
  

Els Metalls
● Elements com la plata, el ferro, l'alumini, el 
coure, etc. pertanyen al GRUP DELS 
METALLS.

● Tots tenen propietats comunes. 



  

Propietats comuns dels metalls

● Ductilitat
● Mal·leabilitat
● Fusibilitat 
● Conductivitat elèctrica
● Conductivitat del calor



  

Propietats no comuns a tots els 
metalls

● Tots els metalls són sòlids a temperatura 
ambient? No, el mercuri és líquid.

● Alguns metalls tenen la propietat de ser atrets 
per imants, com el ferro.  



  

Obtenció dels metalls 
 LA METAL·LÚRGIA

● A la natura els metalls estan en forma mineral
– S'ha d'extraure el mineral de la terra

– S'ha de separar la part aprofitable del mineral i 
fondre el metall en lingots

– S'ha de transformar els lingots en peces. 



  



  

A)Extracció dels minerals de metalls 

● L'extracció dels minerals es fa a les mines. Hi 
ha mines a cel obert i subterrànies 



  

B) Separació

● La separació es fa amb la trituració del mineral 
i la posterior classificació

MINERAL

GANGA
Part NO útil

MENA
Part ÚTIL

LINGOTS



  

METALLS FERROSOS

● Són els que tenen ferro com a component
– Ferro pur. És el metall més important per a l'activitat 

humana. Es coneix des de la prehistòria. És dúctil, 
mal·leable i es magnetitza fàcilment. Per altra banda la 
corrosió l'afecta molt. 

– La Fosa. És un material de gran duresa, molt resistent al 
desgast, però molt fràgil. 

– Acer: Aliatge de ferro amb carboni. És dur, tenaç i 
resistent als esforços.  

● L'Acer Inoxidable es un aliatge amb crom i níquel. És més 
resistent a la corrosió. 



  

Ferro - Acer



  

METALLS NO FERROSOS

● Aquests no contenen ferro
● Hi ha metalls purs

– Alumini, coure, zinc, estany, plom, titani, crom

● I també aliatges
– Bronze, llautó, llauna



  

Alumini

● És el metall més abundant de l'escorça 
terrestre. 

● És dúctil, mal·leable, bon conductor del calor i 
l'electricitat.

● Usos: aeronàutica, finestres, estris de cuina.  



  

Coure

● És dúctil, mal·leable, bon conductor. 
● Usos: cables elèctrics, canonades. 
● A partir del cobre s'obtenen dos aliatges: 

bronze i llautó



  

Bronze

● Aliatge del coure i estany
● Antigament es feia servir per fer armes, eines  i 

objectes decoratius. 
● Usos actuals: hèlixs de vaixells, campanes, 

objectes decoratius



  

Llautó

● Aliatge de coure u zinc
● És de color daurat i fàcil de treballar. Per 

aquesta raó es fa servir en l'orfebreria, bijuteria 
i coberteria. 

● També s'hi fabriquen frontisses, poms, 
instruments musicals...



  

Zinc

● De color blanc blavós, però en contacte amb 
l'aire es torna gris. 

● Poca resistència mecànica, però resistent a la 
corrosió. Per aquesta raó es fa servir per 
recobrir altres metalls -galvanització.

● Usos: cobertes dels edificis, proteccions  a les 
carreteres.



  

Estany

● Metall molt mal·leable, no s'oxida. 
● El seu ús principal es per fer Llauna, que és 

una làmina d'acer recoberta amb estany.
● L'estany també s'utilitza a les soldadures. 



  

Plom

● Metal molt dens i tou. Molt mal·leable i bon 
conductor del calor i electricitat. 

● Usos: protecció contra radiacions perilloses; 
additiu al vidre; a les bateries; cartutxos i ploms 
de pesca. 



  

Titani

● Metall molt dur i resistent als esforços 
mecànics.

● Usos: pròtesis mèdiques, indústria espacial i 
estructures arquitectòniques.  



  

Crom

● Metall blanc brillant. Fràgil però dur i molt 
resistent a la corrosió. 

● Usos: principalment com a protector contra la 
corrosió d'altres metalls. Es diu la tècnica del 
cromatge. 



  

CONFORMACIÓ DELS METALLS

● Una vegada tenim el metall en forma de lingot la 
següent passa es donar-los forma.

● Hi ha diferents tècniques: 



  

A) Conformació per modelatge (fosa)

● La tècnica consisteix en 
– Pujar la temperatura del metall per fer-lo líquid.

– Introduir el metall líquid en un motllo ceràmic

– Deixar refredar 



  

B) Conformació per deformació 
en calent

● Hi ha diferents tècniques. 
– Forja: Encalentir el metall al vermell a la forja, i 

amb cops de martell donar-li forma



  

● Laminació. Un lingot calent passa per dos o 
més rodets i surt una làmina fina de metall.

● Extrusió: Es fa pressió sobre el metall calent i 
aquest surt per un orifici amb la forma 
desitjada. 



  

C) Conformació per deformació 
en fred

● Estampació



  

● Embotició



  

● Trefilat. Amb aquesta tècnica s'obté filferro, o fil 
de coure. 
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