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TEMA  – LES PROPIETATS DELS MATERIALS 

 
 

 
1. Introducció 

2. Les propietats físiques 

 Conductivitat elèctrica i tèrmica 

 Densitat 

 Dilatació 

 Punt de fusió 

 higroscopicitat 

1. Les propietats mecàniques 

 Tracció - compressió 

 Flexió 

 Cisallament o trencament 

 Torsió 

 Elasticitat - plasticitat 

 Ductilitat - mal·leabilitat 

 Resistència 

 Duresa - tenacitat – fragilitat 

 Fatiga 

 Maquinabilitat 

 Sodabilitat 

2. Les propietats químiques 

 Permeabilitat 

 Solubilitat 

 Oxidació 

3. Les propietats biològiques 

 Reciclabilitat 

 Biodegradabilitat 

 Toxicitat 
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1- INTRODUCCIÓ 

Les propietats dels materials són el conjunt de característiques que posseeix, que el caracteritza, el diferencia i 
distingeix d’altres materials. 

De vegades cal transformar el material per tal de potenciar-ne alguna de les seves propietats o qualitats que 
posseeix. 

Si ens fixem, per exemple, en un martell, veiem que està compost de dos tipus de 
materials molt diferents, un cap de ferro i un mànec de fusta. A ningú se li 
passaria pel cap de fer-lo a l’inrevés. Per tant podem dir que cada material te 
unes propietats especifiques que les fan idònies per a un tipus d’utilitat concreta. 

La determinació dels materials a utilitzar, no es fa de forma casual sinó que se selecciona el material més adequat 
en funció de les característiques que ha de tenir l'objecte dissenyat. Aquesta elecció es fa tenint en compte la 
necessitat de reunir unes determinades propietats com que sigui fàcil de treballar, la duresa, el pes, la resistència, 
el preu, .... Cada material té un sèrie de propietats i característiques que el fan diferent de la resta. 

 

 

2- LES PROPIETATS FÍSIQUES 

Les propietats FÍSIQUES són aquelles que ens permeten determinar les característiques dels materials 
independentment de la seva forma, grandària o composició. 

2.1- Conductivitat elèctrica i tèrmica 

Elèctrica:  és la propietat dels materials que facilita, en més o menys grau, el pas del 
corrent elèctric. No tots els materials oposen la mateixa resistència al pas del corrent 
elèctric. Així doncs, els que en condicions normals n'afavoreixen el seu pas els 
anomenem conductors, i en canvi els que hi oposen gran resistència els anomenem 
aïllants. Tots el metalls són en major o menor mesura bon conductors elèctrics, en 
canvi la fusta, els plàstics o el vidre en són bons aïllants. 

Tèrmica:  és la propietat que tenen els cossos de deixar passar la calor en més o 
menys grau, a través seu. Trobem els anomenats aïllant tèrmics que no deixen passar fàcilment la calor, com la 
fusta i els conductors tèrmics que sí deixen passar fàcilment la calor, com els metalls 

2.2- Densitat: és la massa (en grams o en quilograms) que té un volum determinat (en 

centímetres cúbics o metres cúbics) d'un material. Aprofitant aquesta propietat, es poden 
fabricar objectes que tinguin la mateixa mida i forma, però de pes molt diferent segons el 
tipus de material que utilitzem. Cada material té una densitat determinada i que la podem 
calcular per mitjà d'aquesta fórmula: 
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TIPUS MATERIAL SÍMBOL 
DENSITAT 

en kg/m³ en g/cm³ 

  
  
  
FUSTA 

BALSA   240 0.240 

PI   480 0.480 

CAOBA   680 0.680 

OM   700 0.700 

ROURE   720 0.720 

BUBINGA   830 0.830 

EBEN   1200 1.200 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
PLÀSTIC 

POLIPROPILÈ PP 900 0.900 

POLIAMIDA (NILÓ) PA 1150 1.150 

POLICARBONAT PC 1200 1.200 

POLIESTIRÈ PS 1050 1.050 

POLIETILÈ PE 960 0.960 

POLICLORUR DE VINIL PVC 1600 1.600 

POLITEREFTALAT D’ETILÈ PET 1400 1.400 

METACRILAT PMMA 1200 1.200 

TEFLÓ PTFE 2200 2.200 

RESINA D’EPOXI EP 1400 1.400 

RESINA DE POLIESTER UP 1400 1.400 

BAQUELITA PF 1300 1.300 

RESINA DE MELAMINA MF 1600 1.600 

SILICONA SI 1600 1.600 

POLIURETÀ PUR 1250 1.250 

NEOPRÈ PCP 1200 1.200 

  
  
  
  
  
  
METALL 

PLOM Pb 11360 11.360 

COURE Cu 8940 8.940 

NIQUEL Ni 8900 8.900 

ESTANY Sn 7300 7.300 

ZINC Zn 7200 7.200 

TITANI Ti 4410 4.410 

ALUMINI Al 2710 2.710 

MAGNESI Mg 1710 1.710 

BRONZE   8750 8.750 

LLAUTÓ   8340 8.340 

FERRO Fe 7870 7.870 

ACER   7800 7.800 

 
 

2.3- Dilatació: és la propietat d'alguns materials a variar les seves dimensions a  causa del 

canvi de temperatura. Aquest aspecte s’ha de tenir molt en compte en les construccions gran 
com els ponts i els grans edificis. 
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2.4- Punt de fusió: és la major o menor facilitat que té un material per fondre's 

per l'efecte de l'escalfor. Així doncs cada material es fon a una determinada 
temperatura i passa d’un estat sòlid a líquid. 

 

 

TIPUS MATERIAL SÍMBOL 
PUNT DE FUSIÓ 

en ºC 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
PLÀSTIC 

POLIPROPILÈ PP 170 

POLIAMIDA (NILÓ) PA 260 

POLICARBONAT PC 150 

POLIESTIRÈ PS 100 

POLIETILÈ PA 135 

POLICLORUR DE VINIL PVC 212 

POLITEREFTALAT D’ETILÈ PET 250 

METACRILAT PMMA 90 

TEFLÓ PTFE 327 

RESINA D’EPOXI EP 200 

RESINA DE POLIESTER UP 200 

BAQUELITA PF 170 

RESINA DE MELAMINA MF 270 

  
  
  
  
  
  
METALL 

PLOM Pb 327 

COURE Cu 1083 

NIQUEL Ni 1455 

ESTANY Sn 232 

ZINC Zn 419 

TITANI Ti 1670 

ALUMINI Al 660 

MAGNESI Mg 650 

BRONZE   1050 

LLAUTÓ   950 

FERRO Fe 1539 

ACER   1460 

 

2.5- Higroscopicitat (porositat): és la capacitat d’un material per absorbir i desprendre humitat. La 

higroscopicitat indica la quantitat, més o menys gran d’aigua que un material és capaç d’absorbir o eliminar. 

Aquesta característica està relacionada de manera inversament proporcional amb la densitat, de manera que els 
materials més porosos són menys densos o pesats. Per tant aquest fenomen pot causar una modificació del volum 
del material en desprendre aigua (per mitjà de l’assecatge), es produeix una disminució del volum; en absorbir-ne, 
per causa d’un augment de la humitat de l’ambient, es produeix un augment del volum.  
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3- LES PROPIETATS MECÀNIQUES 

són aquelles propietats que ens permeten determinar el comportament dels materials quan estan sotmesos a una 
força, per tant diem que quan sobre un cos hi actuen determinades forces aquest està sotmès a esforços.  
La reacció d’una peça d’un determinat material sotmesa a un esforç depèn de diversos factors, tals com la 
intensitat d’aquest esforç, les mesures de la peça, el material de que està fet i també del tipus d’esforç. 

 

3.1- Tracció i Compressió 

Tracció: esforç a que se sotmet un material quan s'apliquen sobre el dues forces 
oposades, de forma que es tendeix a estirar-lo.  

Compressió: esforç a que se sotmet un material quan apliquem dues forces que actuen en 
direcció a un mateix punt, de forma que es tendeix a escurçar o aixafar el material.  

 

3.2- Flexió: esforç a que se sotmet un material quan se li apliquen forces que 

tendeixen a doblegar-lo  o corbar-lo. 
 
Aquesta propietat s’aprofita per construir estructures que siguin resistents però 
alhora tinguin prou flexibilitat per tal de poder absorbir els petits moviments 
ocasionats pels canvis de temperatura, humitats normals o pesos que han de suportar 
certes estructures.  

 

3.3- Trencament o cisallament: esforç a que se sotmet un material quan se li 

apliquen forces dues forces oposades que tendeixen a tallar-lo.  

 

 

3.4- Torsió: esforç a que se sotmet un material quan se li apliquen forces que 

tendeixen a retorçar-lo.  

3.5- Elasticitat i Plasticitat 

  Elasticitat: és la propietat que tenen els materials de deformar-se quan suporten un 
esforç i de retornar a la seva forma inicial quan aquest deixa d’actuar. Existeix un límit 
d'elasticitat per a cada material, que determina quan el material que està sotmès a 
una força queda deformat permanentment amb la possibilitat de trencar-se. 

Plasticitat: és la propietat que tenen els materials de conservar les deformacions 
produïdes per l’acció dels esforços a que han estat sotmesos quan aquests deixen d’actuar. 
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3.6- Ductilitat i Mal·leabilitat 

  Ductilitat: és la propietat dels materials que permet deformar-los permanentment en fils o 
barilles quan són sotmesos a un esforç de tracció.  

    Mal·leabilitat: és la propietat dels materials que permet 
deformar-los permanentment en làmines quan són sotmesos a 
una força de compressió. 

 

 

3.7- Resistència: és la propietats  que tenen els materials de suportar diferents forces sense trencar-se. 

3.8- Duresa, Tenacitat i Fragilitat 

Duresa: és la propietat que tenen els materials d’oposar-se a se ratllats o 
penetrats. 

Tenacitat: és la propietat que tenen els materials de resistir cops sense  trencar-
se . 

Fragilitat: és la propietat d'un material de trencar-se per un cop. 

3.9- Fatiga 

és la resistència d’un material al trencament en ser sotmès repetidament al mateix esforç 

 

3.10- Maquinabilitat 

és la propietat que fa referència a la facilitat amb què un material pot ser treballat 

 

 

3.11- Soldabilitat  

és la propietat que tenen alguns materials a unir-se sòlidament entre ells per efecte 
de l’escalfor. 
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4- LES PROPIETATS QUÍMIQUES 

són les que es refereixen al comportament d’un material quan el sotmetem a l’acció d’agents atmosfèrics o 
químics. 

4.1- Permeabilitat: és la  propietat que tenen algun materials de deixar passarà través seu aigua o altres fluids 

4.2- Solubilitat: és la propietat que tenen els materials de mesclar-se de manera homogenis amb una altra 

substància. 

4.3- Oxidació:  és la facilitat amb què un material es combina amb l’oxigen i forma una capa d’òxid a la seva 

superfície. 

 

 
 
 
 

5- LES PROPIETATS BIOLÒGIQUES 

Segons l’impacte que produeixen els materials en el medi ambient, es classifiquen en: 

5.1- Reciclabilitat:  és la propietat del materials que fa referència a la nostra capacitat de transformar un 

producte usat en un altre producte, allargant d’aquesta manera la seva vida útil. 

5.2- Biodegradabilitat: és la propietat que tenen els materials de deteriorar-se com a conseqüència de les 

interaccions amb el medi. 

5.3- Toxicitat:  és la propietat que tenen els materials de produir efectes negatius en els organismes. 

 

 


