
RESUM  

 
L’alumini i la millora de les propietats mecàniques L’alumini és un metall d’alta disponibilitat 

en l’escorça terrestre i fàcil de reciclar però amb unes propietats mecàniques inferiors a la dels 

acers a la vegada que presenta una densitat inferior. Això fa de l’alumini un material molt 

emprat en la indústria del transport com en el sector d’automoció i aeronàutic. La indústria 

actual busca millorar les propietats dels materials constantment. Una forma d’obtenir un millor 

material és mitjançant l’afinació del gra fins a obtenir partícules de mida de gra nanomètric. 

Això és òptim a partir d’un procés de deformació sever mitjançant la mòlta del material. 

Resultats d’un millor alumini Al obtenir alumini pur amb millors prestacions, es pot aconseguir 

un material que permeti la substitució d’altres metalls o aliatges en certs sectors aportant la 

mateixa responsabilitat mecànica a més de que podria presentar majors avantatges d’utilització 

com podria ser la seva baixa densitat i pes, la seva durabilitat, baix cost i facilitat de reciclatge. 

Per a poder realitzar la implantació i substitució de peces existents en la indústria es necessari 

conèixer a fons les seves noves propietats conferides a l’alumini al sotmetre’l a dita tècnica. 

L’objectiu del estudi A partir de aquest moment l’objectiu del estudi es basarà en optimitzar la 

conformació del alumini per compactació en pulvimetal·lúrgia. Per millorar la qualitat del 

alumini compactat i sinteritzat es faran diferents assaigs tenint en compte diferents premisses de 

treball i on la finalitat final serà aconseguir un material el més dur possible amb una porositat 

mínima. Llavors l’objecte del següent projecte és aconseguir un alumini amb mida de gra 

submicromètrica mitjançant una deformació severa, consolidar compactes mitjançant tècniques 

pulvimetal·lúrgiques i establir unes condiciones de treball del material per a garantir les millors 

propietats d’aquest i augmentar així, el seu camp d’utilització en diferents aplicacions 

industrials. Dades de partida i noves investigacions Referent a informació bibliogràfica respecte 

la millora de l’alumini amb mètodes de càlcul de densitats de compactes i amb mètodes de 

conformació de compactes per sinterització, dir que es disposa d’informació d’antics estudiants 

que varen realitzar investigacions en llurs projectes de fi de carrera. Per tant, es disposa de 

certes condicions de partida per la per la conformació de compactes per pulvimetal·lúrgia i el 

seu posterior estudi densidomètric i de “mappings”. Tot i així no es disposa de cap estudi 

anterior en el càlcul de Modul de Young per ultrasons ni en assaigs de compressió de compactes 

d’alumini, que es tindrà que complementar amb nova informació bibliogràfica. 


