables en peces que treballen en calent. Els aliatges més 

habituals d'aquest grup són el AlCu4MgTi: és un aliatge d'alumini estàndard 

de característiques mecàniques elevades i resistent al xoc, per a una gran 

quantitat de peces, carcasses i elements estructurals modelats en sorra o 

en conquilla; i el AlCu4Ni2Mg: utilitzat per a peces en motlle de sorra o en 

conquilla que requereixin una elevada resistència mecànica a temperatures 

de fins a 300⁰C, amb un coeficient de dilatació baix (culates o èmbols). 

1.2 ACER INOXIDABLE D'EMMOTLLAMENT 

L'emmotllament del acer inoxidable es realitza fonent xatarra o lingots 

d'aquest metall al forn elèctric, normalment de inducció. El emmotllament 

sol ser de sorra, de plàstic o metàl·lic ( emmotllament en conquilla). 

Els acers inoxidables ferrítics tenen una colabilitat dolenta, és a dir, 

presenten dificultats per omplir el motlle i reproduir el relleu propi de les 

parets. Les composicions del acer inoxidable obtingudes per emmotllament, 

són una mica diferents de les obtingudes en colada continuada i distribuïts 

en perfils massissos. Per designar aquestes elacions es sol utilitzar la 

normativa del "Alloy Casting Institute", "Division of the Steel Founders" 

"Society of America" AISI, també acceptada per ASTM.   

1.2.1 ACER INOXIDABLE AISI 304 

És un acer austenític, aliat amb Crom i Níquel i un baix contingut de 

Carboni. Presenta una bona resistència a la corrosió. No és trempable ni 

magnètic i pot ser fàcilment treballat en fred. 

Degut a la bona resistència a la corrosió, el conformat en fred y la 

soldabilitat, és el acer més utilitzat en diferents peces, elements 

estructurals i de fixació per l'industria alimentaria, vitivinícola, fructícola, 

minera i en la construcció, també es fa servir per elements ornamentals i 

utensilis domèstics. 
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1.2.2 ACER INOXIDABLE AISI 316 

És un acer inoxidable austenític aliat amb el Crom-Niquel-Molibdè, La adició 

del Molibdè li atorga una alta resistència a la corrosió per picat (pitting). No 

és trempable ni magnètic. Té gran resistència a l'acció corrosiva dels 

reactius químics (en especial l'àcid sulfúric) i a l'atmosfera marina. La 

principal aplicació és en la industria alimentaria, paperera i en la 

construcció. 

L'acer AISI 316 és utilitzat en la construcció de peces i elements 

estructurals de l'industria alimentaria, cel·lulosa, minera, química, 

farmacèutica i la petroquímica. Algunes aplicacions especifiques del acer 

AISI 316 són els eixos d'hèlix, acoblaments i equips hospitalaris. 

1.2.3 ACER INOXIDABLE AISI 420 

L'acer AISI 420 és un acer inoxidable martensític, trempable i ferromagnètic 

amb resistència a la corrosió en una atmosfera rural/urbana en aigua dolça 

bona després d'haver aplicat un tractament tèrmic de tremp. Es 

comercialitza en un estat de recuit. 

Es recomana aquest material per peces que necessiten tenir gran 

resistència al desgast i una resistència mitja a la corrosió. S'utilitza per 

fabricar parts de les vàlvules i bombes, també en aixetes, ganivets, 

instruments quirúrgics, en eines manuals i discs de fre. 
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CAPÍTOL 2: 

MATERIALS PLÀSTICS 

 
En els següent projecte hi ha un seguit de peces que, per la seva funció 

dins del conjunt, han de ser de plàstic. En el següent capítol es descriuran 

les seves característiques i propietats més importants per justificar, en la 

mesura del possible, la elecció del material més adequat per fer els càlculs 

d'esforços i el seu fabricat. 
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2.1 ABS-PS 

El tret més important de l'ABS és la seva gran tenacitat, fins i tot a baixa 

temperatura (segueix sent tenaç a -40 ° C). A més és dur i rígid; resistència 

química acceptable; baixa absorció d'aigua, per tant bona estabilitat 

dimensional; alta resistència a l'abrasió; es recobreix amb una capa 

metàl·lica amb facilitat. 

L'ABS es pot, en una de les seves variants, cromar per electròlisi donant-li 

diferents banys de metall als quals és receptiu: 

 

Taula 1.3: Propietats del ABS-PS. 
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2.2 POLIETILÉ DE BAIXA DENSITATPE-LD 

Els polietilens de baixa densitat són semicristal·lins que resulten de la 

polimerització d'etilè. En concret, aquest polietilè té una cadena molt 

ramificada, baixa cristal·linitat i baixa densitat. Són plàstics econòmics i són 

dels més utilitzats. Són de fàcil transformació, tant en extrusió com en 

injecció, i tenen una bona resistència química, baixa resistència mecànica i 

una baixa absorció d'aigua. 

 

A la Taula 1.3 es mostren les propietats més importants del PE-LD. 

 

Propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 0,2 GPa 

Coeficiente de Poisson - - 

Densidad 920 kg/m
3
 

Límite de tracción 12 MPa 

Límite elástico 8 MPa 

Tª molde 20-70 ºC 

Tª masa 170-280 ºC 

Tª desmoldeo 45-90 ºC 

Conductibilidad térmica 7,4·10
-4

 cm
2
/s 

Taula 1.4: Propietats del PE-LD. 

 


