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Els materials 
i les seves propietats

uunniittaatt 55

Quina importància tenen els nous materials en l’es-
port?

Pensa en altres camps socials en què els nous mate-
rials han influït.
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L’obtenció de nous materials ha estat
una activitat constant al llarg de la histò-
ria.

55 .. 11 .. Els materials i els processos industrials
Al crèdit anterior hem vist que l’energia juntament amb els materials són els dos ele-
ments imprescindibles per iniciar un procés industrial. Quan s’aplica aquest procés, cal
tenir els coneixements científics necessaris, dominar algunes tècniques, i disposar dels
materials i de les eines adequades per treballar-los. Els materials són, doncs, un element
imprescindible del procés industrial: no es poden construir objectes i aparells o fabricar
cap mena de producte, si no es disposa dels materials adequats i es coneixen bé les seves
propietats.

Avui dia es coneixen gran quantitat de materials diferents i encara se’n van desco-
brint de nous. Però no sempre ha estat així. A la prehistòria, només se’n coneixien i se
n’utilitzaven uns quants: pedres, ossos i pells d’animals, fustes, argila... Els metalls com
l’or i la plata, gràcies al fet que es poden trobar en estat pur a la natura, van ser utilitzats
per primer cop fa uns 6 000 anys. D’altres metalls, com el coure i el bronze, també han
estat utilitzats des de fa molt temps gràcies a tenir un punt de fusió relativament baix. El
ferro, amb un punt de fusió elevat, només fa uns 500 anys que s’utilitza, i els plàstics,
són utilitzats industrialment fa només uns seixanta anys.

En qualsevol procés industrial, com a qualsevol altre procés tecnològic, cal elaborar
un projecte abans de dur-lo a terme. En aquest projecte és on es decideix com ha de ser
el producte o aparell i el procés de transformació dels materials necessari per fabricar-lo.
Per això, caldrà prendre una de les decisions més importants: triar els materials que se-
ran utilitzats. A l’hora de prendre aquesta decisió intervenen molts factors diferents i, per
tant, caldrà estudiar el problema sota diferents criteris de selecció de materials:

Era Any Fet

aC ≈7000 Utilització de pedra, ivori i banyes

≈6000 Primeres utilitzacions de la fusta

3500 Primera fusió del coure

3000 Primera cocció d’argila

1400 Primera obtenció de ferro a partir de mineral

dC 1709 Primer alt forn per a la producció de grans quantitats de ferro

1740 Producció comercial de zinc

1862 Producció de cel·luloide («Parkesina»)

1886 Producció comercial d’alumini

1900 Fabricació dels primers vidres òptics

1907 Primera obtenció de la baquelita

1913 Perfeccionament de l’acer inoxidable

1922 Construccions amb formigó pretensat

1927 Producció de PVC i metacrilat

1930 Primera fabricació de tauler en bloc de fusta

1938 Primera obtenció de la fibra de vidre

1943 Producció comercial de silicona

1950 Primeres robes de vestir amb fibres acríliques

1955 Invenció de la fibra òptica

1965 Aparició del neoprè

1980 Aliatges especials de titani per a l’aviació



11.. Fes una llista de les propietats més importants que han
de tenir els materials dels objectes següents:

a) Fulla de ganivet.
b) Radiador de calefacció.
c) Jersei.
d) Para-xocs d’un automòbil.

22.. Indica i justifica quins són els criteris de selecció de ma-
terials que, segons el teu parer, tenen més importància a
l’hora de fabricar:

a) Una escultura decorativa.
b) Un satèl·lit de comunicacions.
c) Circuits integrats per a videocàmeres.
d) Una central nuclear.
e) Mobles de fusta tropical.
f) Un got d’un sol ús.
g) Les bateries per a rellotges de polsera.

Les propietats

Si s’ha de dissenyar i fabricar un pot de cuina, caldrà que el material triat resisteixi altes
temperatures sense deformar-se, que sigui lleuger, bon conductor de la calor, etc. Si 
s’han de fer unes botes d’aigua, caldrà utilitzar un material impermeable, flexible, amb
bon aïllament tèrmic, etc. 

Les qualitats estètiques

També el color, la textura, la forma (les qualitats estètiques) seran importants. El color té
una importància fonamental quan es tracta d’objectes de seguretat que hagin de ser loca-
litzats ràpidament, una superfície molt polida facilita la seva neteja, una forma atractiva
ajuda a «vendre» el producte o pot fer més còmode i segur el seu ús, etc.

El procés de fabricació

Alguns materials només es poden treballar amb uns quants processos, d’altres permeten
utilitzar moltes i variades tècniques de fabricació. Cal tenir en compte si es disposa de la
maquinària necessària per treballar el material, si els operaris la podran utilitzar i si es
domina la tècnica necessària a aplicar.

El cost

Quan es dissenya un producte cal tenir en compte la seva qualitat final, el tipus d’usuaris
a què va dirigit, la vida prevista, etc. No tots els materials són abundants i fàcils d’obte-
nir, la qual cosa incideix en el seu cost. A més, en funció del material triat, hem vist que
haurem d’utilitzar determinats processos de fabricació; també hi ha processos cars i d’al-
tres més barats. El material triat tindrà un cost, de la mateixa manera que el procés de fa-
bricació utilitzat també el té. Tots dos, incidiran directament en el preu final del producte
i, per tant, en la seva rendibilitat.

La disponibilitat

De vegades es produeixen «sèries curtes» (poques quantitats) d’un determinat producte.
D’altres cops es fan sèries molt llargues. La vida prevista al mercat també és diferent se-
gons el tipus de producte. Aquests factors s’han de tenir en compte per assegurar-nos que
disposarem de la quantitat de material necessària o que després d’un temps determinat,
encara podrem utilitzar aquest material per a la fabricació de més unitats del producte o
de les seves peces de recanvi. 

L’impacte ambiental

Les operacions d’extracció i transformació de les matèries primeres son més o menys
agressives per al medi ambient segons el material a obtenir. De la mateixa manera, quan
ha finalitzat la vida útil del producte, cal tenir present les possibilitats de reutilització o
reciclatge, i les conseqüències ecològiques que pot suposar la seva eliminació.
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La tria dels materials adequats és fona-
mental en la majoria de productes.



55 .. 22 .. Propietats mecàniques
En aquesta unitat t’exposarem les propietats dels materials sòlids, ja que són aquests els
que més interès tenen des del punt de vista tecnològic.

Les propietats mecàniques són d’una gran importància tecnològica i descriuen el
comportament dels materials davant els esforços (forces) que intenten estirar-los, aixafar-
los, retorçar-los, doblegar-los, tallar-los, trencar-los amb un cop sec, etc. Aquestes pro-
pietats són degudes a les forces de cohesió dels àtoms, que s’oposen als esforços externs
que apliquem als materials. La principal propietat mecànica és la resistència, però no és
l’única; observa la classificació de l’esquerra.

Resistència mecànica

Es defineix la resistència mecànica, com la capacitat que té un material per suportar
esforços sense deformar-se o trencar-se. 

Segons la manera d’aplicar-los sobre el material, es distingeixen diferents tipus d’esforç:

De tracció: quan intenten estirar.
De compressió: quan intenten aixafar.
De flexió: quan intenten doblegar.
De torsió: quan intenten retorçar.
De cisallament: quan intenten tallar.

Per a cadascun d’aquests esforços es defineix un tipus diferent de resistència mecàni-
ca: a la tracció, a la compressió, a la flexió, a la torsió i al cisallament.
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a la tracció
a la compressió

Resistència a la flexió{a la torsió
Propietats al cisallament
mecàniques Duresa{Tenacitat

Plasticitat
Ductilitat{Mal·leabilitat

Diferents tipus d’esforç.

Tracció Compressió

Flexió

Torsió

Cisallament

F

F

F

F
F

F

F

F
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Les cordes i cables suporten esforços de tracció. El formigó s’utilitza en fonaments i
pilars per la seva resistència a la compressió. Les bigues suporten esforços de flexió. Els
eixos dels motors, de les turbines, etc., estan sotmesos a torsió. Els caragols, els reblons,
els passadors, etc., moltes vegades suporten esforços de cisallament.

Els esforços de flexió es poden considerar, en general, com la combinació d’una trac-
ció i d’una compressió. En els materials sotmesos a flexió hi ha zones sotmeses a com-
pressió, d’altres a tracció i també hi ha una zona longitudinal que no està sotmesa a cap
força: s’anomena línia neutra. La intensitat d’aquests esforços (tant de tracció com de
compressió) no és igual (homogènia) a totes les zones: augmenta a les zones més allu-
nyades de la línia neutra i disminueix a les zones properes.

A l’hora de dissenyar una estructura resistent, les peces d’una màquina o d’un siste-
ma mecànic, cal identificar el tipus d’esforç a què està sotmès cadascun dels seus ele-
ments. D’aquesta manera podrem triar el tipus de material més adequat, la forma i la sec-
ció mínima que ha de tenir perquè acompleixi correctament i amb seguretat la seva
funció. La disciplina anomenada resistència de materials s’encarrega d’estudiar els mè-
todes d’identificació i càlcul d’esforços, formes i seccions dels materials. 

Tenint en compte que, normalment, totes les peces d’un sistema mecànic estan sot-
meses alhora a diferents tipus d’esforços (encara que sempre hi ha un d’ells que predo-
mina) es pot seguir el mètode següent per identificar el tipus d’esforç predominant:

Imagina’t que l’element estudiat no resisteix l’esforç aplicat o el pes a suportar i que,
per culpa d’això, es deforma. Segons el tipus de deformació produïda, podem identificar
l’esforç segons la relació següent:

Deformació Esforç
Allargament Tracció
Aixafament Compressió
Corbament Flexió
Retorçament Torsió
Tall (tall net, no pas trencament) Cisallament

Cal tenir present que, de vegades, en funció de la forma del material, un esforç de
compressió pot produir un corbament en lloc d’un aixafament. Aquest fenomen rep el
nom de vinclament i es dóna en materials esvelts, és a dir, en aquells que són molt llargs
en comparació amb la seva secció transversal.

Com responen els materials quan
els apliquem un esforç? Segons el tipus
de material, la seva forma i la intensitat
de l’esforç aplicat poden passar tres co-
ses:

• Que es deformi molt poc, en aquest
cas el material és resistent a l’es-
forç aplicat.

• Que es deformi  sensiblement, lla-
vors el material no és resistent a
l’esforç aplicat.

• Que es trenqui directament gaire-
bé sense deformació, en aquest
cas el material és fràgil.
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Detall d’una flexió.

Força
Línia
neutra

Zona de
compressió

Zona de
tracció

Vinclament produït per la compressió
d’una peça esvelta.

F

F

Temps

F

F

F

F

Deformació Material

No n'hi ha Resistent

Elàstica No resistent

Plàstica No resistent

No n'hi ha
(trencament)

Fràgil

Diferents tipus de deformació.



Si el material no és resistent a l’esforç aplicat, la deformació produïda pot ser de dos
tipus:

• Deformació elàstica, si el material recupera la forma original quan deixem d’apli-
car-li l’esforç.

• Deformació plàstica, si el material queda deformat permanentment, fins i tot quan
hem deixat d’aplicar-li l’esforç.

Si un cop deformat, s’augmenta la intensitat de l’esforç, arribarà un moment en què
el material es trencarà. 

Es pot comprendre fàcilment que, per a un determinat material, hi haurà dos valors
crítics d’esforços que determinaran els seus canvis de comportament. Un d’ells marcarà
el punt a partir del qual, la deformació produïda deixa de ser elàstica per convertir-se en
permanent o plàstica. L’altre valor marcarà l’esforç màxim que pot suportar un material
sense perill que es trenqui. El primer valor s’anomena límit elàstic, i el segon resistèn-
cia al trencament. Evidentment, per a un mateix material, hi haurà diferents límits elàs-
tics i resistències a la ruptura en funció del tipus d’esforç aplicat.

Duresa

La duresa és l’oposició que ofereix un material a ser ratllat o penetrat per un altre. 

En llenguatge col·loquial, però, s’acostuma a confondre la duresa i s’anomenen materials
durs aquells que no són fràgils. Més endavant veurem que la manca de fragilitat s’ano-
mena tenacitat. 

La duresa d’un material és deguda a les forces de cohesió entre els seus àtoms. El ti-
pus d’enllaç que dóna lloc a unes forces de cohesió més elevades és el covalent i l’iònic.
Els materials més durs són aquells que posseeixen aquests enllaços (el diamant, amb
l’enllaç covalent, és el sòlid més dur que es coneix).

És molt comú que els sòlids durs siguin fràgils alhora. El vidre és un bon exemple: és
molt dur perquè ratlla molts altres materials i és molt difícil de penetrar, però també és
fràgil perquè pot trencar-se fàcilment amb un cop. Els materials durs són necessaris en la
fabricació d’eines de tall com broques i serres i en aquells elements (com les moles) sot-
mesos a desgast per fregament.

Tenacitat

Quan hem parlat de la resistència, hem suposat que els esforços eren aplicats de manera
constant o, si més no, progressiva. Però els esforços poden ser aplicats de manera sobta-
da, instantània, violenta, etc., en aquest cas es parla de xoc i no pas d’esforç.

La tenacitat es defineix com la capacitat de resistència al xoc. 

Aquesta sí que és la propietat contrària a la fragilitat. Els materials fràgils es trenquen
sense deformació quan són sotmesos a un xoc, i pràcticament no absorbeixen energia
cinètica de l’objecte que el provoca. Els materials tenaços, en canvi, són capaços d’ab-
sorbir molta energia cinètica en un xoc i transformar-la en deformació plàstica o elàstica,
evitant d’aquesta manera el trencament.

Normalment, la fragilitat (o manca de tenacitat) va lligada a la duresa: els materials
durs acostumen a ser fràgils. Hi ha moltes aplicacions tècniques on cal disposar de mate-
rials que siguin durs i tenaços alhora, les rodes del material mòbil ferroviari serien un
bon exemple: cal que tinguin duresa per tal d’evitar el desgast que suposa el fregament
amb el carril i, alhora, han de tenir prou tenacitat per suportar els cops que es produeixen
als canvis de via, als creuaments i a les juntes o fissures del carril.
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Plasticitat

Es defineix la plasticitat com la capacitat que té un material per adquirir deforma-
cions permanents sense trencar-se. 

El filferro es pot doblegar fàcilment sense trencar-se, mentre que una agulla de cosir d’a-
cer es trenca ràpidament quan intentem doblegar-la. El filferro és plàstic i l’acer de les
agulles no ho és.

La plasticitat és una propietat fonamental quan es vol donar forma a un material, ja
que molts processos industrials utilitzen la deformació plàstica per canviar la forma dels
materials i obtenir, d’aquesta manera, les peces i objectes desitjats.

Hi ha materials que es presten millor a un o altre tipus de deformació. S’anomenen
materials mal·leables aquells que tenen una capacitat especial per ser deformats en for-
ma de làmina sense trencar-se: l’or i l’alumini en són bons exemples. En canvi, s’anome-
nen materials dúctils aquells materials als quals podem donar fàcilment la forma de fil
prim sense que es trenquin: el coure i l’acer són dúctils.

La plasticitat d’un material depèn, igual que la duresa, de les forces de cohesió entre
els seus àtoms, però també de les dislocacions que pugui presentar la seva xarxa
cristal·lina. Una dislocació és una imperfecció de la xarxa cristal·lina, un punt on no es
mantenen les distàncies relatives dels àtoms que marca l’estructura del material. Les dis-
locacions impedeixen la continuïtat d’un pla o d’una capa d’àtoms i afavoreixen la defor-
mació plàstica del material. Els metalls purs contenen moltes dislocacions i, per tant, te-
nen una acusada plasticitat.
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33.. Busca diferents materials que tinguin, de manera rellevant,
una o més de les propietats mecàniques que has estudiat
(tenacitat, duresa, ductilitat...). Elabora una taula on s’indi-
quin els materials, les propietats i les aplicacions.

44.. Identifica el tipus d’esforç predominant a què estan sotme-
sos els elements assenyalats a les figures següents.

55.. Quina és la propietat que presenten amb més freqüència els
materials durs (a part de la duresa, és clar)?

66.. Per tal de complir correctament la seva funció, digues qui-
na propietat principal ha de tenir:

a) el material amb què està feta una filera de trefilar;
b) el material que es trefila.

Dins les aplicacions industrials, hi ha
dues formes bàsiques en què es pre-
senten els materials: les làmines o
planxes i els fils. Els procediments
més habituals per a obtenir aquestes
formes consisteixen a provocar al ma-
terial una deformació mitjançant l’apli-
cació d’un esforç: el laminatge en el
cas de voler obtenir làmines i el trefi-
latge per obtenir fils.
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55 .. 33 .. Propietats tèrmiques
Les propietats tèrmiques indiquen el comportament dels materials davant d’una de les
formes que pot adoptar l’energia: la calor. Hi ha dues d’aquestes propietats que tenen im-
portants aplicacions tecnològiques: la conductivitat tèrmica i la dilatació.

Conductivitat tèrmica

Es defineix la conductivitat tèrmica com la velocitat de propagació de la calor 
entre dos punts d’un material normalment sòlid. 

La  calor transmesa per un objecte depèn de:

• El tipus de material.
• La distància entre la font de calor i el punt on prenem la temperatura.
• La secció de l’objecte.
• La diferència de temperatures inicial i final.
• El temps de propagació de la calor.

La relació entre aquestes magnituds s’expressa matemàticament com:

A t ∆TQ = λ (1.1)
L 

on
Q = Quantitat de calor en joules (J).
λ = Conductivitat tèrmica del material en W/(m · °C) (cada material té el seu propi

valor de conductivitat tèrmica).
L = Distància entre el punt d’aplicació i el punt de mesura en m.
A = Secció de l’objecte en m2.
t = Temps transcorregut entre el moment inicial i el final de la prova en s.
∆T = Diferència de temperatures (Tfinal – Tinicial) en °C.

Com que la conductivitat tèrmica d’un material depèn de la temperatura inicial a la
qual es troba, a les taules on s’indiquen les propietats dels materials, aquest valor s’indi-
ca per a una determinada temperatura (normalment per a 0 °C o per a 20 °C). Uns exem-
ples apareixen en el marge:

Si tenim un objecte d’alumini d’1 m de llargària i 2 cm2 de secció a una temperatura de
20 °C, i li apliquem a un dels seus extrems una quantitat de calor equivalent a 20 J. Qui-
na serà la temperatura de l’altre extrem un cop transcorreguts 3 s?

1 m2

2 cm2 · = 2 ·10-4 m2

104 cm2

Q L
De l’expressió (1.1) podem obtenir:  ∆T =  (1.2.)

λ A t

20 J · 1 m
on substituint pels valors obtenim: ∆T = = 144,3 °C

W
231 · 2 ·10-4 m2 · 3s

m · °C

Per tant, la temperatura de l’extrem fred de la peça d’alumini s’haurà incrementat
en 144,3 °C en 3 s. La temperatura final serà, doncs:

20 °C + 144,3 °C = 164,3 °C
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Conductivitat 
Material Tèrmica ( λ )
(a 20 °C) W/m · °C

Aire 0,02

Poliuretà 0,031

Poliestirè 0,13

Polietilè 0,48

Vidre 1,7
(de sosa i calç)

Acer 52

Llautó 62

Níquel 80

Bronze 122

Alumini 231

Coure 398

Cal considerar que la temperatura pot
ser expressada en graus Kelvin (K),
llavors: 

T(K) = T(°C) + 273,15

Com que la diferència de tempe-
ratura és igual expressada en K com
en °C, a efectes de la conductivitat
tèrmica són equivalents les expres-
sions:

λ (cond. tèrmica) en W/m·°C = λ (cond.
tèrmica) en W/m·K 
∆T (dif. de temperatures) en °C = ∆T (dif.
de temperatures) en K

En algunes taules de propietats tèr-
miques pot aparèixer la conductivitat
tèrmica en cal/cm · s · °C. La relació en-
tre aquesta unitat i el W/m · K és:

1 cal/cm · s · °C = 418 W/m ·  K



La conductivitat tèrmica és una propietat que cal tenir en compte quan es trien mate-
rials per a la construcció de radiadors, per a l’aïllament tèrmic de dipòsits, d’edificis, etc.
La fusta, el suro, els plàstics, etc., tenen valors baixos de conductivitat tèrmica, diem que
són bons aïllants tèrmics. En el cas dels plàstics, es pot reduir considerablement la con-
ductivitat tèrmica mitjançant la inclusió de porus (escumació), i aprofitar així la baixa
conductivitat de l’aire. Els metalls, en canvi, tenen valors de conductivitat tèrmica força
elevats a causa de les característiques de l’enllaç metàl·lic: la mobilitat dels electrons
dins la xarxa cristal·lina explica aquest fenomen.

Dilatació tèrmica

La dilatació tèrmica és el fenomen que provoca l’augment de les dimensions d’un
material, especialment els metalls, en aplicar-hi un augment de la temperatura.

La dilatació tèrmica depèn:

• Del material (cada material té un grau diferent de dilatació).
• De l’increment de la temperatura (com més gran sigui l’increment més gran serà la

dilatació).

Segons siguin les dimensions de l’objecte sobre les quals es determina l’increment,
es defineixen diferents tipus de dilatacions:

• Dilatació lineal (quan es considera una sola dimensió del cos –longitud–).
• Dilatació superficial (dues dimensions –superfície–).
• Dilatació cúbica (tres dimensions –volum–).

La dilatació lineal es calcula mitjançant l’expressió:

∆L
= α ∆T

Lo

∆L = Lf – Lo Diferència entre la llargària final i la inicial.
Lo = Llargària inicial.
α = Coeficient de dilatació lineal propi del material (en (°C)–1).
∆T = Tf – To Diferència entre la temperatura final i la inicial (en °C).

Cada material té un valor diferent i propi de dilatació que ve indicat a les taules de
propietats dels materials. Aquest valor indica l’increment de dimensions que experimen-
ta el material per cada grau centígrad d’increment de la temperatura. A les taules hi sol
aparèixer el coeficient de dilatació lineal vàlid per a temperatures compreses entre els
20 °C i els 100 °C.

Per exemple, quan augmentem 1 °C la temperatura d’una barra d’alumini, aquesta
s’allarga:

∆L                   ∆L
= α ∆T;    = 23,6·10–6 (°C)–1 · 1 °C = 23,6·10–6; ∆L = 23,6·10–6 · Lo

Lo Lo

Llargària inicial Allargament

1 m 1 m · 23,6·10–6 = 23,6·10–6 m = 23,6 µm

10 m 10 m · 23,6·10–6 = 236·10–6 m = 236 µm

1 500 m 1 500 m · 23,6·10–6 = 35,4·10–3 m = 35,4 mm
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Els materials es dilaten quan augmenta
la temperatura.

Material Coeficient
de dilatació
lineal (°C–1)

Alumini 23,6 · 10–6

Coure 16,5 · 10–6

Níquel 13,3 · 10–6



La dilatació tèrmica dels materials s’aprofita, entre d’altres, per a la mesura de tem-
peratures: es poden conèixer els increments de temperatura a partir de la mesura dels in-
crements de llargària d’un element, anomenat sensor, del qual coneixem el seu coeficient
de dilatació.

Alguns elements de control automàtic de temperatura (termòstats, bimetalls, etc.)  ba-
sen el seu funcionament en la propietat de la dilatació tèrmica. També s’ha de tenir pre-
sent la dilatació a l’hora de realitzar construccions amb elements metàl·lics com ara
ponts, vies de ferrocarril, edificis, etc., ja que els canvis de temperatura els poden sotme-
tre a grans tensions i provocar una deformació perillosa o, fins i tot, el seu trencament.

Esquema d’una protecció tèrmica amb bimetall. El material A té un coeficient de dilatació superior al del material B, es corba per l’augment
de temperatura i interromp el circuit.

M

Material A

Material B

77.. A què és degut que els metalls tinguin uns valors tan ele-
vats de conductivitat tèrmica? 

88.. De quins dels següents paràmetres no depèn la quantitat de
calor que es transmet a través d’un material sòlid?

a) Color.
b) Densitat.
c) Diferència de temperatures (inicial i final).
d) Distància entre el punt d’aplicació i el de mesura.
e) Esforç aplicat.
f) Pressió atmosfèrica.
g) Secció.
h) Temperatura inicial.
i) Textura.
j) Tipus de material.

99.. Un material sòlid està a 285 K i experimenta un increment
de temperatura de 30 K. Contesta:

a) Quin és l’increment de temperatura expressat en °C? 
b) Quina és la temperatura final del material expressada

en °C? 

1100.. Per quin motiu es dóna el valor de la temperatura junta-
ment amb el valor de la conductivitat tèrmica? 

1111.. Com justificaries el fet que el poliestirè (PS) tingui un va-
lor de conductivitat tèrmica de 0,13 W/(m · °C) i, en canvi
el poliestirè expandit (EPS) el tingui de 0,037 W/(m · °C)? 

1122.. Podries explicar el motiu pel qual en un dia d’hivern no-
tem que el pom de llautó de la porta de casa està més fred
que la mateixa porta de fusta tot i estar tots dos a la ma-
teixa temperatura? 

1133.. Quant temps trigarà una peça de vidre de 3 · 10–4 m2 de
secció i 25 cm de llargària en passar dels 20 °C de tem-
peratura ambient als 50 °C per l’aplicació de 10 J de ca-
lor a un dels seus extrems? 

1144.. L’acer de les vies del ferrocarril té un coeficient de dila-
tació tèrmica de 18,7 · 10–6 °C–1. Si a la temperatura de
20 °C un carril té una llargària de 140 m, calcula la di-
ferència de llargàries que es produeix entre un dia d’hi-
vern (4 °C) i un altre d’estiu (28 °C). 

M
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55 .. 44 .. Propietats electromagnètiques
Les propietats electromagnètiques indiquen el comportament dels materials davant els
fenòmens elèctrics i magnètics. Si apliquem una diferència de potencial elèctric (una ten-
sió elèctrica) entre dos punts d’un material, podrem mesurar la seva conductivitat elèctri-
ca i, si l’acostem a un camp magnètic podrem mesurar el seu magnetisme o comporta-
ment magnètic.

Conductivitat elèctrica

A grans trets, podem fer una primera classificació del comportament elèctric dels mate-
rials i distingir entre conductors i aïllants. Es diu que un material és conductor de l’elec-
tricitat quan deixa passar el corrent elèctric a través seu (tots els metalls ho són), en
canvi, es diu que un material és aïllant quan no el deixa passar (el plàstic, la fusta, el vi-
dre, etc., són exemples de materials aïllants elèctrics).

Aquesta visió és massa simple i, com veurem, no tots els materials conductors deixen
passar amb la mateixa facilitat el corrent elèctric ni els aïllants impedeixen totalment
aquest pas en qualsevol circumstància. Per arribar a definir la conductivitat elèctrica ens
cal definir, prèviament, els conceptes de resistència i resistivitat.

Es defineix la resistència elèctrica com l’oposició al desplaçament de càrregues
elèctriques (normalment electrons) que ofereix un objecte concret. El valor de la re-
sistència depèn del tipus de material utilitzat, de la forma de l’objecte i, com més enda-
vant veurem, també de la temperatura. 

La resistència elèctrica dels objectes es mesura en ohms (Ω) i es representa amb la
lletra R.

R = Resistència elèctrica d’un objecte (en Ω).

Si, en lloc de mesurar el valor de la resistència d’un objecte concret (amb les seves
dimensions particulars), obtenim un valor de resistència per a cada unitat de secció i de
longitud, tindrem la resistivitat del material amb el qual s’ha de fer l’objecte. Observeu
que la resistència es refereix a objectes concrets (generalment cables) mentre que la re-
sistivitat es refereix als materials i, per tant, no depèn de les seves dimensions.

La resistència elèctrica augmenta amb la llargària de l’objecte i disminueix amb la
seva secció transversal. Matemàticament aquesta relació s’expressa dient que la resistèn-
cia és directament proporcional a la llargària i inversament a la secció:

L
R = ρ (1.3)

A

on
R = Resistència elèctrica de l’objecte en Ω
ρ = Resistivitat del material en Ω · m
L = Longitud de l’objecte en m.
A = Secció de l’objecte en m2.

Així doncs, podem definir la resistivitat com l’oposició que ofereix un material al
desplaçament de càrregues elèctriques. Es mesura en Ω · m i es representa mitjançant la
lletra grega rho minúscula (ρ).

� = Resistivitat del material (en Ω · m)
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Representació de la llargària i la secció
d’un cable

Línies amb cables conductors

I

Secció = π · r2



Ara que ja sabem què és la resistivitat, podem definir la conductivitat com la inversa
de la resistivitat, és a dir, la facilitat que ofereix un material al desplaçament de càr-
regues elèctriques. Es mesura en (Ω · m)–1 i es representa amb la lletra grega gamma mi-
núscula (γ).

1
� = = Conductivitat elèctrica (en (Ω · m)–1)  (1.4)

ρ

Encara que parlem de la conductivitat elèctrica com una propietat dels materials, en
enginyeria s’utilitza normalment el valor de la resistivitat. La conductivitat elèctrica
depèn de la mobilitat de què disposin els electrons en el material, ja que són aquests els
encarregats de transportar les càrregues elèctriques d’un punt a un altre. En general, l’en-
llaç iònic dóna materials aïllants per tenir els electrons molt lligats a l’estructura atòmica.
L’enllaç metàl·lic, en canvi, es caracteritza per disposar d’un «núvol d’electrons» amb un
grau molt alt de mobilitat, la qual cosa explica que doni sempre materials amb bona con-
ductivitat. Els materials que disposen d’enllaç covalent són conductors dolents; la 
conductivitat dels quals pot ser modificada en determinades circumstàncies (impureses a
la xarxa cristal·lina, temperatura, etc.) donant lloc als materials anomenats semiconduc-
tors.

El comportament elèctric dels materials depèn de la temperatura. Els metalls con-
dueixen millor a baixes temperatures, mentre que els materials semiconductors (princi-
pals components dels circuits microelectrònics i informàtics) augmenten la conductivitat
quan augmenta la temperatura. Tenint en compte aquest factor, es pot ampliar l’expressió
de la resistivitat:

ρT = ρ20 · (1 + α · ∆T)      (1.5)

ρT = Resistivitat a t °C de temperatura.
ρ20 = Resistivitat a 20 °C de temperatura.
α = Coeficient de temperatura propi del material (en °C–1).
∆T = Increment de temperatura de 20 °C a T °C (∆T = T – 20).

Per a calcular el valor de la resistència d’un cable o d’una barra tenint en compte la
influència de la temperatura, primer has de calcular la resistivitat del material a la tempe-
ratura indicada mitjançant l’expressió (1.5) i després obtenir el valor de la resistència
mitjançant l’expressió (1.3).
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Resistivitat elèctrica i coeficient de temperatura d’alguns materials

Material Resistivitat (�) Coeficient
a 20 °C de temperatura (�)
(� · m) (°C–1)

Plata 16 · 10 –9 0,0038

Coure 17 · 10 –9 0,00393

Or 23,3 · 10 –9 0,0034

Alumini 28 · 10 –9 0,00446

Níquel 72 · 10 –9 0,0048

Estany 120 · 10 –9 0,0037

Acer inoxidable 711 · 10 –9 0,00094

Constantà 
(aliatge de Cu-Ni-Mn) 490 · 10 –9 0,00006

Variació de la resistivitat d’un conductor
metàl·lic en funció de la temperatura.

-300 0 300 600 900 T (°C)
0

0,5

1

(Ω mm2/m)
ρ

Fusió

Nota: algunes taules donen els valors
de la resistivitat a 0 °C en lloc de do-
nar-los a 20 °C. En aquest cas, no-
més cal substituir ρ20 per ρo i ∆T per
T °C i quedaria: ρT = ρo · (1 + α · T)



Magnetisme

L’estudi de les propietats magnètiques dels materials és important per la quantitat d’a-
plicacions industrials que tenen. Motors elèctrics, dispositius electromagnètics, com
ara els electroimants, i un sens fi d’aplicacions, es basen en les propietats magnètiques
d’alguns materials. Per al seu estudi repassem abans alguns conceptes bàsics sobre
magnetisme.

Recorda que un camp magnètic és aquella regió de l’espai que envolta un imant o
que es forma en el nucli d’un electroimant. Representem el camp magnètic mitjançant
una sèrie de línies de força, de manera que com més juntes estiguin voldrà dir que més
intens és el camp, la qual cosa representa que les forces d’atracció o repulsió que provo-
carà seran més grans. 

Si posem un determinat material sota la influència del camp, depenent de la seva na-
tura, les línies de força se separen, es concentren o bé quasi no es mouen en l’aire o en el
buit. Per mesurar la capacitat de concentració de les línies de força s’usa el concepte de
permeabilitat magnètica.

La permeabilitat magnètica (µ) o permeabilitat magnètica absoluta dels materials
serveix per comparar el seu comportament davant la influència d’un camp magnètic, és a
dir, la capacitat de concentrar o dispersar les línies de força del camp. Normalment es
pren el valor de la permeabilitat en el buit com a referència, i s’obté llavors el valor de la
permeabilitat relativa com:

µµr = 
µo

on 
µr és la permeabilitat relativa d’un material.
µ és la permeabilitat magnètica absoluta del material. 
µo és la permeabilitat magnètica absoluta en el buit.

D’on es dedueix que la permeabilitat relativa en el buit és igual a la unitat (µrbuit = 1).
Tanmateix, com que la permeabilitat en el buit és pràcticament igual a la de l’aire llavors
podem deduir que:

si µr > 1 vol dir que es magnetitza amb més facilitat que l’aire,
i que si µr < 1 vol dir que es magnetitza amb més dificultat que l’aire.

Segons sigui la permeabilitat es poden classificar els materials (i les substàncies en
general) en tres grans grups: paramagnètics, diamagnètics i ferromagnètics.

Materials paramagnètics

Són aquells que, situats en un camp magnètic, no s’imanten (o ho fan de manera molt fe-
ble) ni desvien les línies de força. Tenen una µ = 1 o d’un valor molt pròxim. El seu
comportament magnètic és similar al de l’aire. Són substàncies i materials paramagnè-
tics: l’alumini, l’estany, el crom, el titani, l’oxigen, etc.

Materials diamagnètics

Són aquells que, situats en un camp magnètic, no s’imanten (o ho fan de manera molt fe-
ble) però desvien les línies de força de manera que tendeixen a debilitar el camp (tendei-
xen a separar les línies de força). Tenen una µ < 1. Són substàncies i materials diamagnè-
tics: el coure, el zinc, la plata, el mercuri, l’aigua, etc.
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Línies de força que representen el camp
magnètic creat per un imant recte.

N S

Paramagnètic

N S

Diamagnètic

N S



Materials ferromagnètics

Són aquells que, situats en un camp magnètic, s’imanten (i alguns poden mantenir el
magnetisme després de desaparèixer el camp que els ha magnetitzat), són atrets cap als
pols i concentren les línies de força de manera que tendeixen a reforçar el camp (tendei-
xen a concentrar les línies de força al seu interior). Tenen una µ > 1 i poden arribar a va-
lors de 2000 com ara l’acer o 200 000 com ara el ferro pur o alguns aliatges especials.
Són materials ferromagnètics: el ferro, l’acer, el cobalt i el níquel.

Comportament dels materials ferromagnètics

Un material ferromagnètic, sotmès a l’acció d’un camp magnètic, s’imanta (adquireix les
propietats magnètiques). Com més intens és el camp magnètic més es magnetitza (s’i-
manta) el material. Però no podem magnetitzar infinitament un material. Hi ha un punt a
partir del qual ja no podem continuar incrementant el magnetisme del material encara
que augmentem la intensitat del camp magnètic. A aquest punt l’anomenem saturació
magnètica o inducció de saturació.

Des del punt de vista tecnològic, els materials més interessants són els ferromagnè-
tics. Amb aquests materials obtenim dos productes molt importants per a la indústria: la
xapa magnètica i els imants.

La xapa magnètica s’utilitza en moltes aplicacions electrotècniques com són els
transformadors i les màquines elèctriques (motors i generadors). Els materials més utilit-
zats per a la fabricació de xapa magnètica són l’acer al silici, l’acer al carboni i alguns
aliatges especials amb níquel, molibdè, manganès o zinc.

Els imants i electroimants s’utilitzen molt en la indústria per a la fabricació d’infinitat
d’objectes com altaveus, petits motors, instruments de mesura, interruptors automàtics,
etc. Els materials utilitzats per fer imants són l’acer, alguns aliatges especials i les ferri-
tes (6Fe2O3BaO).

Ferromagnètic

N S

Materials ferromagnètics utilitzats en màqui-
nes elèctriques.

1155.. Tot seguit tens una sèrie de frases que utilitzen els termes
resistència i resistivitat. Indica quines d’elles són falses i
justifica la teva resposta:
a) El tros de cable utilitzat a la instal·lació té una re-

sistència de 25 Ω.
b) La resistivitat de l’altaveu és de 28 · 10–9 Ω · m. 
c) El mercuri té una resistivitat de 0,95 Ω a 20 °C.
d) El cable utilitzat a la línia té una resistència lineal de

12 Ω/m. 
e) La resistivitat d’un material depèn de la seva llargària i

de la seva secció. 
f) Els materials conductors deixen passar amb més facilitat

el corrent elèctric com més elevada és la temperatura.

1166.. Calcula la resistència a temperatura ambient d’un cable
de coure de 50 m de llargària i 1 mm de diàmetre. I si fos
d’acer inoxidable? Quin dels dos és més adequat per
transportar l’energia elèctrica? 

1177.. Calcula la resistència d’un conductor de níquel de 300 m
de llargària i 2 mm de ∅ , a una temperatura de 80 °C. 

1188.. Explica el significat de l’expressió: «el material triat té
una µr > 1».

1199.. Si haguessis de construir un motor elèctric, quin material
utilitzaries per als circuits magnètics? Justifica la teva
resposta.

2200.. Molts rellotges de polsera acostumen a dur una inscripció
que diu: antimagnètic. Sabries dir a què es refereix? Qui-
na característica han de tenir els materials utilitzats en la
seva construcció per complir amb l’especificació d’anti-
magnètic?

2211.. Què significa el terme saturació magnètica?
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55 .. 55 .. Aliatges
Els metalls es caracteritzen, en general, per tenir una elevada conductivitat (tant elèctrica
com tèrmica), una gran resistència mecànica, ser opacs, lluents i fondre a temperatures
elevades. Aquestes propietats fan que els metalls siguin els materials més utilitzats a la
indústria. No obstant això, poques vegades es fan servir en estat pur, normalment es mes-
clen amb altres metalls o elements no metàl·lics formant els aliatges. 

Un aliatge és un producte obtingut a partir de la unió de dos o més elements químics
(com a mínim un dels dos ha de ser un metall) i que, un cop format, presenta les ca-
racterístiques pròpies d’un metall.

Anteriorment justificàvem la plasticitat dels metalls purs per la presència de disloca-
cions en la seva estructura cristal·lina, que afavorien el lliscament de capes i, per tant, la
deformació plàstica. A la indústria, es necessiten metalls durs i resistents als esforços
mecànics. Aquestes propietats es poden aconseguir en un metall pur colpejant-lo repeti-
dament, com ho feien els artesans a les èpoques antigues i com, encara avui dia, ho fan
amb les seves eines de tall els camperols d’algunes societats agrícoles poc desenvolupa-
des. També es poden aconseguir metalls durs i resistents formant aliatges.

Els elements d’aliatge modifiquen l’estructura cristal·lina del metall pur dificultant la
mobilitat de les dislocacions. D’aquesta manera, els aliatges presenten una menor plasti-
citat i un augment de la duresa i la resistència mecànica. D’altra banda, la modificació de
l’estructura interna perjudica la mobilitat dels electrons lliures de l’enllaç metàl·lic, la
qual cosa implica una menor conductivitat (elèctrica i tèrmica) dels aliatges en compara-
ció amb els metalls purs.

Classificació dels aliatges

No tots els aliatges es formen de la mateixa manera. Quan els elements que formen l’a-
liatge es troben en estat líquid a causa de l’aplicació de temperatures elevades, la unió es
pot produir de manera semblant a una dissolució, que després se solidifica per refreda-
ment. També es pot produir per reacció química, formant-se un nou compost amb pro-
porcions fixes dels elements d’aliatge, que solidifica quan baixa la temperatura. Els aliat-
ges formats de la primera manera s’anomenen solucions sòlides i els formats de la
segona, compostos intermetàl·lics.

Si tenim un aliatge fos (en estat líquid) i el refredem lentament, anirà solidificant-se
fins arribar a convertir-se en una massa sòlida a temperatura ambient. A les solucions
sòlides els elements d’aliatge van solidificant, cadascun d’ells, a la seva pròpia tempera-
tura de fusió. En canvi, als compostos intermetàl·lics, tota la massa se solidifica a una
mateixa temperatura, diferent a la de cadascun dels elements purs que els formen. Les
solucions sòlides, quan estan a temperatura ambient, formen un sòlid amb una estructu-
ra cristal·lina. Aquesta estructura és idèntica a la que posseeix un dels elements de l’a-
liatge en estat pur. Els àtoms de l’altre element s’integren en aquesta xarxa. L’element
que cedeix la seva estructura cristal·lina s’anomena dissolvent i el que s’integra s’ano-
mena solut.

Entre els elements que formen un aliatge, es pot definir la solubilitat com la capaci-
tat que tenen per formar solucions sòlides. En alguns casos, només es pot formar una so-
lució sòlida quan intervenen el dissolvent i el solut en una proporció determinada, es diu
que la solubilitat és parcial. En canvi, quan la solució sòlida es forma per a qualsevol
proporció dels elements de l’aliatge, es diu que la solubilitat és total.
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El bronze, aliatge de coure i estany, va
ser descobert cap a l’any 3500 aC. Una
de les seves principals aplicacions va
ser la fabricació d’armes, molt més con-
sistents que les que es feien servir fins
aleshores.

Solucions de substitució
sòlides {Aliatges intersticials
Compostos{
intermetàl·lics



Segons la forma en què s’integren els àtoms de solut a la xarxa del dissolvent, es
classifiquen les solucions sòlides en dos tipus: de substitució i intersticials. Són solu-
cions sòlides de substitució aquells aliatges en els quals els àtoms de solut substitueixen
a àtoms de dissolvent a la xarxa cristal·lina. En canvi, són solucions sòlides intersticials
aquells aliatges en els quals els àtoms de solut ocupen els espais buits entre els àtoms,
que presenta la xarxa cristal·lina del dissolvent. El fet de formar un tipus o un altre de so-
lució ve determinat per les grandàries relatives dels àtoms del dissolvent i del solut, i del
tipus de xarxa que presenti el dissolvent.

Els metalls purs són dúctils i tenen alta conductivitat (tèrmica i elèctrica). En canvi,
les dissolucions sòlides (de substitució i intersticials) tenen altes temperatures de fusió,
baixa conductivitat, i molta duresa.

Els compostos intermetàl·lics es formen seguint les normes de l’enllaç iònic o cova-
lent, i és per això que mostren propietats semblants als no metalls: baixa conductivitat,
gran duresa i fragilitat.

Solidificació dels aliatges

Els metalls purs tenen un valor fix de temperatura de fusió: quan es refreda un metall pur
i passa de la fase líquida a la fase sòlida, la temperatura es manté constant mentre va soli-
dificant. Un cop ha solidificat tota la massa, la temperatura torna a disminuir progressi-
vament fins arribar a la de l’ambient.

La temperatura de fusió dels aliatges, en canvi, no és fixa: depèn de les proporcions de
cada element d’aliatge i no té un sol valor sinó que es representa mitjançant un interval.

Per a il·lustrar el procés de fusió i solidificació dels aliatges binaris (aquells que estan
formats per dos elements), s’utilitza el diagrama d’equilibri.

A la figura podem veure un exemple molt simple de diagrama d’equilibri per a aliat-
ges totalment solubles en estat líquid i sòlid. En aquest diagrama es pot definir qualsevol
punt a partir d’un valor de temperatura i d’una determinada proporció dels components
de la mescla. Segons on estigui situat el punt, es poden distingir tres àrees: una àrea de
fase líquida, una de fase líquida + sòlida i una de fase sòlida.
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Detall de les solucions de substitució i
intersticials.

Àtom de solut en
posició intersticial Àtom de solut en

posició substitucional

Àtom de
dissolvent

Solució sòlida
intersticial i substitucional

Corba de solidificació d’un metall pur.

Temperatura

Temperatura
de fusió

Temps

Corba de solidificació d’un aliatge binari.

Temperatura

Interval de
temperatures

de fusió

Temps

T1

T2

Diagrama d’equilibri de l’aliatge níquel + coure. 
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• Àrea de fase líquida: Per damunt de la línia de líquid, l’aliatge sempre es trobarà en fase
líquida.

• Àrea de fase líquida + sòlida: Per a qualsevol punt situat en aquesta àrea, l’aliatge sempre
contindrà una part de la massa en fase sòlida i l’altra part en fase líquida.

• Àrea de fase sòlida: Per sota de la línia de sòlid, l’aliatge sempre es trobarà en fase sòlida.

Per a una temperatura determinada compresa entre els valors màxim i mínim del diagrama,
es poden obtenir aliatges totalment en fase sòlida, en fase sòlida + líquida i en fase totalment lí-
quida segons sigui la proporció dels seus components. De la mateixa manera, per a una deter-
minada proporció de la mescla, es pot definir una temperatura per sota de la qual tot l’aliatge
es trobarà en fase sòlida, un interval de temperatures on l’aliatge es trobarà en dues fases (sòli-
da + líquida) i una temperatura a partir de la qual tot l’aliatge es trobarà en fase líquida.

Hi ha aliatges que tenen un diagrama d’equilibri diferent de
l’anterior, a l’esquerra veiem un exemple de diagrama d’equili-
bri senzill d’un tipus d’aliatge on els components són totalment
solubles en estat líquid i insolubles en estat sòlid.

Aquests diagrames presenten un mínim a la línia de lí-
quids. Aquest valor mínim sempre coincideix amb la línia de
sòlids. La proporció que correspon a aquest punt és molt im-
portant i s’anomena proporció eutèctica. Paral·lelament el
punt s’anomena punt eutèctic i la temperatura que li correspon
es coneix també com a temperatura eutèctica. Els aliatges de
proporcions eutèctiques són molt importants perquè:

• Solidifiquen a una sola temperatura constant (en lloc de fer-ho
en un interval).

• La temperatura de solidificació (o de fusió) és la més baixa de totes les possibles amb els
components que formen la mescla. És més baixa que la més baixa dels elements purs que
formen l’aliatge. Per exemple, a la gràfica de la figura anterior podem observar que l’aliatge
de composició eutèctica de cadmi i bismut fon a uns 140 °C, mentre que les temperatures
de fusió dels dos elements en estat pur són de 271 °C per al bismut i de 321 °C per al cadmi.

• Són mescles finíssimes i íntimes de cristalls purs dels elements d’aliatge i són ideals
per fabricar peces per a emmotllament perquè omplen millor els motlles i donen pe-
ces més homogènies.

Diagrama d’equilibri d’un aliatge amb proporció eutèctica.
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2222.. Quins efectes produeix en un metall pur la introducció
d’elements d’aliatge? 

2233.. A partir del diagrama d’equilibri de l’aliatge de Ni + Cu,
contesta les qüestions següents:
a) Quina és la temperatura de fusió del coure pur? I la del

níquel pur? 
b) A quina temperatura comença a fondre l’aliatge de 

60% Cu + 40% Ni? A quina temperatura està total-
ment en estat líquid? 

c) En quina fase es troba un aliatge de 70% Ni + 30% Cu
a la temperatura de 1400 °C?

d) Quina hauria de ser la proporció de l’aliatge per asse-
gurar-nos que no comença a fondre fins als 1230 °C? 

2244.. Quina diferència fonamental hi ha entre una dissolució
sòlida i un compost intermetàl·lic? I entre una solució sò-
lida de substitució i una intersticial? 

2255.. L’aliatge de plom (Pb) i estany (Sn) s’utilitza molt en sol-
dadura. Un d’aquests aliatges, amb les proporcions: 61,9%
Sn + 38,1% Pb fon a una única temperatura (183 °C):
a) Investiga els punts de fusió dels components de l’aliat-

ge en estat pur. 
b) Compara els valors obtinguts al punt anterior i digues

de quin tipus d’aliatge es tracta. 



1. Quins criteris cal tenir en compte a l’hora d’escollir un
material per a una aplicació concreta?

2. Quina diferència hi ha entre una deformació plàstica i
una altra elàstica? Posa algun exemple.  

3. Què és el límit elàstic? I la resistència al trencament?

4. Quina diferència de comportament hi ha entre un mate-
rial no resistent i un altre de fràgil.

5. Defineix els conceptes següents: resistència mecànica,
línia neutra, vinclament, límit elàstic, resistència a la
ruptura, dislocació.

6. En quines circumstàncies es produeix deformació per
vinclament?

7. Quina diferència hi ha entre mal·leabilitat i ductilitat?

8. Realitza una taula/informe en la qual constin els princi-
pals esforços a què pot estar sotmès un cos i quines ca-
racterístiques de forma i material són els més adients
per suportar-los:

9. En un catàleg de productes trobes l’expressió següent:

Producte «A»: λ (20 °C) = 12 W/(m · K)

i en un altre catàleg tens:

Producte «B»: λ (20 °C) = 0,9 cal/cm · s · °C

Quin dels dos materials (A o B) triaries per a una aplica-
ció que requereix un material amb baixa conductivitat
tèrmica?

10. Com justificaries la utilització de finestres de doble vi-
dre com a aïllament dels habitatges?

11. Si tenim tres objectes de diferents materials (coure,
alumini i níquel) amb forma prismàtica de secció rec-
tangular de 10 x 13 mm i 30 cm de llargària, a una
temperatura ambient de 20 °C i els apliquem una font
de calor en un dels seus extrems. Quin d’ells assolirà
abans la temperatura de 60 °C a l’extrem oposat? Qui-
na quantitat de calor ha estat conduïda al llarg de l’ob-
jecte d’alumini si l’aplicació de calor ha durat 15 s?

Solució: 60,065 J

12. Un perfil d’alumini d’un marc de finestra té una llargària
de 2 m a 0 °C. Quina serà la seva llargària un dia d’estiu
quan a ple sol assoleix una temperatura de 40 °C?

Solució: 2,00189 m

13. Per quin motiu es corben els bimetalls quan augmenta
la temperatura?

14. Quines són les característiques (de forma i de naturale-
sa) més importants que ha de reunir un material per te-
nir una bona conductivitat elèctrica? Com influeix la
temperatura en la condutivitat elèctrica?

15. Observa la taula de valors de resistivitat elèctrica d’al-
guns materials i indica quin dels materials:
a) incrementa més la seva resistència quan augmenta la

temperatura;
b) li afecta menys els canvis de temperatura;
c) és el més adequat per a línies de transport d’energia

elèctrica;
d) és el menys adequat per fer-lo servir de conductor

elèctric.

16. Distingeix entre materials paramagnètics, diamagnètics
i ferromagnètics. Descriu dos o tres productes indus-
trials en la fabricació dels quals siguin importants les
propietats magnètiques d’alguns dels seus materials.
Justifica la teva resposta.

17. Busca informació sobre uns quans aliatges i descriu-ne la
composició, tipus d’aliatge i característiques més impor-
tants.

18. Què és el punt eutèctic? Per què són importants els
aliatges que presenten proporcions eutèctiques? Bus-
ca’n algun exemple.
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Esforç Característiques Materials Exemplede la forma aconsellats

Tracció Secció gran Acer Cable d’ascensor
Corda de niló Corda d’escalada


