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Presentació

Una de les activitats més apassionants, i sovint més complexes,
dintre de l'enginyeria és el procés de creació, o disseny, d'una
màquina a partir d'unes funcions i d'unes prestacions prèviament
especificades. Constitueix una matèria multidisciplinària que inclou,
entre d'altres, la teoria de màquines i mecanismes, el càlcul i la
simulació, les solucions constructives, els accionaments i el seu
control, l'aplicació de materials, les tecnologies de fabricació, les
tècniques de representació, l'ergonomia, la seguretat, la recicla-
bilitat, que s'integren en la forma d'un projecte.  

Aquest text forma part d'un conjunt de cinc temes que tracten el disseny
de màquines des de diferents punts de vista complementa-ris, cada un dels
quals presenta un tractament autònom que fa que es pugui llegir o consul-
tar amb independència dels altres. El seu objectiu és de donar unes
orientacions conceptuals i metodològiques per a aquelles persones amb
nivell de formació universitària que, en algun moment o altre de la seva
activitat professional, hauran d'emprendre el disseny o la fabricació d'una
màquina o d'un producte anàleg. Aquests temes són:

I. Mecanismes
II. Estructura constructiva
III. Accionaments
IV. Selecció de materials
V. Metodologia

Aquest text tracta de la selecció de materials per a cada una de les peces
o components d'un conjunt, una de les tasques més decisives en el disseny
de màquines, i el contingut es reparteix en dos fasci-cles: el primer conté
el capítol 11 sobre criteris de selecció i el 12 sobre els acers i foses; i el
segon conté el capítol 13 sobre metalls no fèrrics, i el 14 sobre materials
no metàl·lics.

Durant els darrers 50 anys, el dissenyador de màquines ha vist
augmentar de forma decisiva l'oferta de materials disponibles, no tan
sols amb la millora dels tradicionals (acers, foses, bronzes i llau-
tons), sinó també amb el desenvolupament dels metalls lleugers 
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(especialment de l'alumini), dels acers inoxidables, d'una gamma
creixent i cada cop més tècnica de plàstics i elastòmers, dels materi-
als compostos i fins i tot d'algunes ceràmiques.

Alhora la selecció de materials va esdevenint una tasca cada cop
més complexa, fruit de l'avaluació ponderada de nombroses propie-
tats físiques (densitat, característiques elèctriques i tèrmiques),
químiques (resistència a la corrosió, a les radiacions), mecàniques
(resistència, rigidesa, fatiga, impacte, fluència, desgast) i tecnolò-
giques (preu, fabricabilitat, temperatures de servei).

Els objectius d'aquest text són, alhora, proporcionar criteris per a la
selecció de materials en el disseny de màquines i oferir una
panoràmica dels principals materials usats en aquesta disciplina, tot
facilitant una estructura comuna de les taules de propietats i ressal-
tant els trets més característics de l'aplicació de cada un d'ells. 

En acabar aquesta presentació voldria agrair les opinions i criteris
de molts professors companys de la Universitat Politècnica de
Catalunya, especialment dels Departaments d'Enginyeria Mecànica
(Josep Fenollosa Coral, Adrià Candaló Chàfer i l'exprofessor Albert
Fortuny Garcia), Enginyeria Química (Josep M. Fernández Santin)
i Enginyeria de Materials (J. Manuel Prado Pozuelo, Antoni
Martínez Benasat, Jordi Tartera Barrabeig, Antonio Herrero
Palomo, Ma. Lluïsa Maspoch Ruldua) de l'Escola Tècnica Superior
d'Enginyeria Industrial de Barcelona. Voldria agrair especialment la
col·laboració d'Oriol Adelantado Nogué, que ha seguit les
vicissituds dels treballs des de l'inici, i la de Guillermo de Miguel
Gambús que ha realitzat les figures. 

També han estat de gran ajuda la documentació i les informacions
proporcionades per diferents fabricants de materials (Thyssen,
Schmidt+Clemens, Du Pont, Hoechst, Bayer, Basf, Cristalería
Española), cases comercials (Urssa, Ausa, Rovalma, Hastinik,
Alumafel, Coasol, Macla, Posa), empreses transformadores (Fundi-
ciones de Roda, Ames, Industrias Plásticas Trilla, Gates-Vulca) o
empreses amb producte (Girbau, Derbi, Construccions Margarit). 

Finalment, voldria agrair la paciència i comprensió que han mostrat
la meva esposa Mercè Renom Pulit i els meus fills Martina, Nolasc
i Joana per les llargues hores de dedicació que hi he esmerçat.
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