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1. MATERIALS METÀL·LICS. EL FERRO 
 

Després de la fusta, la pell i els ossos dels animals morts, els materials metàl·lics són els que es coneixen i 

s’utilitzen des de fa més temps amb finalitats tecnològiques (és a dir, amb el propòsit de satisfer 

necessitats).  

 

Els aliatges són barreges de metalls, que es preparen mesclant-los en estat líquid a alta temperatura. En 

refredar-se i solidificar-se, els aliatges presenten propietats similars a les dels metalls. Per aquesta raó, 

agrupem en un mateix conjunt els metalls i els aliatges: són els materials metàl·lics. 

 

En les aplicacions tecnològiques, convé distingir els materials metàl·lics formats bàsicament de ferro 

(materials ferris) dels altres (materials no ferris). Als materials no ferris en farem referència més endavant, 

en altres cursos. 

 

El ferro és un metall que es coneix des d’abans de l’any 1000 aC; l’ús 

generalitzat d’aquest material en diverses civilitzacions caracteritza l’edat 

del ferro. La civilització dels Hitites deuen la seva expansió al domini 

d’aquest metall, als quals també es sol assignar el descobriment d’aquest 

metall. En aquest període apareix i s’expandeixen l’ús d’armes i sistemes de 

defensa fetes amb aquest metall.  

 

El ferro pur, anomenat ferro dolç, és dens (7,87 g/cm3) i té un punt de fusió 

alt (1535 ºC). És de color gris brillant, si bé amb el temps es torna 

marronós a causa de la formació d’òxid de ferro. És un material que 

s’imanta amb facilitat, i és relativament fràgil i no gaire dur, per la qual cosa 

és poc útil en estat pur.  

 

 

1.1. Estat natural i sistema general d’obtenció 

Els metalls es troben a l’escorça terrestre en minerals mesclats amb altres materials terrosos i rocosos que 

no els contenen. El mineral que conté el metall s’anomena mena, i la resta de materials que hi apareixen 

mesclats, ganga. 

 

Algunes menes són de metall pur, com és el cas de 

l’or, la plata, el platí i, en algunes ocasions, el coure; 

llavors parlem de metalls nadius en la naturalesa. 

Les menes dels altres metalls són compostos 

químics. Per exemple, el ferro apareix en diverses 

menes o minerals diferents, en compostos com ara 

òxids, sulfurs o carbonats. 

 

Els pobles prehistòrics van aprendre les primeres 

propietats dels metalls a partir dels metalls nadius. 

Només cap al final del període prehistòric van 

començar a obtenir algun metall a partir de les seves 

menes i, especialment, a preparar algun aliatge, com 

Extreta de http://robotics.nasa.gov/courses/fall2003/images/Waterfall.jpg 

Imatge del Museu Arqueològic 
Nacional d'Espanya, Madrid. Sota 
llicència CC 2.5 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Hitites
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el bronze. Més endavant, a l’inici del període pròpiament històric, ja es va saber preparar el ferro a partir 

d’alguna de les seves menes. Les menes més freqüents del ferro són la magnetita, la limonita, l’hematites i 

la siderita.  

 

Això significa que s’hi han de provocar reaccions químiques. Però no n’hi ha prou. 

El procés de preparació de qualsevol metall es divideix en les fases següents: 

 

Preparació de la mena. En aquesta primera fase, s’ha d’augmentar la 

concentració de la mena per afavorir la reacció química posterior. 

 

Reacció química d’obtenció del metall. Aquest procés s’acostuma a afavorir 

treballant amb materials molt calents (líquids), que requereixen unes 

instal·lacions industrials potents i complexes. 

 

Purificació del metall obtingut i preparació d’aliatges. Si es vol obtenir un 

metall sol, s’ha de purificar la mescla que surt de la reacció química; en canvi, si 

es vol preparar un aliatge, s’ha de fer la mescla aprofitant que el producte de la 

reacció química encara és un líquid molt calent, i així s’estalvia energia i temps. 

 

 

 

 

 

2. ALIATGES DE FERRO AMB CARBONI 
2.1. Els acers i el ferro colat 

Els acers i el ferro colat són els materials ferris que contenen una petita proporció de carboni (C). En els 

acers no acostuma a superar el 2% i en el ferro colat se situa entre el 2% i el 4%. Molts acers contenen 

alguns altres metalls, també en una proporció petita, com ara crom (Cr), Cobalt (Co), Manganès (Mn)... 

 

El ferro colat o fosa és el material que s’obté directament dels processos de preparació del ferro a partir de 

les seves menes en un alt forn. Per obtenir acer, en canvi, s’ha de purificar posteriorment la fosa per 

augmentar-hi més la proporció de ferro i, si és el cas, afegir-hi petites proporcions d’altres metalls. Això 

s’acostuma a fer en uns convertidors. Un dels més habituals és el convertidor Bessemer.  

 

El ferro colat es fa passar en calent, quan encara és líquid, als motlles, en què se li donarà la forma de 

l’objecte que volem fabricar, o se’n prepararan barres o planxes de dimensions determinades. Per això, 

també s’anomena fosa. Per mitjà d’aquest procés, es fabriquen les tapes de clavegueram, que podem veure 

al carrer; radiadors dels sistemes de calefacció; mobles d’exterior; bancades de màquines, etc. La fosa té un 

punt de fusió inferior al de l’acer (uns 1.200 °C) i és dura, però un pèl fràgil. 

 

Els acers, segons el seu contingut en carboni, es classifiquen en: 

 

- Acers dolços, que contenen entre un 0,05% i un 0,40% de carboni. Són molt tenaços i dúctils, 

però no gaire durs. S’usen per fabricar carrosseries de vehicles i per construir perfils d’acer. 

 

- Acers durs, compostos d’un 0,40% a un 0,85% de carboni. Presenten més resistència mecànica 

que els anteriors i s’usen per fabricar engranatges, rodes, carrils de tren, eixos i, en general, les 

parts de les màquines que han de suportar molts esforços. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Alt_forn
http://ca.wikipedia.org/wiki/Proc%25C3%25A9s_Bessemer#Convertidor_Bessemer
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- Acers salvatges, que tenen entre un 0,85% i un 2% de carboni. Serveixen per fabricar motlles, 

eines de perforar, cables d’acer, etc., perquè són els acers més durs i resistents. 

 

Els acers també es poden distingir els uns dels altres pels metalls que, a més del ferro, contenen en petita 

proporció. Per exemple, l’anomenat acer inoxidable –que no es rovella fàcilment– conté crom i s’empra en la 

fabricació de coberts, estris de cuina, material quirúrgic, turbines i, en general, de tota mena d’objectes que 

s’han d’exposar a l’acció de l’aigua i del vapor d’aigua. Alguns acers que contenen wolfram o molibdè (acers 

al wolfram, acers al molibdè) són particularment durs, i s’usen per fabricar les broques i altres eines que 

serveixen per perforar. 

 

 

3. L’OBTENCIÓ D’ACER I FOSA: UNA HISTÒRIA 
3.1. La farga catalana 

Actualment, l’activitat de la fosa té lloc en els alts forns. Fins al segle XIX, a 

l’Europa occidental s’utilitzava un altre sistema, molt arrelat i desenvolupat 

aleshores en el nostre país, conegut amb el nom de farga catalana. 

 

Les fargues, ara ja totalment en desús, se situaven en les zones pròximes als 

boscos (perquè consumien carbó vegetal) i al costat de rius d’un cert cabal 

(perquè utilitzaven molta aigua). N’hi havia moltes al Ripollès, a la conca del Ter. 

 

En una farga, el ferro es preparava elevant molt la 

temperatura de la mena amb la combustió de carbó 

de llenya. La temperatura que s’assolia (mai 

superior als 1.200 °C) era menor que en els alts forns, i la massa que es 

formava no arribava a ser del tot líquida. Era una massa pastosa de ferro 

barrejat amb carboni anomenada masser. 

 

Posteriorment, el material obtingut es treballava pel procediment de la forja, 

que a força de cops amb un mall eliminava les restes d’escòria i de bombolles 

de gas. El mall es feia funcionar amb una roda hidràulica i rebia el nom de 

martinet.   

 

En una farga catalana hem de distingir dues parts: el sistema de generació de 

corrents d’aire a pressió que s’insuflen al foc del carbó per millorar-ne la combustió, i el forn, on tenia lloc 

pròpiament la reacció química de preparació del ferro.  

 

Un cop s’havia obtingut el masser es passava a 

l’enclusa on es treballava amb el mall. A 

mesura que el mall picava sobre el masser es 

reduïa el percentatge de carboni aconseguint 

un acer de més bona qualitat. 

 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Farga_catalana

