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13  Metalls no fèrrics

13.1  Alumini i aliatges d'alumini

Introducció

L'alumini (element molt abundant a l'escorça terrestre) i el seus aliatges són
materials que destaquen fonamentalment per la seva lleugeresa i resis-tència a
la corrosió, així com també per la bona conductivitat tèrmica i elèctrica. Les
propietats mecàniques de l'alumini pur són bastant moderades, però, aliat amb
altres elements, les millora notablement. Si es pren la resistència o la rigidesa
en relació amb la densitat, els aluminis avantatgen els acers en determinades
aplicacions (Secció 11.5). Aquestes qualitats, junt amb la gran aptitiud per a la
conformació (deformació en fred, forja, emmotllament, extrusió, mecanització),
han convertit els aliatges d'alumini en el segon grup de materials metàl·lics més
utilitzats després dels mate-rials fèrrics, malgrat que la seva obtenció industrial
no es va iniciar fins a finals del segle XIX. Els progressos de la indústria de
l'alumini han anat molt lligats al desenvolupament de l'aviació (especialment
després de la Segona Guerra Mundial), però darrerament ha trobat nous camps
d'aplicació propis (automoció, equipament naval, arquitectura, envasament).

Propietats dels aliatges d'alumini

Propietats físiques
Destaquen la densitat molt baixa (2,7 Mg/m , -a de la dels acers; vehi-cles,3

aparells portàtils, peces sotmeses a grans acceleracions), la conductivitat
tèrmica elevada (80÷230 W/m·K; elements conductors o dissipadors de calor:
pistons, carcasses), la conductivitat elèctrica elevada (resistivitat elèctrica:
28÷60 nS·m; aplicacions elèctriques) i el calor específic també elevat
(865÷905 J/kg·K). La dilatació tèrmica elevada (20÷25 µm/m·K; -doble de la
dels acers) fa que les peces d'alumini tinguin variacions dimensionals
importants amb la temperatura (menor estabilitat dimensional). L'alumini polit
proporciona excel·lents superfícies reflectores.
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Propietats mecàniques
A temperatura ambient, la resistència a la tracció (150÷450 MPa), el límit
elàstic (100÷300 MPa) i el mòdul d'elasticitat (69÷73 GPa) són moderats, i, les
dureses, relativament baixes (Al-comercial: 20 HB; Grup Al-Zn: 150 HB), no
adequades a les pressions superficials requerides pels enllaços. La resistència
a la fatiga és acceptable (sense un límit de fatiga definit) i la resiliència és
normalment elevada excepte en els aluminis més resistents (grups Al-Cu i Al-
Zn). El comportament a altes temperatures és moderat: ja a 100÷150EC
(segons els aliatges) la fluència es manifesta de forma acusada i disminueixen
sensiblement la resistència, el límit elàstic i la duresa i, a partir de 350EC, les
propietats mecàniques esdevenen residuals (entre 200÷300EC, el millor
comportament mecànic correspon als grups Al-Cu i Al-Mg). En canvi, el
comportament mecànic a baixes temperatures és excel·lent, la resistència
augmenta i la resiliència, el límit elàstic i l'allargament es mantenen fins a
temperatures operatives de -195EC.

Aptituds per a la conformació
Els aliatges d'alumini presenten una gran aptitud per a la conformació. La baixa
temperatura de fusió (520÷650 EC) facilita l'emmotllament de peces complicades
(motlle de sorra, conquilla; per injecció s'obtenen peces de gran precisió
dimensional). L'elevada ductilitat facilita la conformació per deformació plàstica,
en fred i en calent, per mitjà de laminació (xapes, barres), forja o extrusió (perfils,
eventualment buits, de formes complexes difícils d'obtenir amb altres tipus de
materials). La gran maquinabilitat a altes velocitats proporciona una elevada
productivitat, un abaratiment de costos i l'estalvi d'energia.

Estats de subministrament i tractaments tèrmics

Les peces i productes en brut (designació F) dels aliatges d'alumini es poden
millorar mitjançant dos procediments diferents: a) per deformació en fred; b)
per mitjà de tractaments tèrmics.

Enduriment per deformació en fred
Alguns dels grups d'aliatge de l'alumini (Al-comercial, Al-Mn, Al-Mg) només
es poden endurir per deformació en fred, seguida o no d'una recuita parcial o
d'estabilització. Els estats de deformació en fred s'indiquen per: H1x,
deformació en fred; H2x, deformació en fred seguida d'una recuita parcial; H3x,
deformació en fred seguida d'una estabilització. El segon dí-git, x, indica el
grau de duresa: 2 (¼ dur), 4 (½ dur), 6 (¾ dur), 8 (dur).
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Tractaments tèrmics
Les propietats mecàniques de determinats aliatges de l'alumini poden millo-rar-se
per mitjà del tractament tèrmic de bonificació (o d'envelliment) que consta de tres
fases: a) Solubilització dels elements d'aliatge, per escalfament del material durant
un cert temps a temperatura adequada; b) Tremp o refredament enèrgic per a pro-
duir una solució sobresaturada a temperatura ambient; c) Maduració, o
envelliment, consistent en la precipitació de petites partícules del material d'aliatge,
ja sigui a temperatura ambient (maduració natural) o a temperatura controlada
(maduració artificial). Els grups d'aliatges que es poden bonificar (a més d'endurir
per deformació en fred) són: Al-Cu, Al-Mg-Si i Al-Zn, així com també alguns del
grup Al-Si. Els principals tractaments tèrmics són (entre parèntesis, designacions
ISO): recuita total en peces forjades, O, i en peces emmotllades, T2 (TC); refre-
dament ràpid (o tremp) després de la transformació en calent (sense solubi-lització
específica) i maduració natural, T1 (TA), o artificial, T5 (TE), en aquest darrer cas,
eventualment seguit d'una deformació en fred, T10 (TG); solubilització, tremp i
maduració natural, T4 (TB), o artificial, T6 (TF); solubilització, tremp, deformació
en fred i maduració natural, T3 (TD), o artificial, T8 (TH); Solubilització, tremp,
maduració artificial i deformació en fred, T9 (TL); i, solubilització, tremp i
estabilització, T7 (TM).

Resistència a la corrosió. Anodització

Gràcies a l'extraordinària afinitat amb l'oxigen, l'alumini es recobreix
espontàniament d'una capa superficial d'òxid de pocs àtoms de gruix (si es
destrueix, es regenera), tupida i impermeable, que protegeix el material
d'oxidacions posteriors i de l'atac de la majoria de substàncies orgàniques i
inorgàniques cosa que li proporciona innocuïtat sanitària (aliments, estris d'ús
personal); en certs medis corrosius, alguns aliatges experimenten corrosions
intercristal·lines. En tot cas, cal ressenyar el mal comportament a la corrosió
dels aliatges que contenen Cu, en especial en ambients marins.

Anodització
Tractament superficial dels productes i peces d'alumini que consisteix en situar el
material en l'ànode d'una cèl·lula electrolítica on s'allibera oxigen, que reforça la
capa protectora d'òxid (normalment de 5÷25 µm de gruix; en l'anodització dura,
les capes són més gruixudes i dures, de 25÷150 µm). Els efectes de l'anodització
són diversos: acció protectora contra la corrosió, acció decorativa (amb l'addició
de colorants, les peces i els pro-ductes adquireixen un aspecte atractiu), millora de
la resistència al desgast (anodització dura) i aïllament elèctric. En principi tots els
grups d'aliatge d'alumini són aptes per a l'anodització, però els que donen millors
resultats són l'Al pur i els aliatges d'Al-Mg i Al-Mg-Si.
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Grups d'aliatge de l'alumini i aplicacions

Com altres metalls, es fa distinció entre els aliatges de forja (inclouen els
d'extrusió i laminació), per un costat, i d'emmotllament, per l'altre. Tot i la gran
varietat d'aliatges de forja normalitzats, el mercat n'ofereix una selecció
relativament reduïda a partir de la qual, sempre que sigui possible, cal fer la
selecció. Hi ha més llibertat en els aliatges d'emmotllament, ja que en cada
colada es pot ajustar a la composició desitjada a partir de les proporcions
utilitzades de lingots d'aliatges mare (lingots per a fondre, de composicions
senzilles ben definides). A continuació s'analitzen les princi-pals propietats i
aplicacions dels diferents grups d'aliatge d'aluminis de forja i d'emmotllament.

Aliatges d'alumini de forja (laminació, extrusió)

Els productes laminats o extruïts se subministren en una gran diversitat de
formes (xapes, planxes, bandes, barres, tubs, fil d'alumini i una gran varietat de
perfils), que poden obtenir-se en diferents estats de subministrament (recuita,
O; deformat en fred, Hxy; bonificat, Tx). L'elecció s'ha de fer a partir de les
propietats del material, del procés de conformació previst per a la peça
(mecanització, deformació en fred, forja, extrusió, soldadura) i dels costos
totals que se'n deriven. Les denominacions habituals dels aliatges d'alumini de
forja són les d'Aluminium Association (AA), subscri-tes, entre altres països, per
Espanya (Registre Internacional d'Aliatges), tot i que també existeixen
designacions pròpies de la norma UNE. També es donen la designació
simbòlica d'ISO i els números de material DIN.

Grups no bonificables

Grup Al
Aquest grup inclou els Al-comercials de diferents nivells de puresa supe-riors
a 99,0%. Cap d'ells és bonificable i s'usen recuits o en diferents graus d'acritud.
L'Al-comercial es caracteritza per una bona resistència a la corrosió,
soldabilitat, facilitat de conformació i aptitud per a l'anodització, i s'utilitza en
la indústria química, alimentària i criogènica. L'aliatge més freqüent és l'Al99,5
(L 3051 segons UNE o 1050 segons AA), submi-nistrat recuit (0), ¼ dur (H12)
i ½ dur (H14). Per a usos elèctrics n'hi ha una versió amb continguts
severament limitats de Ti, V, Cr i Mn, elements que perjudiquen la
conductivitat elèctrica (62% IACS, vegeu els aliatges de Cu, Secció 13.2). Es
designa per Al99,5E (L 3052 segons UNE, 1350 segons AA) i es troba en el
mercat en forma de fil o de barra per a trefilar.
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Grup Al-Mn
L'addició d'un petit percentatge de Mn a l'alumini proporciona aliatges no
bonificables, de millor resistència mecànica, molt bona resistència a la corrosió,
excel·lent soldabilitat i bona conformabilitat. Es presenta en forma de xapes,
especialment aptes per a embotició profunda (estris de cui-na), barres, fils, tubs
i perfils, i s'utilitza en substitució de l'Al-comercial quan es requereixen millors
propietats mecàniques (pots de beguda, dipò-sits, mobles, teulades, senyals de
trànsit). El més usual dels aliatges és AlMn1Cu (L 3810 segons UNE, 3003
segons AA), mentre que l'aliatge AlMn1Mg1 (L 3820, segons UNE, 3004
segons AA), amb l'addició de Mg, adquireix una resistència mecànica superior
(recobriments de façanes).

Grup Al-Mg
Aquest grup d'aliatge destaca per oferir la màxima resistència a la corrosió (fins
i tot en ambients marins), així com també per la seva soldabilitat i l'aptitud per
a l'anodització. Normalment no s'utilitza la bonificació pel poc guany de
resistència que reporta. El contingut de Mg influeix positiva-ment en la
resistència, alhora que disminueix ràpidament la ductilitat. L'aliatge més usual
és l'AlMg3 (L 3390 segons UNE, 5754 segons AA), que s'utilitza en la
fabricació de carrosseries d'automòbil, vagons de ferrocarril, bucs de vaixells,
dipòsits, indústria alimentària; l'aliatge AlMg4,5Mn (L-3321 segons UNE, 5083
segons AA), més resistent que l'anterior però també més car, a més d'utilitzar-
se en aplicacions anàlogues de compromís més alt, ha esdevingut el material
estàndard per a la fabri-cació de dipòsits criogènics; l'aliatge AlMg1 (L-3350
segons UNE, 5005 segons AA), més barat que els anteriors, s'usa en recobri-
ments de façanes d'edificis; l'aliatge AlMg2,5 (L-3360 segons UNE, 5052
segons AA) s'uti-litza en caldereria i conduccions d'alumini (condensadors,
intercanviadors de calor) en la indústria química.

Grups bonificables

Grup Al-Cu
Els aliatges d'aquest grup s'usen, en general, en estat de bonificació i es
caracteritzen per la seva elevada resistència mecànica, però també per la baixa
resistència a la corrosió, la poca soldabilitat i la baixa aptitud per a
l'anodització. Se sumbinistren en forma de barres per a mecanitzar o totxo per
a forjar amb premsa, i s'utilitza en peces d'alta resistència. Els aliatges
AlCu6BiPb (L-3192 segons UNE, 2011 segons AA) i AlCu4PbMg (L-3121
segons UNE, 2030 segons AA), que contenen petites addicions de Pb i
subministrats en forma de barres, s'utilitzen per a fabricar peces d'alta
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resistència que requereixin una excel·lent maquinabilitat, el primer per a
dimensions petites (cargolam, barres roscades, brides) i el segon per a peces
de dimensions més grans. L'aliatge AlCu4MgSi (L-3120 segons UNE, 2017
segons AA), subministrat en barres i xapes, i els aliatges AlCu4SiMg (L-3130
segons UNE, 2014 segons AA) i AlCu4Mg1 (L-3140 segons UNE, 2024
segons AA), subministrats en barres, sovint coneguts com a duraluminis,
s'utilitzen en peces que requereixin elevades característiques mecàniques, com
elements estructurals i fusellatge dels avions, xassís de vehicles pesats o
aplicacions anàlogues. El darrer d'ells és utilitzat en la fabricació de sonotrodes
(soldadura per ultrasons).

Grup Al-Mg-Si
Aquest grup d'aliatges, amb percentatges de Mg i Si generalment inferiors a 1%
i bonificables, té unes propietats de conformabilitat, soldabilitat, resistència
mecànica, resistència a la corrosió i aptitud per a l'anodització que, sense ser
cap d'elles extraordinària, constitueixen un compromís molt equilibrat. L'aliatge
AlMg0,5gSi (L-3441 segons UNE, 6063 segons AA), és el material per
excel·lència en perfils extruïts, especialment per a la construcció (marcs de
portes, finestres, tancaments metàl·lics), però la seva resistència mecànica és
moderada; també és un bon conductor elèctric de qualitats mecàniques
superiors a l'Al99,5E. L'aliatge AlMg1SiCu (L-3420 segons UNE, 6061 segons
AA) i l'aliatge AlSi1MgMn (L-3453 segons UNE, 6082 segons AA), que
tendeix a substituir-lo, s'utilitzen per a peces mecanitzades i forjades de
compromís més moderat que els duraluminis, però de millor resistència a la
corrosió.

Grup Al-Zn
Continguts de Zn superiors al 4% amb elements secundaris (Mg, Cu, Cr, Mn)
donen lloc a una família d'aliatges bonificable amb maduració artifi-cial que
proporciona les resistències mecàniques més elevades entre els aliatges
d'alumini. L'aliatge AlZn4,5Mg1 (L-3741 segons UNE, 7020 segons AA) és de
característiques mecàniques moderades dintre el grup, però de maquinabilitat
i soldabilitat molt bones i baixa corrosió. Els aliatges AlZn8MgCu (L 3751
segons UNE, 7049 segons AA) i AlZn6MgCu (L 3710 segons UNE, 7075
segons AA) tenen les característiques mecàni-ques més elevades entre els
aluminis, però amb una resistència a la corrosió i una soldabilitat més baixes.
L'aliatge 7049 (de comportament mecànic lleugerament superior) s'utilitza
especialment en aviació, armament i en cargolam d'alta resistència, mentre que
l'aliatge 7075 troba les seves principals aplicacions en equips esportius (pals
d'esquí, canyes de pescar, equip d'alpinisme, bicicletes de competició).
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Aliatges d'alumini d'emmotllament

Les qualitats que s'esperen dels aluminis d'emmotllament són una bona
colabilitat (aptitud per a omplir correctament la cavitat del motlle), una
contracció relativament petita i la no formació de fissures (causa de la fragilitat)
en la contracció. Les temperatures de fusió relativament baixes dels aliatges
d'alumini permeten utilitzar, a més de motlles de sorra, mot-lles metàl·lics
(conquilles), on el material s'introdueix o bé per gravetat, o bé sota pressió
(emmotllament per injecció). Aquest darrer procés, que exigeix un motlle
específic per a cada peça i una màquina d'injectar molt cars, això no obstant
permet obtenir peces d'una elevada precisió dimensional i d'excel·lents acabats
superficials que requereixen poca o nul·la mecanització posterior, per la qual
cosa és molt utilitzat en la fabricació de peces complexes en grans sèries
(bombes de benzina, carburadors, planxes domèstiques). L'única designació
universalment acceptada dels aluminis d'emmotllament és la simbòlica d'ISO.
En la Taula 13.1 (pàg. 18-19) es donen també les denominacions d'UNE,
d'Aluminium Association (AA) i els números de material DIN.

Grup Al
L'alumini sense aliar és menys usat en peces emmotllades que en productes
forjats. L'aliatge Al99,5 (L-2051 segons UNE), de ductilitat i resistència a la
corrosió excel·lents i resistivitat elèctrica molt baixa, s'usa en peces
emmotllades en sorra i en conquilla i, més rarament, d'injecció. Té aplica-cions
en la indústria química i elèctrica, en elements sense compromís mecànic. Els
rotors de motors elèctrics asíncrons de baixa resistència es fa-briquen amb
l'Al99,5 (57% IACS), mentre que els rotors d'alta resistència ho fan amb
aliatges d'altres grups, com l'AlSi5Mg (L-2570 segons UNE, -30÷35% IACS)
o l'AlSi8Cu3 (L-2630 segons UNE, 25÷30% IACS).

Grup Al-Si12
L'addició de Si a l'alumini (punt eutèctic a -12% Si) dóna lloc a un increment
de la fluïdesa del material fos, a una disminució de la fissurarió 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 primes a
molt gruixudes. Aquests aliatges tenen també una soldabilitat, una ductilitat i
una estanquitat bones. L'aliatge base és l'ALSi12 (L-2520 segons UNE, de
composició eutèctica), no bonificable, que s'utilitza sempre que es busquin unes
qualitats d'emmotllament (peces complicades de parets molt primes) i una
resistència a la corrosió excel·lents, tot sacrificant la resistència mecànica i la
maquinabilitat. Els aliatges restants d'aquest grup intenten pal·liar, a base de
petits continguts d'altres elements, la falta de resistència mecànica i de
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maquinabilitat de l'aliatge bàsic. L'aliatge AlSi12Cu (L-2530 segons UNE)
millora la resistència a la fatiga, a costa d'empitjorar la resistència a la corrosió,
mentre que l'aliatge AlSi12Ni2 (L-2550 segons UNE) millora la resistència
mecànica en calent i la resistència al desgast, alhora que té un baix coeficient
de dilatació, característiques adequades per a pistons d'automòbils. En la
fabricació de peces de motors alternatius (bloc motor, culates, pistons), sovint
s'utilitzen aliatges d'aquest grup amb composicions especials no normalitzades
d'alt contingut de Si o hipereutèctiques (AlSi17Cu4Mg, AlSi21CuNiMg,
AlSi25CuMgNi).

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 conside-
rablement més grans i milloren la maquinabilitat. El tractament tèrmic té lloc
a la foneria sobre la peça emmotllada, abans de ser mecanitzada. Un dels
principals representants d'aquesta família és l'AlSi10Mg (L-2560, segons UNE),
utilitzat en motors i màquines (llandes de roda, carcasses i caixes, tambors de
fre, tubs centrifugats). L'aliatge AlSi7Mg (L-2651) és més resistent i de millor
maquinabilitat a costa d'una menor facilitat d'em-motllament (rodes, braços de
suspensió, peces del sistema de direcció).

Grup Al-Si-Cu
Els aliatges d'aquesta família tenen multiplicitat d'aplicacions quan les
característiques mecàniques exigides són més altes que les dels anteriors grups,
fins i tot a temperatures moderadament altes. Es fonen fàcilment (possibilitat
de formes complicades), es treballen bé (bona maquinabilitat), però no
presenten la mateixa resistència a la corrosió i als agents químics que els
aliatges dels grups anteriors (presència de Cu). Continguts més alts de Si
augmenten la colabilitat en el motlle, mentre que continguts més alts de Cu
milloren la maquinabilitat i les possibilitats de poliment. Els aliatges més usats
són l'AlSi5Cu3 (L-2610, segons UNE), de resistència més eleva-da i apte per
a emmotllar en sorra o en conquilla, i l'AlSi8Cu3 (L-2630, segons UNE), que
pràcticament ha esdevingut un estàndard en l'emmotllament per injecció.

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 maquinabilitat,
poden polir-se molt bé i admeten l'anodització amb finalitat decorativa. Els seus
principals camps d'aplicació són la construcció naval, les indústries química i
alimentària, i també objectes decoratius. Atès que, mitjançant l'emmotllament,
no cal la conformació per deformació en fred, es pot augmentar el percentatge
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de Mg, que fa bonificables aquests aliat-ges. No tenen, però, un emmotllament
fàcil (especialment amb continguts >7% Mg, aspecte que ha de tenir-se en
compte en el disseny); petites addicions de Si faciliten la colabilitat, però
empitjoren l'aparença en l'anodització. L'aliatge AlMg10 (L-2310, segons
UNE), bonificable, a la seva excel·lent resistència a la corrosió uneix unes
elevades característiques mecàniques i una gran resistència al xoc; tanmateix,
com ja s'ha comentat, el seu emmotllament requereix cures especials. L'aliatge
que ofereix més possibilitats d'aplicació és l'AlMg3 (L-2341 segons UNE),
d'emmotllament més fàcil malgrat que disminueixen les característiques
mecàniques (aplica-cions navals, indústria de l'alimentació, ferratges resistents
a la corrosió).

Grup Al-Cu
Per mitjà del tractament tèrmic (el Cu possibilita la bonificació), els aliatges
d'aquest grup aconsegueixen les característiques mecàniques més elevades
entre els aluminis d'emmotllament (resistència a la tracció, límit elàstic, allarga-
ment, tenacitat, resistència al desgast), especialment a elevades temperatures.
Tanmateix, les característiques generals d'emmotllament (colabilitat, esquerdament
en la contracció, compacitat) són més aviat baixes (sobretot per a >5% de Cu) i,
a més, oposen dificultats a ser con-formats en conquilla a causa del gran interval
de solidificació i de l'elevada tendència a formar esquerdes per efectes tèrmics. Per
tot això, cal un dis-seny acurat de les peces que tingui en compte les condicions
d'emmotllament. S'utilitzen en peces de vehicles i màquines amb altes
sol·licitacions mecàniques, sotmeses a xocs o a desgast (politges de corretja
trapezoïdal) i es fan ineludibles en peces que treballen en calent. Els aliatges més
usuals d'aquest grup són: l'AlCu4MgTi (L-2140 segons UNE), aliatge d'alumini
estàndard de característiques mecàniques elevades i resistent als xocs, per a una
gran varietat de peces, carcasses i elements estructurals (automoció, aviació)
emmotllades en sorra o en conquilla; i l'AlCu4Ni2Mg (L-2150 segons UNE),
utilitzat per a peces emmotllades en motlle de sorra o en conquilla que requereixin
una elevada resistència mecànica a temperatures de fins a 300EC, amb un
coeficient de dilatació baix (culates, èmbols).

Grup Al-Zn-Mg
La característica més rellevant d'aquest grup és la seva capacitat d'autotrempar-
se sense necessitat de solubilització, seguit d'una maduració natural (diverses
setmanes) o artificial (diverses hores), fet que facilita la fabricació de peces de
grans dimensions amb bones característiques mecàniques, tena-citat,
maquinabilitat, estabilitat dimensional i resistència a la corrosió. L'aliatge més
freqüent és l'AlZn5Mg (L-2710 segons UNE), per a peces emmotllades en sorra
o en conquilla.
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Taula 13.1   Aliatges d'alumini de forja

 Aliatges de forja no bonificables

 Grup Al  Grup Al-Mn

Registre Internacional d'Aliatges 1050 1080 1200 3003

UNE L 3051 L 3081 L 3001 L 3810
38.114 38.118 38.115 38.381

ISO R209
DIN 17007

Al 99,5 Al 99,8 Al 99,0 AlMn1Cu
3.0255 3.0285 3.0205 3.0517

Composició química

Coure Cu % - - - 0,12
Magnesi Mg % - - - -
Manganès Mn % - - - 1,2
Silici Si % - - - -
Zenc Zn % - - - -
Altres % Al 99,5 Al 99,8 99,0 -

Propietats físiques

Densitat Mg/m 2,70 2,70 2,71 2,73
Coeficient dilatació µm/m·K 23,3 23,6 23,5 23,0
Calor específic J/kg·K 900 900 905 890
Conductivitat tèrmica W/m·K 230 235 220/215 190/160/155
Resistivitat elèctrica nS·m 28 28 29/30 34/42/43

3

Propietats mecàniques

Tractament O H14 H18 O H14 O H14 H18 O H14 H18

Resist. tracció 24EC MPa 75 120 165 75 120 90 130 175 115 160 220
150EC MPa - - - - - - - - 75 125 160
205EC MPa - - - - - - - - 60 95 95

Resistència cisallament MPa 55 75 95 - - 65 80 100 75 100 110
Límit elàstic MPa 25 100 140 20 100 25 110 150 40 145 185
Allargament % 45 11 7 45 10 40 10  7 35 12 7
Límit de fatiga (5·10 ) MPa 20 35 45 - - - - - 45 60 708

Duresa HB 20 30 40 17 25 20 35 45 28 40 55

Mòdul d'elasticitat GPa 69,0 69,0 69,0 69,0
Coeficient de Poisson - 0,33 0,33 0,33 0,33

Propietats tecnològiques

Cost pta/kg 450 500 400 550
Temperatura de fusió EC 645÷655 650÷655 645÷655 645÷655
Resistència corrosió [1÷5] [4] [4] [3÷4] [4]
Conformació en fred [1÷5] [5]/[4] [5]/[4] [5]/[4] [5]/[4]
Maquinabilitat [1÷5] [1]/[2] [1] [1]/[2] [1]/[2]
Soldabilitat [1÷5] [5] [4÷5] [5] [5]
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 Grup Al-Mg

3004 5005 5052 5083 5086 5754

L 3820 L-3350 L-3360 L-3321 L 3322 L 3390
38.382 38.335 38.336 38.340 38.341 38.339

AlMn1Mg1 AlMg1 AlMg2,5 AlMg4,5Mn AlMg4 AlMg3
3.0526 3.3315 3.3523 3.3547 3.3545 3.3535

- - - - - -
1,0 0,8 2,5 4,5 4,0 3,0
1,2 - - 0,7 0,4 0,5
- - - - - -
- - - - - -
- - 0,25 Cr 0,15 Cr 0,15 Cr 0,25 Cr

2,72 2,70 2,68 2,66 2,66 2,67
23,2 23,7 23,8 23,9 23,9 23,8
890 900 900 900 900 900

160/-/- 205 135 120 125 130
41/-/- 33 49 60 54 53

O H14 H18 O H14 H18 H34 H38 O H32 H34 O H34 O H32 H34

180 240 285 125 160 200 260 290 275 340 375 260 325 210 250 275
152 190 215 - - - 205 235 215 - - 200 - - - -
95 145 150 - - - 165 170 150 - - 150 - - - -
110 125 145 75 95 100 145 165 180 190 - 160 185 130 150 -
69 200 250 40 150 190 215 255 125 250 300 115 255 100 140 180
23 11  5 25 6 4 16 14 18 12 6 22 10 23 10 6
95 105 110 - - - 125 140 - - - - - - - -
45 65 75 28 40 50 65 75 70 80 90 65 80 55 65 70

69,0 68,0 69,5 71,0 71,0 70,0
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

600 600 600 700 600 600
630÷655 630÷650 610÷650 580÷640 585÷640 590÷645

[4] [4] [4÷5] [5] [5] [4÷5]
[5]/[3] [5]/[3] [3] [4]/[2] [4]/[2] [4]/[2]
[1]/[2] [1]/[2] [2] [2] [2] [2]

[5] [5] [4] [4÷5] [4÷5] [4÷5]
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Taula 13.1   Aliatges d'alumini de forja (continuació)

 Aliatges de forja bonificables

 Grup Al-Cu

Registre Internacional d'Aliatges 2011 2014 2017 2024 2030

UNE L-3192 L 3130 L 3120 L 3140 L 3121
38.322 38.313 38.312 38.314 38.319

ISO R209
DIN 17007

AlCu6BiPb AlCu4SiMg AlCu4MgSi AlCu4Mg1 AlCu4PbMg
3.1655 3.1255 3.1325 3.1355 3.1645

Composició química

Coure Cu % 5,5 4,4 4,0 4,4 4,0
Magnesi Mg % - 0,5 0,6  1,5 0,9
Manganès Mn % - 0,8 0,7 0,6 1,0
Silici Si % - 0,8 0,5 - 0,8
Zenc Zn % - - - - 0,5
Altres % Pb, Bi 0,4 - - - Pb 1 Bi 0,2

Propietats físiques

Densitat Mg/m 2,83 2,80 2,79 2,78 2,82
Coeficient dilatació µm/m·K 23,2 23,0 23,0 23,2 22,9
Calor específic J/kg·K 865 875 875 875 860
Conductivitat tèrmica W/m·K 150/170 135/155 190/135 120/150 135
Resistivitat elèctrica nS·m 44/38 51/43 34/51 50 51

3

Propietats mecàniques

Tractament T3 T8 T4 T6 O T4 T3 T4 T6 T61

Resist. tracció 24EC MPa 380 405 425 480 180 425 485 470 475 370
150EC MPa 195 - - 275 - 275 380 310 310 -
205EC MPa 110 - - 110 - 110 185 180 180 -

Resistència cisallament MPa 220 240 260 240 125 260 285 285 - -
Límit elàstic MPa 295 310 290 415 70 275 345 325 395 235
Allargament % 15 12 20 13 22 22 17 19 10 7
Límit de fatiga (5·10 ) MPa 125 125 140 125 90 125 140 140 - -8

Duresa HB 95 100 105 135 45 105 120 120 - 100

Mòdul d'elasticitat GPa 71,0 73,0 74,0 73,0 73,0
Coeficient de Poisson - 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Propietats tecnològiques

Cost relatiu pta/kg 700 700 725 700 725
Temperatura de fusió EC 540÷645 510÷635 515÷640 500÷635 510÷635
Resistència corrosió [1÷5] [1] [2] [1] [1] [1]
Conformació en fred [1÷5] [1] [1] [4]/[1] [1] [1]
Maquinabilitat [1÷5] [5] [4] [4] [4] [5]
Soldabilitat [1÷5] [1] [3] [3] [3] [1]
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 Grup Al-Mg-Si

6005 6061 6063/(6060) 6082 7020 7049 7075

L-3454 L-3420 (L-3441) L-3453 L-3741 L-3751 L-3710
38.349 38.342 (38.337) 38.348 38.374 38.375 38.371

AlSiMg AlMg1SiCu AlMg0,5Si AlSi1MgMn AlZn4,5Mg1 AlZn8MgCu AlZn6MgCu
3.3210 3.3211 3.3207 3.2315 3.4335 - 3.4365

- 0,3 - - - 1,5 1,6
0,5 1,0 0,7 0,9 0,7 2,5 2,5
- - - 0,6 - -

0,8 0,6 0,4 1,0 - -
- - - - 4,5 7,7 5,6
- Cr 0,2 - - Cr 0,15 Cr 0,15 Cr 0,20

2,70 2,70 2,69 2,71 2,71 2,82 2,80
23,4 23,6 23,4 23,4 23,5 23,4 23,4
900 895 900 875 875 875 875

-/165 180/155/165 190/210/200 175 175 155 130
-/35 37/43/40 50/55/53 38 42 43  52

T1 T5 O T4 T6 T1 T5 T6 T4 T6 T4 T6 T73 T6 T73 T6

172 260 125 240 310 150 185 240 205 32 320 350 515 610 500 570
- - - - 235 145 138 145 - 0- - - - - 215 215
- - - - 130 60 65 60 - - - - - - 110 110
- - 85 165 205 95 115 150 - 200 - - 305 - - 330

105 240 55 145 275 90 145 215 110 280 210 280 450 530 435 505
16 9 28 23 17 20 12 12 14 10 14 10 12 5 13 11
- 95 60 95 95 60 70 70 - - - - 275 - 160 160
- 95 30 65 95 40 60 70 - 95 - - 135 - - 150

69,0 69,0 68,5 69,5 69,5 72,0 72,0
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

600 825 700 750 1000 1000
610÷655 580÷650 615÷655 570÷645 570÷645 475÷625 475÷635

[3÷4] [3÷4] [3÷4] [4] [3] [2] [2]
[1] [4]/[2] [2]/[1] [2] [1] [1] [1]
[3] [2]/[3] [3] [4] [4] [4] [4]
[4] [5] [4] [4] [3÷4] [1] [2]
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Taula 13.2   Aliatges d'alumini d'emmotllament

 Grup Al  Grup Al-Si

UNE L-2051 L-2520 L-2560 L-2610
38.125 38.252 38.256 38.261

ISO R/164, 2147, 3522 Al 99,5 AlSi12 AlSi10Mg AlSi5Cu3

AA (Aluminum Association) 150.1 413.0 360.0 363.0
DIN 1725-2 3.0250 3.3581 3.2381 3.2151

Composició química

Coure Cu % - - - -
Magnesi Mg % - - 0,40 0,4
Silici Si % - 12,0 10,0 7,0
Zenc Zn % - - - -
Altres % Al 99,5 - Mn 0,5 Mn 0,5

Propietats físiques

Densitat Mg/m 2,70 2,66 2,68 2,68
Coeficient dilatació µm/m·K 24,0 20,0 20,0 21,5
Calor específic J/g·K 900 865 875 875
Conductivitat tèrmica W/m·K 215 145÷165 135÷160 125÷150
Resistivitat elèctrica nS·m 30 45÷50 45÷50 45÷60

3

Propietats mecàniques

Emmotllament S C S C Sorra Conquilla Sorra Conquilla

Tractament F F F F F T6 F T6 F T6 F T6

Resistència tracció MPa 80 80 150 170 160 220 180 250 130 230 150 280
Límit elàstic MPa 30 35 70 80 80 180 90 200 70 200 80 230
Allargament % 35 40 5 2 2 1 2 1 2 1 2 1
Límit de fatiga 5·10 MPa - - 50 - - - - - 70 75 80 858

Duresa HB 20 20 50 55 50 75 50 90 65 90 70 100

Mòdul d'elasticitat GPa 69,0 75,0 75,0 73,0
Coeficient de Poisson - 0,33 0,33 0,33 0,33

Propetats tecnològiques

Cost pta/kg
Temperatura de fusió EC 650 575÷585 555÷590 515÷615
Contracció lineal % 1,6 1,1 1,2 1,3
Fragilitat de contracció [1÷5] [5] [5] [5] [5]
Colabilitat [1÷5] [2] [5] [5] [4]
Maquinabilitat [1÷5] [2] [1] [3] [3]
Soldabilitat [1÷5] [5] [4] [4] [4]
Resistència en calent [1÷5] - - - [3]
Resistència corrosió [1÷5] [5] [5] [4] [2]
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 Grup Al-Mg  Grup Al-Cu  Grup Al-Zn

L-2630 L-2310 L-2341 L-2140 L-2150 L-2710
38.263 38.231 38.235 38.214 38.215 38.271

AlSi8Cu3 AlMg10 AlMg3 AlCu4MgTi AlCu4Ni2Mg AlZn5Mg

A380.0 520.0 -512.0 204.0 242.0 (712.0)
3.2161  (3.3591) 3.3541 3.1371 3.1754 -

3,5 - - 4,60 4,0 0,25
- 10,0 3,0 0,25 1,5 0,60

8,5 - - - - -
- - - - - 5,20
- - Ti 0,15 Ti 0,20 Ni 2,0 Cr, Ti 0,2

2,72 2,57 2,67 2,75 2,80 2,81
21,0 24,5 24,0 23,0 22,5 24,7
875 910 900 860 860 865
110 70÷100 110÷160 125÷160 167/130 138
63 82 (T4) 60 47 39/52 49

Injecció S Conquilla S C Sorra Conquilla Sorra Conquilla S C

F T4 F T4 T6 T6 T4 T6 T4 T6 F T6 F T6 T5 T5

190 275 220 310 210 20 295 305 325 335 150 220 170 260 210 220
135 145 145 180 130 0- 185 195 195 225 - 180 - 220 140 150
2 10 6 10 2 150 6 4 7 5 - - - 0,5 5 7
- 95 - - - 4 75 - - - - - - 65 60 60

85 80 70 85 80 - 95 100 100 110 70 95 80 110 70 80
80

74,0 69,0 69,0 75,0 71,0 72,0
0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

520÷590 450÷605 590÷640 530÷635 530÷635 570÷615
1,2 1,2 1,4 1,4 1,4 1,5
[5] [4] [2] [1] [1] [1]
[5] [2] [3] [2] [2÷3] [2]

[3÷4] [5] [3] [4] [4] [4]
[1] [3] [3] [2] [2] [3]
[3] [3] - [3] [5] -
[1] [5] [5] [2] [2] [4]
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13.2 Coure i aliatges de coure

Introducció

El coure, en la forma de bronze tradicional (aliatge de Cu-Sn), fa més de 5.000
anys que és conegut per l'home i ha donat nom a una de les etapes de l'evolució
de la humanitat (l'edat del bronze). Les qualitats més desta-cades del Cu i els
seus aliatges, origen de les seves principals aplicacions, són una conductivitat
elèctrica excel·lent (usos elèctrics; resistivitat elèctrica de 16,7 nS·m, la millor
entre els materials usuals), una conductivitat tèrmica excel·lent (elements de
dissipació; intercanviadors de calor) i una bona resistència a la corrosió (usos
sanitaris, elements resistents a la corrosió). Alhora combina les qualitats
anteriors amb una resistència mecà-nica acceptable (intermèdia entre la dels
acers i els aluminis) i una excel-lent aptitud per a la conformació, especialment
gràcies a la seva ductilitat. Els factors que pesen en el cantó negatiu de la
balança són una densitat elevada (8,93 Mg/m , un 15% superior a la dels acers)3

i un cost elevat influït negativament per la densitat. El coure i els seus aliatges
han estat substi-tuïts en moltes de les seves aplicacions tradicionals per altres
materials: l'alumini, en els usos elèctrics; els plàstics, en aplicacions que
requereixen resistència a la corrosió; o els acers inoxidables, en aplicacions que
exigeixen una bona resistència mecànica.

El coure que s'utilitza en estat industrialment pur té aplicacions elèctriques i
tèrmiques mentre que, en el disseny de màquines, s'usen molt més els seus
aliatges: llautons, aliatges de Cu-Zn; bronzes tradicionals, aliatges de Cu-Sn.
I en menor proporció: bronzes a l'alumini, aliatges de Cu-Al; bron-zes al
beril·li, aliatges de Cu-Be; i cuproníquels, aliatges de Cu-Ni.

Coures

Segons la forma d'elaboració, es distingeixen diversos tipus de coure indus-
trial: a) Coure electrolític (Cu-ETP, electrolytic tough pitch), coure refinat
electrolíticament amb més de 99,90% de Cu i traces d'O (-0,04%) en el qual,
fruit de la combinació de l'oxigen amb les impureses, la conductivitat elèctrica
resulta excel·lent (100% IACS, International Annealed Copper Standard,
corresponent a una resistivitat de 17,24 nS·m) i s'usa en aplica-cions
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elèctriques (fils conductors, barres, platines, contactors); tanmateix, quan
s'escalfa per damunt de 400EC en atmosferes reductores, la presència de
l'oxigen en combinació amb l'hidrogen dóna lloc a un fenomen de fragi-lització
i, per tant, cal evitar la soldadura o la seva utilització més enllà d'aquesta
temperatura. b) Coure fosforós (Cu-DHP, desoxided high phosph-orus), coure
amb més d'un 99,85% de Cu, desoxidat per mitjà de P, que esdevé apte per a
la soldadura (tubs i xapes per a serveis sanitaris, intercanviadors de calor);
tanmateix, un contingut residual elevat de P (-0,04%) disminueix la
conductivitat elèctrica. c) Coure lliure d'oxigen (Cu-FRHC, fire-refined high
conductivity), coure obtingut per fusió en una atmosfera reductora, amb
l'oxigen limitat a 0,003%, apte tant per a conductor elèctric com per a
soldadura.

El Cu pur és molt dúctil i es conforma fàcilment en fred i en calent però la
maquinabilitat és baixa i és molt més difícil d'emmotllar (fissures superficials,
formació de cavitats interiors a causa de la seva gran contrac-ció), per la qual
cosa els Cu per a emmotllament incorporen elements d'aliatge. La resistència
mecànica dels diferents tipus de Cu pur és sensiblement la mateixa, i depèn del
grau de deformació en fred que han experimentat. La temperatura de servei és
relativament baixa i és marcada per la recristal·lització (140÷220EC). L'addició
de petites quantitats de plata (0,05% Ag), Cu-Ag, augmenten aquesta
temperatura fins a 350EC sense modificar la conductivitat elèctrica. L'addició
de tel·luri (0,50% Te) augmenta molt la maquinabilitat, mentre que altres
elements d'aliatge, en proporcions una mica més altes, poden augmentar
espectacularment la resistència mecànica i mantenir una alta conductivitat
elèctrica: aliatges Cu-Cr-Zr o Cu-Co-Be per a elèctrodes de soldadura.

Llautons

Aliatges de Cu-Zn (eventualment amb altres elements) que combinen un cost
relativament baix (el Zn és més barat que el coure) amb una bona resistència
a la corrosió, conductivitat elèctrica i tèrmica, resistència mecànica, ductilitat
i maquinabilitat. Els llautons no ofereixen les bones qualitats de lliscament ni
la tenacitat dels bronzes. En aigua marina, o aigües dolces amb alt contingut
d'oxigen, els llautons estan sotmesos a un procés de corrosió anomenat
deszincificació, per dissolució de l'aliatge i dipositació del Cu en forma porosa;
l'addició de petites quantitats de Sn (llautons navals) o d'Al protegeixen els
aliatges d'aquest fenomen.
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Llautons de deformació en fred
Llautons amb un contingut de 20÷37% de Zn, destinats a la conformació per
mitjà de grans deformacions en fred, que obtenen un màxim de resis-tència
mecànica i de ductilitat per a un 30% de Zn; més enllà d'aquest percentatge, es
manté la resistència però disminueix lleugerament la ductilitat. Els principals
aliatges són: llautó CuZn30 (L-6130 segons UNE, anomenat també llautó de
cartutxeria) que s'utilitza especialment per a peces conformades per embutició
profunda (beines de bala, rosques de làmpada); Llautons CuZn35 i CuZn37 (L-
6135 i L-6137 segons UNE), de continguts més elevats de Zn (més barats) que,
malgrat ser lleugerament menys dúctils són els més usats (cargolam de llautó,
molles de làmina, aixeteria).

Llautó de forja en calent
Els llautons de contingut de Zn de 38÷44% presenten una estructura cris-
tal·lina no adequada per al treball en fred, però, en canvi, obtenen una
excel·lent plasticitat en calent. L'aliatge CuZn40 (L-6140 segons UNE,
anomenat també metall Muntz), més barat que els llautons de deformació en
fred (alt contingut de Zn), és especialment adequat per a peces forjades i
estampades en calent a més de tenir una bona maquinabilitat.

Llautons de mecanització fàcil
L'addició de Pb (0,5÷4%) als llautons facilita la fragmentació del mate-rial en
el tall i disminueix la fricció entre l'eina i la peça, amb la qual cosa augmenta
considerablement la maquinabilitat (llautons de mecanització fàcil). El llautó
CuZn36Pb3 (L-6425 segons UNE) obté una millor maqui-nabilitat en peces
que requereixen deformació en fred seguides de meca-nització (cargols i
femelles, reblons, peces recalcades), mentre que el CuZn39Pb3 (L-6440 segons
UNE) proporciona una gran millora de la maquinabilitat en peces forjades en
calent amb mecanització posterior (maniguets, perns, coixinets).

Llautons d'alta resistència 
Llautons amb moderades addicions de Mn, Fe i Al en diverses proporcions que
donen lloc a un increment sensible de la resistència mecànica i una millora de
la resistència a la corrosió i al desgast. Els representants d'aquesta família són
el CuZn39AlFeMn (C-6680 segons UNE), per a peces forjades o extruïdes
d'excel·lent resistència mecànica (segments de pistó, tiges de bombes, vàlvules,
arbres per a aplicacions marines), i l'aliatge CuZn37Mn3Al2Si (C-6660 segons
UNE), per a productes forjats o extruïts en calent, d'excel·lent resistència
mecànica i al desgast (vàlvules, arbres, pinyons i rodes dentades, èmbols,
sincronitzadors, contactors).
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Llautons navals 
Llautons amb petites addicions d'estany, Sn, que milloren la resistència a la
corrosió, especialment la marina. El llautó naval CuZn38Sn1 (C-6840 segons
UNE) té una excel·lent resistència a la corrosió i un preu moderat, per a peces
estructurals i de forja que treballen en entorns marins. El llautó CuZn38Sn1P
(L-6820 segons UNE, també anomenat llautó almiralty) té una excel·lent
resistència a la corrosió, es pot soldar i s'utilitza en tubs i plaques per a
condensadors i intercanviadors de calor.

Llautons d'emmotllament
Hi ha diverses variants de llautó adequades per a la conformació per
emmotllament. Entre aquestes destaquen el llautó CuZn33Pb2 (C-2410 segons
UNE), de mecanització fàcil, i el llautó CuZn25Al6Fe3Mn3 (C-2625 segons
UNE), d'alta resistència, els quals tenen característiques anàlogues als llautons
de forja de les respectives famílies.

Bronzes

En sentit estricte, aquest terme s'aplica als aliatges de Cu-Sn (bronzes o bronzes
a l'estany), però el seu ús s'ha estès per a designar també altres aliatges del coure
(a excepció dels llautons i dels cuproníquels), que es veuran en el proper apartat
(altres aliatges del Cu): bronzes a l'alumini (aliatges Cu-Al) i bronzes al beril·li
(aliatges Cu-Be).

Bronzes fosforosos
Aliatges de Cu-Sn, de cost elevat (el Sn és més car que el Cu), desoxidats amb P,
que es conformen tant per laminació i forja (continguts de Sn <8%), com per
emmotllament (normalment continguts de Sn de 8÷12%; en les campanes arriba
al 20%). Es caracteritzen per la bona tenacitat, la duresa elevada, l'alta resistència
a la corrosió i el baix coeficient de fricció. Entre els bronzes fosforosos de
laminació, que s'endureixen per deformació en fred, el més usual és el CuSn5P (C-
7130 segons UNE), de gran ducti-litat, que se subministra en forma de fils i de
làmines (fil de soldar, elements de subjecció, discs d'embragatge, diafragmes). Els
bronzes fosforosos d'emmotllament més usuals són: el CuSn10P (C-3112 segons
UNE), per a coixinets i peces de lliscament en les màquines, i el CuSn11P (C-3120
segons UNE), més resistent al desgast, per a la fabricació d'engranatges. L'addició
de Ni en els bronzes d'emmotllament, CuSn10Ni2 (C-3820 segons UNE), millora
la resistència i la duresa, mentre  petites addicions de Pb augmenten la maquinabili-
tat. Per sinterització s'obté un bronze porós apte per a coxinets (reté el lubricant).
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Bronzes al zenc i bronzes rojos
L'addició de Zn al bronze (CuSn10Zn2 o bronze de canó, C-3220 segons
UNE) millora les qualitats d'emmotllament tot mantenint unes bones pro-pietats
mecàniques i resistència a la corrosió; s'utilitza en aplicacions navals, en
sistemes de vapor i en anells de lliscament de màquines elèctri-ques, i és el més
usat per a estàtues i objectes decoratius. Altres bronzes al zenc, amb
percentatges de Sn moderats i addicions importants de Pb (també coneguts com
bronzes rojos) presenten alhora una bona colabilitat, maquinabilitat, resistència
a la corrosió (no són susceptibles de deszincificació, com els llautons) i un preu
moderat. Els aliatges CuSn5Zn5Pb5 (C-3520 segons UNE) i CuSn7Zn4Pb6 (C-
3530 segons UNE), aquest segon lleugerament més resistent, s'utilitzen en
peces i valvuleria d'instal·lacions d'aigua, vapor i gas, així com en altres
elements anàlegs fabricats en sèrie.

Bronzes al plom per a coixinets
Els aliatges per a coixinets tenen un baix coeficient de fricció i una bona
resistència al desgast i es diferencien pel grau de duresa (aliatges plàstics, <40
HB; aliatges tous, 40÷80 HB; aliatges durs, >80 HB). La plasticitat garanteix
un repartiment uniforme de la càrrega (compensa desalineacions) i permet
absorbir partícules dures que així neutralitzen la seva capacitat abrasiva, mentre
que la duresa permet acceptar càrregues específiques més elevades. Els
bronzes al plom CuSn10Pb10 i CuSn5Pb20 (C-3340 i C-3320 segons UNE),
de plasticitat creixent amb el contingut de Pb, se situen entre els aliatges tous,
i són adequats per a coixinets de velocitats i pressions moderades que treballen
en ambients corrosius i en condicions de lubrica-ció escassa (mineria, ferrocar-
ril). Entre els materials per a coixinets de major plasticitat (20÷40 HB) hi ha els
babbitts a l'estany (80÷90% Sn, Sb, Cu i Pb), d'excel·lents qualitats antifricció,
i els babbitts al Pb-Sn (65÷75% Pb, Sn, Sb, Cu), de qualitats antifricció menors
però més econò-mics; mentre que entre els aliatges més durs (>80 HB) hi ha
els bronzes fosforosos, els bronzes a l'alumini i aliatges d'alumini antifricció.

Altres aliatges del coure

Bronzes a l'alumini
Aliatges de Cu-Al, sovint amb l'addició d'altres elements (Fe, Ni, Mn), que
destaquen per l'extraordinària resistència a la corrosió (fins i tot en aigües
marines) gràcies a la formació d'una capa molt protectora d'alúmina, alhora que
ofereixen unes propietats mecàniques excel·lents que man-tenen fins a
temperatures moderadament elevades. Es distingeixen dos grups d'aliatges: a)
Aliatges fins a -9% d'Al: són dúctils i es poden endurir moderadament per
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treball en fred, millora mecànica que mantenen fins a temperatures de servei de
250EC, mentre que en estat de recuita poden usar-se fins a 400EC; l'aliatge més
usual, CuAl8Fe3 (C-8210 segons UNE), s'usa en equip per a l'enginyeria
química, en la fabricació de monedes i en joieria. b) Aliatges amb 9÷14% d'Al,
generalment amb Fe i sovint amb Ni o Mn: es poden tractar tèrmicament per
a obtenir millors característiques mecàniques (tenacitat, resistència a tracció,
al desgast i a la fatiga). Els aliatges més usuals són el CuAl10Fe3 (C-8240 per
a forja i C-4210 per a emmotllament, segons UNE) i el CuAl10Fe5Ni5 (C-8270
i C-4220, respectivament, segons UNE). Aquest darrer combina una excel·lent
resistència a tracció a 400EC amb una acceptable resistència a fluència a
250EC. Tenen nombroses aplicacions marines (vàlvules, bombes, hèlices) i en
màquines (coixinets, engranatges, rodes de vis sense fi, cargols i femelles,
guies de vàlvula, lleves; elements de motlles de plàstic).
 
Coure (o bronze) al beril·li
Aliatges de Cu amb petits percentatges de Be (1,7÷2%), que es tracten
tèrmicament per a obtenir una gran millora de les seves característiques
mecàniques (resistència a la tracció extraordinària, fins a 1400 MPa, i límit
elàstic, fins a 1300 MPa; bona duresa i resistència al desgast), alhora que es
mantenen una bona resistència a la corrosió i una elevada conductivitat
elèctrica. L'aliatge CuBe1,7CoNi (C-9415 segons UNE) s'usa per a fabri-car
molles no magnètiques, peces elàstiques que han de conduir el corrent elèctric,
així com peces sotmeses a fatiga o d'alta resistència mecànica que han de ser
resistents a la corrosió. També s'utilitza per a motlles de plàstic.

Cuproníquels i plates alemanyes
Els cuproníquels són aliatges de Cu-Ni, de forja o d'emmotllament, de gran
resistència a la corrosió en aigua salada, destinats a usos navals, a plantes de
dessalinització d'aigua de mar i a aplicacions anàlogues. Les composicions
varien entre 10÷30% de Ni, sovint amb addicions de Fe i Mn. Els aliatges més
usats són CuNi10Mn1Fe i CuNi30Mn1Fe (C-9213 i C-9215 segons UNE), el
segon més resistent a l'erosió que el primer. Les plates alemanyes són aliatges
de Cu-Ni-Zn en proporcions tals que adqui-reixen una aparença de plata. Se
subministren com a materials de forja i aleshores presenten unes propietats de
deformació en fred excel·lents, o també es poden emmotllar. Alguns aliatges
contenen Sn (millora la colabi-litat) o Pb (millora la maquinabilitat). A més
d'usar-se en coberteria i amb finalitats decoratives, l'aliatge CuNi18Zn27 (C-
9233 segons UNE) s'aplica en molles per a contactes elèctrics que siguin
estables en totes les condicions climàtiques.
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Taula 13.3  Coure i aliatges de coure

Coure Llautons de forja
electrolític,
fosforós deformació en fred def.calent de mecan.

ISO 1191
UNE 37.103

Cu 99,95 CuZn30 CuZn35 CuZn40 CuZn39Pb3
C-6130 C-6135 C-6140 C-6440

Número DIN 2.0265 2.0335 2.0360
Número UNS Diversos C 26000 C 27000 C 28000

2.0375
C 36000

Composició química

Coure Cu % >99,95 70 65 60 61
Zenc Zn % 30 35 40 36
Estany Sn+ %
Plom Pb % 3
Alumini Al %
Níquel Ni %
Altres %
Propietats físiques

Densitat Mg/m 8,94 8,53 8,47 8,39 8,50
Coeficient dilatació µm/m·K 17,0 19,9 20,3 20,8 20,5
Calor específic J/kg·K 385 375 384 375 380
Conductivitat tèrmica W/m·K 391 120 116 123 123
Resistivitat elèctrica nS·m 17,1 62 64 62 66
Conductivitat elèctrica %IACS 100÷101 28 27 28 26

3

Propietats mecàniques

Tractament O H1 H4 O H4 O H4 H8 O H2 O H4

Resistència tracció MPa 220 260 345 325 52 32 51 62 370 48 28 45
Resistència cisallament MPa 150 170 195 230 5 5 0 5 145 5 0 0
Límit elàstic MPa 70 205 310 125 43 10 41 42 275 34 - -
Allargament ruptura % 45 25 6 62 5 5 5 5 45 5 - -
Límit de fatiga 5·10 MPa 70 - 90 90 30 23 29 32 - 30 12 58

Duresa HB 45 95 115 70 5 0 5 5 - 5 - -
8 62 8 3 10 - 75

14 85 97 14 -
5 - 80 0 75

82 90

Mòdul d'elasticitat GPa 115 110 105 105 97
Coeficient de Poisson - _ 0,37 - 0,34 0,31

Propietats tecnològiques

Cost Pta/kg 500÷850 450 - - -
Temperatura de fusió EC 1083 915÷955 905÷930 900÷905 875÷890
Conformació en fred [1÷5] [5] [4] [4] [2] [3]
Conformació en calent [1÷5] [4÷5] [2] [1] [4] [3]
Maquinabilitat [1÷5] [1] [2] [2] [3] [4÷5]
Soldabilitat [1÷5] [2÷3] [2÷3] [2÷3] [2÷3] [1]
Resistència corrosió [1÷5] [4] [4] [3] [3] [3]
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Bronzes de forja

fàcil d'alta resistència navals a l'estany a l'alumini

CuZn39Pb3 CuZn39AlFeMn CuZn25Al5Fe1Mn CuZn38Sn CuZn28Sn1P CuSn5P CuAl8Fe3
C-6440 C-6680 C-6620 C-6840 C-6820 C-7130 C-7150

2.0401 - - - -2.0470 - 2.0932
c 38500 - - C 46400 C 44500 C 51000 C 61400

57 58 68 61 71 95 89
39 39 25 38 28 - -
- - - 1 1 5 -
3 - - - - - -
- 0,8 5 - - - 7,5
- - - - - - -
- - P P 0,4 Fe 2,5Fe 0,8 Mn 1,1 Fe 1,5 Mn

8,47 8,28 8,95 8,41 8,53 8,86 7,89
20,9 21,5 20,3 21,2 20,2 17,8 16,2
380 - - 380 380 380 375
123 - - 116 110 84 56
62 72 102 66 69 87 123
28 24 16 26 25 18 14

O H2 Extruït O H2 O H4 O H4 H8 O H4

370 460 450 650 425 550 365 630 325 540 700 520 615
- - - - 315 - - - 250 345 385 275 310

110 260 220 290 205 365 150 495 130 440 620 230 350
35 15 20 12 40 20 65 4 64 10 4 40 20
- - 140 - - - - 120 170 180 - 160 170

90 160 130 - 100 150 75 165 70 170 205 140 190

97 105 105 105 105 122 115
- - - - - - 0,31

350 - 700 - - 850 1400
890 860÷880 - - - 975÷1060 1045
[1] [1] [1] [2] [4] [4] [2]
[4] [3] [3] [4] [2] [1] [3]
[5] [2] [2÷3] [2] [2] [1] [2]
[1] [1] [2] [2] [2] [3] [2]
[3] [4] [3] [4÷5] [5] [4] [4]
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Taula 13.3  Coure i aliatges de coure (continuació)

Altres aliatges de forja Lautons d'emmotllament

Cu-Ni plata alem. Cu-Be mec. fàcil alta resistèn.

ISO 1191
UNE 37.103

CuNi30Mn1Fe CuNi18Zn227 CuBe1,7CoNi CuZn33Pb2 CuZn25Al6Fe3Mn3
C-9215 C-9233 C-9415 C-2415 C-2625

Número DIN 2.0882 2.0742 - -2.0290 -2.0598
Número UNS C 71700 C 77000 C 17000 -C 85700 C 86300

Composició química

Coure Cu % 68 54 97 65 63
Zenc Zn % - 27 - 33 25
Estany Sn % - - - - -
Plom Pb % - - - 2 -
Alumini Al % - - - - 6
Níquel Ni % 30 18 0,4 - -
Altres % - -Mn 1 Fe 0,7 Be 1,7 Co Fe 3 Mn 2,8

Propietats físiques

Densitat Mg/m 8,94 8,70 8,26 8,43 7,90
Coeficient dilatació µm/m·K 16,2 16,7 16,7 21,0 22,0
Calor específic J/kg·K 380 380 420 375 375
Conductivitat tèrmica W/m·K 21 29 118 86 35
Resistivitat elèctrica nS·m 375 314 75 85 85
Conductivitat elèctrica %IACS 4,5 6,3 22 20 20

3

Propietats mecàniques

Tractament O H4 H4 H8 TD4 TH4 Sorra Sorra Cent.

Resistència tracció MPa 380 580 690 795 825 1340 170÷200 725 820
Resistència cisallament MPa - - - - - - - - -
Límit elàstic MPa 140 540 585 - 760 1240 80÷110 400 460
Allargament ruptura % 45 15 3 - 8 2 10÷30 15 18
Límit de fatiga 5·10 MPa - - - - 270 310 45÷65 - -8

Duresa HB 90 150 90 100 102 350 50 180 225

Mòdul d'elasticitat GPa 150 125 155 100 105
Coeficient de Poisson - _ - 0,30 - -

Propietats tecnològiques

Cost Pta/kg 3000 - 3200 - -
Temperatura de fusió EC 1170÷1240 1055 865÷960 915÷930 890÷925
Conf.fred/Contracció [1÷5]/% [3÷4] [4] [3] 1,5÷1,8 2,3
Conf.calent/Colabilitat [1÷5] [3÷4] [2] - [3] [2÷3]
Soldabilitat [1÷5] [4÷5] [3] [3] - -
Maquinabilitat [1÷5] [2] [2] [1] [4] [2]
Resistència corrosió [1÷5] [5] - [4] [2] [2]
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Bronzes d'emmotllament

fosforós al zenc roig al plom a l'alumini

CuSn11P CuSn10Zn2 CuSn5Zn5Pb5 CuSn10Pb10 CuSn5Zn20 CuAl10Fe3 CuAl10Fe5Ni5
C-3120 C-3220 C-3520 C-3320 C-3340 C-4210 C-4220

- - - - - - -
-C 90700 C 90500 C 83600 C 93700 C 94100 -C 95200 -C 95500

88 86 84 79 73 86 78
 - 2 5 <2 <2 - -
11 10 5 10 5 - -
- <1,5 5 9,5 20 <0,02 <0,02
- - - - - 10 10
- - <2,5 <2 <2,5 <3 5

P 0,8 - - Fe 3,5 Fe 4,5 Mn<3Ni<2,0 -

8,77 8,70 8,83 8,95 9,40 7,45 7,53
18,0 20,0 18,0 18,5 18,5 16,2 16,2
375 375 380 375 375 420 418
71 74 72 47 52 59 42
178 155 114 170 171 133 203
9,6 11 15 10,2 10 13 8,5

Sor Con Sor Cent Sor Cent Sor Con Sor Con Sor Con Sor Cent

305 380 270 300 200 250 240 260 150 180 520 580 620 760
- - - - - - - - - - - - - -

150 205 130 140 100 110 125 150 60 80 180 210 275 310
20 16 13 8 13 13 20 - - - 13 15 18 18
- 170 - - - 75 - 90 - 65 - 200 215 225

80 102 75 75 60 60 60 60 50 50 115 145 160 175

105 105 85 85 72 110 110÷115
- - - - - 0,32 0,32

- - - - - 1600 1800
830÷1000 860÷880 855÷1100 760÷930 800÷940 1025÷1040 1040÷1055
1,5÷1,8 1,6 5,7 2,0 1,5 1,6 1,6

[4] - [5] [5] [3] [1] [1]
- - - - - - -

[2] [2] [1] [4] [4] [3] [3]
[4] - [3÷4] [3] [3] [4÷5] [4÷5]
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13.3  Altres metalls

A més de les tres famílies de metalls analitzades en els apartats anteriors
(aliatges del Fe, Al i Cu), que cobreixen el gruix de les aplicacions en el
disseny de màquines, en aquest darrer capítol dels materials metàl·lics es
consideren breument unes altres cinc famílies de metalls (aliatges del Zn, Mg,
Ti, Ni i superaliatges), amb aplicacions més específiques.

Zenc i aliatges de zenc

El zenc pur es caracteritza per un punt de fusió baix (420EC) i per unes
propietats mecàniques molt moderades. En estat pur s'utilitza, en la seva major
part (>50%), en la galvanització de l'acer i també en forma de planxes
laminades per a teulades d'edificis. Tanmateix, on té més interès en el disseny
de màquines és en els aliatges d'emmotllament per a injectar en conquilla, ja
que, amb un material de punt de fusió molt baix, s'obtenen peces d'una gran
precisió dimensional i una resistència mecànica acceptable. Els principals
elements d'aliatge són: l'Al, que augmenta molt la colabilitat del Zn; el Cu, que
augmenta la resistència mecànica; i el Mg, que, en petits percentatges,
augmenta molt la resistència, malgrat que sigui en detriment de la colabilitat i
de la tenacitat. La presència d'altres elements (Pb, Sn o Fe) exerceix un efecte
molt negatiu sobre la tenacitat, per la qual cosa cal partir de materials amb
impureses molt baixes.

AG40A (aliatge 3); AC41A (aliatge 5)
Aquests materials, coneguts també amb el nom comercial de Zamak, d'un
contingut d'Al limitat a 4% i presència d'altres elements, són els aliatges
estàndard de Zn d'emmotllament en conquilla per injecció en cambra calen-ta
(més eficient que en cambra freda); tant la productivitat com la durada del
motlle són més altes que en els materials competidors (aliatges d'alumini,
magnesi i coure). En estat fos tenen una gran fluïdesa, i permeten fabricar peces
de parets molt primes (compensen la densitat relativament alta del material) i
formes complicades d'una gran precisió dimensional i una resistència
acceptable, a un cost competitiu (més baix que el bronze, però més alt que la
fosa nodular i l'alumini). L'aliatge 3 és el més utilitzat, mentre que l'aliatge 5
ofereix millors propietats mecàniques i millor resistència a la fluència.
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ZA-8, ZA-12, ZA-27
Constitueixen una nova generació d'aliatges de Zn amb continguts més alts d'Al
(la xifra n'indica aproximadament el contingut), destinats inicialment a
l'emmotllament per injecció en cambra freda, però que també es poden
emmotllar per gravetat en conquilla o en motlle de sorra. El seu cost superior
(10÷15%) i la seva eficiència menor en la fabricació fan que el seu interès
radiqui en les seves millors propietats. L'aliatge ZA-8, emmot-llat per gravetat,
té un excel·lent acabament superficial; l'aliatge ZA-12, que combina una bona
resistència mecànica i al desgast amb una bona cola-bilitat i un cost moderat,
és el més utilitzat d'aquest grup; finalment, l'aliatge ZA-27, de propietats
mecàniques més elevades, té certes restriccions de disseny en seccions
gruixudes. Cal destacar les excel·lents qualitats que presenten aquests dos
darrers aliatges com a coixinets (coeficient de lliscament, pressions
admissibles, resistència al desgast) que, les fa comparables, si no superiors, als
bronzes per a coixinets.

Magnesi i aliatges de magnesi

El magnesi i els seus aliatges es caracteritzen per tenir la desitat més baixa
entre els metalls estructurals (1,74 Mg/m , 64% de la dels aliatges d'Al i 22%3

de la dels acers), la qual cosa fa que, malgrat les seves moderades
característiques mecàniques, les relacions de resistència/densitat i rigi-
desa/densitat siguin favorables en moltes aplicacions (aviació, automoció,
objectes portàtils, peces sotmeses a grans acceleracions).

Propietats
A més de la baixa densitat, els aliatges de magnesi tenen una bona resis-tència
a la corrosió (formen una capa d'òxid estable, susceptible d'anodització), però
en atmosfera salina són molt sensibles a les impureses de Fe, Cu i Ni. La
resistència mecànica varia molt segons els elements d'aliatge (Al, Mn, Zn, Zr,
Th i terres rares) i, malgrat que les temperatures d'ús estan limitades
generalment a 150EC, alguns dels aliatges permeten arribar als 400EC.
Destaquen també la bona resistència a la fatiga (tot i que molt sensible a
l'entalla) i el gran amortiment intern. Com a factors limitatius cal fer referència
a l'alt coeficient de dilatació (baixa estabilitat dimensional) i el cost superior al
de l'alumini.

Conformació
Els aliatges de magnesi es poden deformar limitadament en fred, a causa de la
gran acritud que adquireixen amb petites deformacions, però es con-formen bé
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en calent (entre 200÷370EC) per extrusió (barres de diferents seccions, tubs,
perfils), laminació (xapes) i forja. Es fonen amb facilitat (temperatures
<650EC), i s'emmotllen tant en sorra com en conquilla (per gravetat o a
pressió). Admeten l'enduriment per deformació i per tractaments tèrmics,
anàlogament als aluminis, i utilitzen les mateixes designa-cions. Tenen una
excel·lent maquinabilitat i són fàcilment soldables.

Aliatges de forja i extrusió
L'aliatge MgAl3Zn (L-6110 segons UNE, AZ31 segons ASTM) és el d'ús més
generalitzat per a peces forjades i productes extruïts i laminats de magnesi (una
variant, coneguda com PE, s'utilitza per a fotogravat). L'aliatge MgAl8Zn (L-6130
segons UNE, AZ80 segons ASTM), tractrable tèrmicament, ofereix una resistència
més alta però una ductilitat molt limitada. L'aliatge MgZn6Zr (L-6221 segons
UNE, ZK60 segons ASTM), tractable tèrmicament, combina una resistència
mecànica més elevada amb una bona tenacitat. Els aliatges MgTh2Mn (HM21
segons ASTM), per a productes laminats, i MgTh3Mn (HM31 segons ASTM), per
a productes extruïts, el segon de resistència més elevada, ofereixen un comporta-
ment mecànic excel·lent (resistència i fluència) a temperatures elevades (fins a
340EC i 420EC, respectivament); s'usen en aviació i en míssils.

Aliatges d'emmotllament
L'aliatge MgAl6Zn3 (AZ63 segons ASTM) és adequat per a peces emmot-
llades en sorra, mentre que l'aliatge MgAl9Zn1 (AZ91 segons ASTM) és
especialment indicat per a peces emmotllades en conquilla (objectes portà-tils,
peces de vehicles). Per a evitar els problemes de corrosió tradicionals en les
peces emmotllades de magnesi, s'han adoptat aliatges de puresa més alta
(AZ91D per a injecció i AZ91E per a motlles de sorra).

Titani i aliatges de titani

Malgrat la seva abundància a la naturalesa, les dificultats de l'obtenció
metal·lúrgica del Ti derivades de la gran reactivitat que té a temperatures
elevades (entre 800EC i el punt de fusió, a 1670EC), ha fet que no se n'ha-gi
iniciat la comercialització (i, encara, a escala reduïda) fins als anys 50 i que el
cost resulti extremadament elevat (50÷100 vegades el de l'acer).

Propietats i aplicacions
El Ti i els seus aliatges es caracteritzen per l'alta resistència mecànica (útil fins
a temperatures de 300÷500EC), la baixa densitat (57% de la dels acers) i la
bona resistència a la corrosió (es forma espontàniament una capa protectora
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d'òxid). Per tant, les principals aplicacions es relacionen, per un costat, amb
components estructurals d'alta resistència en sistemes que exigeixen lleugeresa
(aviació, automoció, equip esportiu d'alta competició, elements sotmesos a
grans acceleracions, ultracentrifugadores) i, per l'altre, amb equipament sotmès
a fortes sol·licitacions mecàniques que exigeixi una alta resistència a la corrosió
(processos químics, indústria alimentària i del paper, instruments mèdics,
pròtesis quirúrgiques). Altres propietats d'inte-rès del Ti i els seus aliatges són
la bona resistència a la fatiga, el baix coeficient de dilatació (bona estabilitat
dimensional) i les bones propietats a baixes temperatures (aplicacions
criogèniques amb Ti comercialment purs o aliatges de Ti ").

Conformació
La fabricació de peces de Ti i dels seus aliatges és presidida per la gran afinitat
d'aquest metall en calent. El mercat ofereix diversos productes semielaborats
(barres, perfils, xapes, planxes), que són transformats per deformació en fred
(xapes, generalment de Ti comercialment pur) o per forja en calent (aproximació
a la forma final de la peça final, estalvi de material de cost elevat). En aquest darrer
cas cal tenir cura que el material no es contamini (atmosfera inerta o lleugerament
oxidant). Prenent determi-nades precaucions (refrigeració abundant, velocitats
lentes, passades pro-fundes, suport rígid de l'eina), també s'utilitza la mecanització.
És possible la soldadura MIG, TIG i per punts, i determinats recobriments, com
la ni-truració. L'emmotllament presenta dificultats a causa de la gran reactivitat ja
esmentada però la fusió en el buit i la colada en motlles especials de grafit sembla
proporcionar una bona solució.

Titanis comercialment purs i de baix aliatge
Els Ti comercialment purs, de resistència mecànica relativament baixa
(equivalent, però, a la dels acers de construcció) no tendeixen a endurir-se per
deformació i, per tant, ofereixen unes bones propietats per a la confor-mació
en fred. Hi ha 4 graus de puresa (Ti99,6 a Ti99,0) amb resistències mecàniques
creixents i ductilitats decreixents. Presenten una excel·lent resistència a la
corrosió en ambients oxidants, però més escassa en am-bients reductors.
L'addició d'un 0,2% de Pd (Ti99,4Pd) millora extraordi-nàriament la corrosió
en aquestes circumstàncies sense afectar la resistèn-cia. Tots aquests materials
es poden usar fins a 350EC sense perdre les seves característiques mecàniques,
i fins a 500EC sense presentar problemes d'oxidació. Les seves principals
aplicacions són la indústria química (intercanviadors de calor, condensadors,
dessalinització de l'aigua de mar, fabricació de polpa de paper) i aeronàutiques
(fusellatges).
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Aliatges de Ti
Els aliatges de Ti s'usen quan es requereixen resistències mecàniques més
elevades que amb els Ti comercialment purs. Es classifiquen en tres grups en
funció de les microestrutures presents a temperatura ambient: a) Aliatges de Ti
" (estructura hexagonal), soldables, de resistències mitjanes que mantenen fins
a temperatures relativament elevades, però no tractables tèrmicament i amb la
pitjor aptitud per a la conformació en fred; l'aliatge TiAl5Sn2 s'utilitza en
turbines de gas, aplicacions aeroespacials i processos químics que requereixin
soldadura i el manteniment de les característiques mecàniques a temperatures
de fins a 480EC. b) Aliatges de Ti "+$: combi-nen l'estructura hexagonal "
amb la cúbica $, més fàcilment deformable en fred; són enduribles per
envelliment fins a valors de 1200 MPa, però la resistència a la fluència resulta
insuficient per sobre dels 300EC; els aliatges TiAl6V4 (el més usat de tots) i Ti-
Al6V6Sn2 tenen una gran diver-sitat d'aplicacions en aeronàutica (tant en el
motor com en el fusellatge), processos químics (recipients de pressió),
instrumental quirúrgic i elements de màquines sotmesos a grans sol·licitacions
dinàmiques; per a endopròtesis s'utilitza l'aliatge TiAl5Fe2,5, ja que combina
una elasticitat i una resistència mecànica elevades amb una gran compatibilitat
amb els teixits humans. c) Aliatges de Ti $, menys utilitzats, ofereixen els
avantatges sobre el Ti "+$ d'una tenacitat més alta per a un mateix nivell de
resis-tència i la possibilitat d'enduriment per envelliment, fins i tot de peces
amb seccions gruixudes, però presenten temperatures d'utilització relativament
baixes (<350EC); l'aliatge TiV13Cr11Al3 és usat en components aeronàutics
militars sotmesos a sol·licitacions extremes.

Níquel i aliatges de níquel

El Ni i els seus aliatges destaquen per la seva excel·lent resistència a la
corrosió, les bones característiques mecàniques (pròximes a les dels acers) i el
manteniment d'aquestes propietats a temperatures altes (500÷1150EC) i baixes
(-200÷0EC). Les principals limitacions en la seva utilització deriven del seu
elevat cost i, en menor grau, de la seva elevada densitat.
A través de les seves extraordinàries propietats, el níquel i, sobretot, els seus
aliatges han contribuït de forma destacada en el progrés de la tècnica. Entre els
materials basats en el níquel (on intervé de forma destacada) hi ha: acers
inoxidables (ja estudiats en la Secció 12.6, vol. 1); superaliatges (analitzats més
endavant); aliatges amb propietats especials (baixa dilatació, resistència
elèctrica, propietats magnètiques, memòria de forma). I, entre els camps que
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ha contribuït i continua contribuint a desenvolupar, hi ha: a) Màquines i motors:
turbines de gas (aviació); turbines de vapor (cen-trals tèrmiques i nuclears);
motors alternatius (escapament, turbocompres-sors). b) Processos químics amb
altes exigències tèrmiques i/o de pressió en medis agressius (indústries
petroquímica, paperera, alimentària; dessali-nització d'aigua de mar; fabricació
de productes químicament agressius; equip de control de la pol·lució). c)
Mitjans de fabricació (eines i matrius per a treball en calent; forns i equip per
a tractaments tèrmics; sistemes de manipulació a altes temperatures).
El mercat ofereix una notable diversitat de productes de laminació de níquel i
d'aliatges de níquel, presentats en forma de xapes, barres, perfils, així com
també aliatges d'emmotllament, els qual contenen elements addi-cionals (Si,
Mn) per augmentar-ne la colabilitat. Els principals materials sobre la base del
Ni s'agrupen en les famílies següents: a) Níquels de baix aliatge; b) Aliatges
de Ni-Cu; c) Superaliatges sobre la base del Ni. Les dues primeres es
presenten continuació, mentre que la tercera es tracta, juntament amb la resta
de superaliatges, en el proper apartat.

Níquels de baix aliatge
El níquel comercialment pur, Níquel 200 (amb traces de Fe, Cu, Mn, Si i
<0,15% C), de resistència mecànica moderada, és especialment resistent a
l'atac dels agents químics, però més enllà de 325EC perd la ductilitat a causa
de la precipitació del carboni (el Níquel 201, amb un percentatge molt més
limitat de C, 0,01%, es pot utilitzar a temperatures més altes); les seves
aplicacions són la indústria química i alimentària, la fabricació de productes
càustics, de fibres sintètiques i de components electrònics. El Duraníquel 301,
amb l'addició d'Al i Ti és endurible per precipitació i adquireix característiques
mecàniques altes pròpies de les molles tot mantenint la mateixa resistència a
la corrosió.

Aliatges de Ni-Cu (Monel)
Aquests aliatges abarateixen el cost del Ni (el Cu és més barat) sense perdre
les característiques anticorrosives i obtenen una millor resistència mecànica fins
a uns 300EC. L'aliatge Monel 400, amb un 31% de Cu, és resistent, tenaç i
dúctil, fàcilment conformable per emmotllament, forja i mecanització i se solda
bé; s'utilitza en aplicacions marines, intercanviadors de calor, processos
químics i en ambients salins. L'aliatge Monel   K-500, amb addicions d'Al i Ti,
es pot endurir per envelliment, de manera que adquireix una resistència molt
més elevada; s'utilitza per a rotors de bomba, hèlices, vàlvules, molles no
magnètiques i cargols sotmesos a elevades sol·licitacions en medis semblants
al Monel 400.
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Superaliatges

El comportament a fluència i la degradació superficial a altes temperatures
permet establir quatre grups de materials: a) Fins a temperatures de 400EC, són
adequats els acers al C amb petites addicions d'altres elements (acers no aliats,
o microaliats, de calderes i dipòsits a pressió), i alguns bronzes; b) Fins a
temperatures de 600EC, són adequats acers ferrítics al Mo, Cr-Mo o Cr-Mo-V
(acers aliats de calderes, utilitzats en centrals d'energia i plantes petroquími-
ques) i determinats aliatges del Ti; c) Fins a temperatures de 650÷700EC, els
acers inoxidables austenítics i refractaris (turbines de gas); d) A partir d'aques-
tes temperatures, s'ha de fer ús dels anomenats superaliatges.

Els superaliatges són materials metàl·lics sobre la base del Fe, del Ni i del Co
que satisfan dos tipus de requeriments a elevades temperatures (650÷1150EC):
a) Eviten la degradació per oxidació o per altres agressions del medi (gasos de
combustió, productes químics, metalls líquids, sals foses); b) Mantenen unes
propietats mecàniques acceptables, especialment la resistència a fluència (o
creep): en el càlcul resistent a elevada temperatura és més útil de conèixer la
tensió que produeix la ruptura o una determinada deformació del material
després d'un cert temps, obtinguda per un assaig de fluència, que no la resistèn-
cia instantània, proporcionada per un assaig de tracció. Les principals
aplicacions dels superaliatges són: turbines de gas d'aviació (cremadors,
cambres de combustió, rotors); mo-tors alternatius (vàlvules d'escapament amb
altes sol·licitacions); indústria química, petroquímica i centrals d'energia
(reactors, turbines de vapor, que suporten pressions i temperatures elevades);
equipament industrial i forns (atmosferes oxidants o reductores, xocs tèrmics).

Superaliatges sobre la base del Fe

Els superaliatges sobre la base del Fe són austenítics i formen combina-cions
de Fe-Ni-Cr i de Fe-Ni-Co, amb diversos elements d'addició (Mo, Nb, Al i Ti)
per a facilitar l'enduriment per solució sòlida o per precipitació. Van sorgir com
a extensió dels acers inoxidables austenítics.

Incoloy 800
Aliatge de Fe-Ni-Cr de contingut mitjà de Ni (30÷35%), amb valors mo-derats
de resistència mecànica, però un bon comportament a fluència i una bona
resistència a la corrosió fins a temperatures elevades. Addicions d'altres
elements d'aliatge (Al, Ti) augmenten les característiques mecà-niques (Incoloy
801) o milloren la resistència a la corrosió (Incoloy 825).
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A 286, Discaloy, V 57; Incoloy 901
Aliatges de Fe-Ni-Cr, els tres primers amb un contingut moderat de Ni (25÷3-
0%) i el darrer amb un contingut més elevat (40÷45%), tots ells amb addicions
de Mo, Ti i Al, que provoquen un enduriment per precipi-tació i aconsegueixen
unes característiques mecàniques elevades. S'apliquen a components de
turbines de gas fins a la temperatura de 650EC. L'aliatge A 286 s'usa en les
calderes dels reactors nuclears.

Incoloy 903, 907 i 909
Grup de superliatges, basats en una composició de Fe-Ni-Co endurida per
precipitació (l'absència de Cr fa aquests aliatges més susceptibles d'oxida-ció),
que combinen un coeficient de dilatació baix (de gran interès en la millora del
rendiment de les turbines, perquè permet disminuir el joc entre rotor i estator)
amb unes característiques mecàniques relativament elevades fins a 650EC. 

Superaliatges sobre la base del Ni

Els superaliatges d'aquest nombrós grup, amb un interessant comportament
mecànic i a la corrosió a elevada temperatura, es basen en les combinacions de
Ni-Cr-Fe (Inconel i Hastelloy) i de Ni-Cr-Co (Nimonic). Els aliatges
subministrats en xapes (Hastelloy X, Inconel 600) per a càmeres, conductes i
reactors han de ser suficientment dúctils per a ser laminats i posteriorment
conformats i, en general, presenten una bona soldabilitat, mentre que els
aliatges destinats a barres i productes forjats (Inconel X750, Inconel 718,
Nimonic 115) per a àleps de turbines i peces de màquines, requereixen una
bona resistència mecànica a elevada temperatura.

Hastelloy X
Aliatge del grup Ni-Cr-Fe, amb un percentatge significatiu de Co (9%) i traces
de W, que presenta un bon equilibri entre la seva elevada resistència a
l'oxidació (contingut de Cr relativament alt), una resistència mecànica
moderada però que es manté a elevada temperatura (enduriment per solució
sòlida i precipitació de carburs) i la seva fabricabilitat (és fàcilment soldable).
S'utilitza en motors de reacció i en cambres de combustió per sobre dels
1050EC en la indústria petroquímica (gran resistència a la corrosió per tensió).

Inconel 600
Aliatge de composició 76Ni-15Cr-8Fe, amb una excel·lent resistència a l'oxidació
a altes temperatures (fins a 1175EC), però una baixa resistència mecànica; s'usa en
components de forns, en enginyeria nuclear i en la indústria química i alimentària.



13  METALLS NO FÈRRICS 13.3  ALTRES METALLS

40 C. RIBA i ROMEVA,  Disseny de màquines IV. Selecció de materials 2  (TEM-UPC, 1997)

Inconel X750
Aliatge de composició semblant a Inconel 600, que esdevé endurible per
precipitació gràcies a les addicions d'Al i Ti. Té unes excel·lents caracte-
rístiques mecàniques i de resistència a la corrosió per sota de 700EC. La seva
excel·lent resistència a la fluència el fa especialment apte per a molles, perns
i reblons que treballen a altes temperatures, així com per a utillatges d'extrusió
i de conformació.

Inconel 718
Aliatge amb continguts significatius de Mo i Nb i menors d'Al i Ti, endurit per
precipitació, que ofereix una resistència a la tracció i a la fluència molt bona
per sota dels 650EC i una resistència a la corrosió excel·lent fins a 980EC; s'usa
en turbines de gas, reactors nuclears, dipòsits a alta pressió i temperatura, així
com en determinades peces (vàlvules) o eines (fileres d'extrusió) que treballen
en calent.

Nimonic 115
Superaliatge de composició Ni-Cr-Co-Mo, amb percentatges d'Al i Ti, fos en
el buit, que facilita l'enduriment per precipitació i proporciona valors útils de
la resistència a la fluència fins prop dels 1000EC. També presenta una bona
resistència a la fatiga, a l'oxidació i als xocs tèrmics (motors de reacció i altres
aplicacions industrials que requereixin resistència i durabilitat a altes
temperatures). Altres aliatges (Nimonic 90, Nimonic 105, Udimet 500 i
Waspaloy, fosos a l'aire; Astraloy, fos al buit) tenen petites diferències en la
composició, que es tradueixen en variacions del seu comportament.

MA 754
Aliatge de composició Ni-Cr-Co, endurit per una dispesió de partícules d'òxid
d'itri (Y O ) produïdes per mitjà de metal·lúrgia de pólvores a partir d'una2 3
barreja de l'aliatge i de l'òxid. Proporciona unes bones característiques
mecàniques que es mantenen fins a temperatures per sobre dels 1000EC; s'ha
utilitzat en toveres.

Superaliatges sobre la base del Co

Aquests aliatges s'endureixen per solució sòlida de Cr, Ni i W en la matriu de Co,
i ofereixen molt bona resistència a l'atac per corrosió dels gasos d'escapament. La
seva resistència mecànica és baixa, però mantenen valors útils de resistència a la
fluència fins a temperatures molt elevades (>1000EC), on superen els superaliatges
sobre la base del Ni. Els aliatges Haynes 188 i L-605 (o Haynes 25) s'utilitzen en
turbines de gas per a temperatures compreses entre 650÷1150EC.
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Taula 13.4  Zenc i aliatges del zenc

Lamin. Emmotllament

ASTM (B-86) (B-791)
Zn0,08Pb AG40A AC41A ZA-12 ZA-27

Zamak 3 Zamak 5

Composició química

Alumini Al % <0,001 4 4 11 27
Magnesi Mn % - 0,035 0,055 0,025 0,015
Coure Cu % <0,001 <0,25 1 1 2
Plom Pb % 0,10 <0,004 <0,004 <0,005 <0,005

Propietats físiques

Densitat Mg/m 7,14 6,60 6,70 6,03 5,00
Coeficient dilatació µm/m·K 32,5/23 27,4 27,4 24,1 26,0
Calor específic J/g·K 395 419 419 450 525
Conductivitat tèrmica W/m·K 108 113 109 116 125
Resistivitat elèctrica nS·m 62 64 65 61 58

3

Propietats mecàniques

Tipus emmotllament Inj Inj S Inj S Inj
(1)

Resist. tracció  20EC MPa 134/159 280 325 299 405 230 426
 95EC MPa - 195 240 - 229 - 259

Resistència compressió MPa - 415 600  - - - -
Resistència cisallament MPa  - 215 260 253 296 292 325
L. elàstic trac. 0,2% MPa - - -  - 320 - 371
L. elàstic compr 0,1% MPa - - - 230 269 330 359
Allargament de ruptura % 65/50 10 7 1,5 5 4,5 2,5
Duresa HB 42 82 91 94 100 90 119
Resist. fatiga 5·10 MPa 17 48 56 103 117 172 1178

Resiliència J - 58 65 26 29 48 12
Resist. fluència MPa - 21 - 69 69 76 69(2)

Mòdul d'elasticitat GPa - - - 82,7 82,7 77,9 77,9

Propietats tecnològiques

Cost pta/kg - - - - -
Temperatura de fusió EC 419 385 385 432 484
Contracció % - 1,17 1,17 1,30 1,30

  Propietat longitudinal/propietat transversal;    Fluència 1%, durant 10  hores, a 20EC(1) (2) 5
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Taula 13.5  Magnesi i aliatges del magnesi

Forja Emmotllament

UNE 36.037-80
MgAl3Zn MgAl8Zn MgZn6Zr MgAl6Zn3 MgAl9Zn1
L-6110 L-6130 L-6221

ASTM AZ31 AZ80 ZK60 AZ63 AZ91
Número DIN 3.5312 3.5812 3.5161 3.5632 3.5912

Composició química

Alumini Al % 3 8 6 6 9
Zenc Zn % 1 0,50 - 3 0,70
Magnesi Mn % >0,2 >0,12 - >0,30 >0,13
Zirconi Zc % - - >0,45 - -

Propietats físiques

Densitat Mg/m 1,77 1,80 1,83 1,83 1,81
Coeficient dilatació µm/m·K 26,0 26,0 26,0 26,1 26,0
Calor específic J/g·K - 1050 - 1050 1050
Conductivitat tèrmica W/m·K 96 76 120 77 72
Resistivitat elèctrica nS·m 92 145 - 115÷130 150÷170

3

Propietats mecàniques

Tractament H34 T5 T5 F T6 F T6

Resist. tracció  20EC MPa 290 335 350 200 275 230 275
200EC MPa 103 195 - 105 120 - 115

Límit elàstic 20EC MPa 220 245 285  95 130 150 145
200EC MPa  59 120 -  -  80  -  80

Allargament de ruptura % 15 6 11 4 5 3  6
Duresa HB 73 72 82 50 73 63 70
Límit de fatiga 5·10 MPa - - - 75 75 95 958

Resiliència J 4,3 - - 1,4 1,5 2,7 1,4
Mòdul d'elasticitat GPa 45 45 45 45 45 45 45
Mòdul de rigidesa GPa 17 17 17 17 17 17 17
Coeficient de Poisson - 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35

Propietats tecnològiques

Cost pta/kg - - - - -
Temperatura de fusió EC 630 610 635 610 595
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Taula 13.6  Titani i aliatges del titani

Pur Aliat "" Aliat ""+$$ Aliat $$

UNE 38.700-81
Ti99,2 TiAl5Sn2 TiAl6V6 TiAl6V6Sn2 TiV13Cr11Al3

L-7003 L-7101 L-7301 L-7303 L-7701

ASTM (UNS) Grau 3 R54520 R56400 R56620 R58010
Número DIN 3.7055 3.7115 3.7165 3.7175

Composició química

Alumini Al % - 5 6 5,5 3
Estany Sn % - 2,5 - 2 -
Vanadi V % - - 4 5,5 13,5
Crom Cr % - - - - 11
Altres % Fe<0,25 - - Fe, Cu -

Propietats físiques

Densitat Mg/m 4,50 4,48 4,43 4,54 4,82
Coeficient dilatació µm/m·K 9,1 9,4 9,3 9,4 9,4
Calor específic J/g·K 520 - 560 - -
Conductivitat tèrmica W/m·K 16,0 7,6 7,1 6,5 -
Resistivitat elèctrica nS·m 52 157 171 157 -

3

Propietats mecàniques

Tractament recuit recuit rec./env. rec./env. envellit

Resistència tracció MPa 490÷590 789÷860 900/1070 1000/1200 1170÷1220
Límit elàstic MPa 340 780 830/1000 930/1000 1100÷1170
Allargament de ruptura % 18/16 16 10/8 8/6 8
Duresa HB 170 360 360/420 380/420 400
Resiliència J 34/27 13÷20 17/- 17/- 11
Res. fluència  325EC MPa - - 480 - -(2)

Res. fluència  425EC MPa - - 220 - -(2)

Mòdul d'elasticitat GPa 105 110 114 110 102
Mòdul de rigidesa GPa 39 - 42 - 43
Coeficient de Poisson - 0,34 - 0,34 - 0,30

(1)

(1)

Propietats tecnològiques

Cost pta/kg 5800 - 8500 - -
Temperatura de forja EC 700÷900 900÷1100 900÷980 840÷920 650÷950
Radi de plegament - 2,5·g 4,5·g 5·g - 2,7·g

  Longitudinal/transversal;    Fluència 1% durant 1000 hores(1) (2)
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Taula 13.7  Níquel, aliatges del Ni i superaliatges

Níquel i aliatges de níquel Superaliatges

sobre la base del Fe

Aliatge 200 400 K-500 800 903
Nom comercial Níquel Monel Monel Incoloy Incoloy
Número DIN 2.4066 2.4360 2.4876 1.4876

Composició química

Níquel Ni % 99,0 66 64 32,5 38
Ferro Fe % 0,40 2,50 2,00 39,5 41,5
Cobalt Co % - - - - 15
Crom Cr % - - - 21 -
Coure Cu % 0,25 31 28 - -
Molibdè Mo % - - - - -
Alumini Al % - - 2,70 0,40 1,40
Titani Ti % - - 0,70 0,40 0,90
Altres   % Mn Mn 1,00 Mn 1,50 - Nb 3, Si

Propietats físiques
(3) (3) (3)

Densitat Mg/m 8,89 8,80 8,44 7,94 8,14
Dilatació tèrmica µm/m·K 13,3 13,9 13,7 14,4/- 8,6/-(1)

Calor específic J/kg·K 456 427 419 460/- 435/-(2)

Conductivitat tèrmica W/m·K 70 21,8 17,5 11,5/- 16,8/-(2)

Resistivitat elèctrica nS·m 95 545 615 990 610

3

Propietats mecàniques Unitats

Res. tracció 20/650EC MPa 460/- 550/- 1100/- 595/405 1310/1000
760/870EC MPa - - - 235/- -/-

980EC MPa - - - - -
Límit elàstic 20/650EC MPa 148/- 240/- 780/- 250/180 1105/895

760/870EC MPa - - - 180/- -/-
980EC MPa - - - - -

All. ruptura 20/650EC % 47/- 40/- 20/- 54/51 14/18
760/870EC % - - - 83/- -

980EC % - - - - -
R. fluència 650/760EC MPa - - - 165/66 510/-(4)

870/980EC MPa - - - 30/13 -/-
1090EC MPa - - - - -

Mòdul elastic. 20/870EC GPa 204/- 180/- 180/- 196/138 147/-
Duresa 20EC HB 140÷230 160÷225 255÷370 180÷300 -

Propietats tecnològiques

Cost pta/kg - - - - -
Temperatura fusió EC 1345÷1445 1300÷1350 1315÷1350 1355÷1385 1315÷1390

  A 540EC/a 970EC;    A 21EC/ a 870EC;    A 20EC;    Ruptura a fluència en 1000 hores (1) (2) (3) (4)
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sobre la base del Ni base Co

600 X-750 X 718 115 MA 754 HA 188
Inconel Inconel Hastelloy Inconel Nimonic Haynes
2.4816 2.4669 2.4665 2.4668

76 73 47 52,5 57,5 55 22
8 7 18,5 18,5 - - 3
- - 1,5 - 15 20 39

15,5 15,5 22 19 15 20 22
- - - - - - -
- - 9 3 3,5 - -
- 0,70 - 0,50 5 3 -
- 2,50 - 0,90 4 0,50 -
- Nb 1,00 W 0,60 Nb 5,10 B, Zr Y O  0,60 W 142 3

8,41 8,25 8,21 8,22 7,85 - 9,13
15,1/16,4 14,6/16,8 15,1/16,1 14,4/- 13,3/16,4 - 14,8/17,0
445/625 430/725 485/700 430/645 460/- - 405/565

14,8/28,8 12,0/23,6 9,1/26,0 11,4/24,9 10,7/22,6 - -/25,1
1030 1390 1180 1250 1390 - 920

660/450 1200/940 785/570 1435/1228 1240/1125 965/600 960/740
260/140 -/- 435/255 950/340 1085/830 345/250 710/635

- - - - - - 420
285/205 815/710 360/275 1185/1020 865/815 585/475 485/305
180/40 -/- 260/180 740/330 800/550 275/215 305/290

- - - - - - 260
45/49 27/10 43/37 21/19 27/23 21/25 56/70
70/80 - 37/50 25/88 24/16 34/32 61/43

- - - - - - 73
(-)/(-) 470/(-) 215/100 595/195 (-)/420 255/200 (-)/(-)
30/15 45/- 41/14 -/- 185/70 160/130 70/25

- - - - - 125 -
214/157 214/153 197/137 200/139 224/164 - 207/(-)
180÷300 - - 390 - - -

5500 - - - - - -
1355÷1415 1395÷1425 1260÷1355 1260÷1335 - - 1300÷1330
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