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CONTRATO PROGRAMA  TECNOLOXÍA 2018-2019 

MINERAIS METÁLICOS. 

Esta e unha selección dos traballos presentados.  

Os traballos, realizados en grupos de 2-3 alumnos están arquivados no Departamento de 

Tecnoloxía. 

2º ESO. 

O “ Cu” e o “Al”. Electricidade e electrónica. 

O Cobre. 

Trátase dun metal de transición de cor avermellada e brillo metálico que, xunto 

coa prata e o ouro, forma parte da chamada familia do cobre. Caracterízase por ser un 

dos mellores condutores de electricidade e é un dos poucos metais que poden atoparse 

na natureza en estado “nativo”, é dicir, sen combinar con outros elementos. Grazas á súa 

alta condutividade, ductilidade e maleabilidad, converteuse no material máis utilizado 

para fabricar cables eléctricos e outros compoñentes eléctricos e electrónicos. 

O cobre forma parte dunha cantidade moi elevada de aliaxes que xeralmente 

presentan mellores propiedades mecánicas, aínda que teñen unha condutividade 

eléctrica menor. As máis importantes son coñecidas co nome de bronces e latones. Por 

outra banda, o cobre é un metal duradeiro porque se pode reciclar un número ilimitado 

de veces sen que perda as súas propiedades mecánicas.  

Foi un dos primeiros metais en ser utilizado polo ser humano na prehistoria. O 

cobre e a súa aliaxe co estaño, o bronce, adquiriron tanta importancia que os 

historiadores chamaron Idade do Cobre e Idade do Bronce a dous períodos da 

Antigüedad. Aínda que o seu uso perdeu importancia relativa co desenvolvemento da 

siderurgia, o cobre e as súas aliaxes seguiron sendo empregados para facer obxectos tan 

diversos como moedas, campás e canóns. A partir do século XIX, concretamente da 

invención do xerador eléctrico en 1831 por Faraday, o cobre converteuse de novo nun 

metal estratéxico, ao ser a materia prima principal de cables e instalacións eléctricas. 

O cobre posúe un importante papel biolóxico no proceso de fotosíntesis das 

plantas. E en animais, contribúe á formación de glóbulos vermellos e ao mantemento 

dos vasos sanguíneos, nervios, sistema inmunitario e ósos e por tanto é un 

oligoelemento esencial para a vida humana. O cobre é o terceiro metal máis utilizado no 

mundo, por detrás do ferro e o aluminio. Actualmente, e grazas á súa versatilidade, este 

metal é un dos recursos naturais máis útiles do mundo. 

 

Non é nada sorprendente, por tanto, que o cobre poida atoparse nunha ampla 

variedade de aplicacións e en moitas industrias diferentes. Algunhas destas son, por 

exemplo, telecomunicacións, arquitectura, enerxía convencional, fontanería, 

calefacción, transporte e, por suposto, a enerxía renovable. 
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Aplicacións. 

 

O cobre posúe propiedades físicas, químicas, mecánicas e biolóxicas que 

propician o seu uso industrial en múltiples aplicacións.Xa sexa considerando a 

cantidade ou o valor do metal empregado, o uso industrial do cobre é moi elevado. É un 

material importante en multitude de actividades económicas e foi considerado un 

recurso estratéxico en situacións de conflito. 

 

1.- Aplicacións eléctricas, enerxéticas e telecomunicacións. O cobre é o metal 

non precioso con mellor condutividade eléctrica. Isto, unido á súa ductilidade e 

resistencia mecánica, tanto á tracción como á corrosión, convertérono no material máis 

empregado para fabricar cables eléctricos, tanto de uso industrial como residencial. Así 

mesmo empréganse condutores de cobre en numerosos equipos eléctricos de 

rendemento enerxético, como xeradores, motores e transformadores. Tamén son de 

cobre a maioría dos cables telefónicos, os cales ademais posibilitan o acceso a internet. 

Doutra banda, todos os equipos informáticos e de telecomunicacións conteñen cobre en 

maior ou menor medida nos seus circuítos integrados, transformadores e cableado 

interno. 

 

2.- Aplicacións en Enerxías Renovables. As fontes de Enerxía Renovables serán 

cruciais para abastecer a crecente demanda de enerxía que acompañará á continua 

industrialización do mundo. Unha simple aeroturbina contén máis dunha tonelada de 

cobre. Todos estes sistemas dependen en gran medida do cobre para transmitir a enerxía 

que xeran coa máxima eficacia e o mínimo impacto ambiental. 

 

  3.- Medios de transporte. O cobre emprégase en varios compoñentes de coches e 

camións, principalmente os radiadores, freos e cojinetes, ademais naturalmente dos 

cables e motores eléctricos. Un turismo pequeno contén en total ao redor de 25 kg de 

cobre, subindo esta cifra a 45 kg para os de maior tamaño. Tamén os trens requiren 

grandes cantidades de cobre na súa construción: 1 – 2 toneladas nos trens tradicionais e 

ata 4 toneladas nos de alta velocidade. Ademais as catenarias conteñen unhas 10 

toneladas de cobre por quilómetro nas liñas de alta velocidade.  

 

4.- Construción e ornamentación.Unha gran parte das redes de transporte de 

auga están feitas de cobre ou latón, debido á súa resistencia á corrosión e as súas 

propiedades anti- microbianas. O cobre emprégase tamén a miúdo para os pomos das 

portas de locais públicos, e para utensilios sanitarios en hospitais xa que as súas 

propiedades anti- bacterianas evitan o contaxio de infeccións e a propagación de 

epidemias. 

 

  5.- Moedas. Desde o inicio da acuñación de moedas na Idade Antiga o cobre 

emprégase como materia prima das mesmas, ás veces puro e, máis a miúdo, en aliaxes. 

 

 

                   



Contrato programa 2019                                                                                        Dpto. de Tecnoloxia 

3 
 

 

O Aluminio. 

O aluminio é o terceiro elemento máis común na natureza, tras o silicio e o 

osíxeno. Pola súa alta resistencia á corrosión e pola súa baixa densidade é de gran 

utilidade na enxeñería de materiais. Ademais, tes outras vantaxes: é un bo condutor 

eléctrico, é fácil de mecanizar e o prezo do aluminio resulta máis alcanzable que o 

doutros metais. Por todo isto aumentou o seu uso a partir da segunda metade do século 

XX ata situarse só por detrás do aceiro.  

Principais aliaxes de aluminio. 

  A nivel mecánico, o aluminio resulta brando e maleable, polo que o máis 

frecuente é o seu uso en forma de aliaxes. As máis comúns son as elaboradas con cobre, 

cinc, manganeso, magnesio ou silicio. Coñécellas como aliaxes lixeiras, e son moi 

resistentes á corrosión, aínda que ofrecen maior resistencia e dureza que o aluminio 

puro. Por estas características estes materiais son moi empregados en cableado eléctrico, 

pero non como parte de estruturas. 

As aliaxes, por tanto, permiten mellorar as condicións naturais do aluminio, 

podendo así fundilo, forxalo, extrusionarlo ou utilizalo para soldadura.  

Aplicacións industriais do aluminio. 

  O duraluminio é unha das aliaxes máis coñecidas, composta por aluminio, cobre, 

manganeso e magnesio. Pola súa lixeireza e resistencia, utilízase na estrutura de avións, 

trens de alta velocidade, tranvías, automóbiles e autobuses. Doutra banda, nas 

carrocerías a chapa de aluminio é moi empregada para fabricar chasis, remolques e 

outros elementos, alixeirando o peso total de forma considerable (preto dun 30% en 

automóbiles). Isto contribúe a un menor consumo de combustible e, por tanto, de 

emisións.  

Por estas razóns gran parte do aceiro empregado na industria automotriz foi 

sutituido nos últimos anos por aluminio. 

Ademais, a partir da cinta de aluminio elabóranse pezas por estampaxe para a 

industria automobilística (reixas, bastidores, llandas, etc.) e para a aviación (partes da 

fuselaxe, trens de aterraxe). Os criterios para o seu uso son tanto económicos como 

ecolóxicos.  

O aluminio é un material utilizado tamén en fabricación de maquinaria industrial 

e ferramentas. Na industria petrolífera permite o traballo en augas profundas, formando 

parte por exemplo de tubos de perforación, todo grazas á súa lixeireza e resistencia. 

 O seu papel na industria eléctrica é moi relevante: coa mesma lonxitude e peso 

que o cobre, ten maior condutividade, ademais de mellor prezo. E, ao ser máis lixeiro, 

permite unha maior separación entre torres de alta tensión, diminuíndo así os custos. 

Está a substituír paulatinamente ao cobre ao ser máis eficiente. 
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Doutra banda, coa técnica de dobrado e conformado, úsanse tanto chapa de 

aluminio como flejes en instalacións térmicas. 

 Un material para o futuro. 

 O aluminio ten a enorme vantaxe de que pode ser reciclado infinitas veces sen 

perder as súas propiedades, o que permite un aforro moi importante en custos e en 

emisións contaminantes. As súas aplicacións son moi variadas e o seu uso é crecente 

pola súa lixeireza, ductilidade e rendibilidade do proceso de reciclaxe. 

 

 

                          

 

3º ESO. 

O  “Fe”. Siderurxia e Metalurxia. 

A siderurxia é a tecnoloxía relacionada coa produción do ferro e as súas aliaxes, 

en especial as que contén unha pequena porcentaxe de carbono, que constitúen os 

aceiros. En xeral, o aceiro é unha aliaxe de ferro e carbono á que adoitan engadirse 

outros elementos. Algunhas aliaxes denominadas ferros conteñen máis carbono que 

algúns aceiros comerciais. Os distintos tipos de aceiros conteñen entre o 0,04 e o 2.25% 

de carbono. O ferro coado, o ferro coado maleable e o arrabio conteñen entre un 2 e un 

4% de carbono. Para fabricar aliaxes de ferro e aceiro emprégase un tipo especial de 

aliaxes de ferro denominadas ferroaleaciones, que conteñen entre un 20 e un 80% do 

elemento de aliaxe, que poden ser manganeso. 

Aplicacións do Aceiro.  

Segundo o uso a que se queira destinar, os aceiros pódense clasificar nos seguintes: 

 • Aceiros de construción: este tipo de aceiro adoita presentar boas condicións de 

soldabilidad. 

 • Aceiros de uso xeral: xeralmente comercializado en estado bruto de 

laminación. 

 • Aceiros cementados: son aceiros aos cales se lles someteu a un tratamento 

termoquímico que lle proporciona dureza á peza, aínda que son aceiros tamén fráxiles 
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(posibilidade de rotura por impacto). O proceso de cementación é un tratamento 

termoquímico no que se achega carbono á superficie da peza de aceiro mediante 

difusión, modificando a súa composición, impregnado a superficie e someténdoa a 

continuación a un tratamento térmico. 

• Aceiros para amorne e revenido: Mediante o tratamento térmico do amorne 

perséguese endurecer e aumentar a resistencia dos aceiros. Para iso, quéntase o material 

a unha temperatura lixeiramente máis elevada que a crítica e sométese a un arrefriado 

máis ou menos rápido (segundo características da peza) con auga, aceite, etc. Doutra 

banda, o revenido adóitase usar coas pezas que foron sometidas previamente a un 

proceso de tépedo. O revenido diminúe a dureza e resistencia dos materiais, elimina as 

tensións creadas no amorne e mellórase a tenacidade, deixando ao aceiro coa dureza ou 

resistencia desexada. Distínguese basicamente do amorne en canto a temperatura 

máxima (uns 50° C menor que o tépedo) e velocidade de arrefriado (adóitase arrefriar 

ao aire). A estrutura final conseguida é martensita revenida. 

  • Aceiros inoxidables ou para usos especiais: loa aceiros inoxidables son aqueles 

que presentan unha aliaxe de ferro cun mínimo de 10% de cromo contido en masa. O 

aceiro inoxidable é resistente á corrosión, dado que o cromo, ou outros metais que 

contén, posúe gran afinidade polo osíxeno e reacciona con el formando unha capa 

exterior pasivadora, evitando así a corrosión do ferro en capas interiores. Con todo, esta 

capa exterior protectora que se forma pode ser afectada por algúns ácidos, dando lugar a 

que o ferro sexa atacado e oxidado por mecanismos intergranulares ou picaduras 

xeneralizadas. Algúns tipos de aceiro inoxidable conteñen ademais outros elementos 

aleantes, como poidan ser o níquel e o molibdeno. 

• Aceiros para ferramentas de corte e mecanizado: son aceiros que presentan 

unha alta dureza e resistencia ao desgaste. 

  • Aceiros rápidos: son un tipo de aceiro especial para o seu uso como ferramenta 

de corte para ser utilizados con elevadas velocidades de corte. Xeralmente van 

presentarse con aliaxes con elementos como o W, Mo e Mo- Co.  
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4º ESO. 

O  “Co” e o “Li”. Baterías coches eléctricos.        

O cobalto e o litio son dous elementos crave para construír as baterías dos 

coches eléctricos. A súa produción é limitada e, ás veces, suxeita a polémica. A 

produción de baterías eléctricas está destinada a aumentar exponencialmente. Ao 

crecemento en número de dispositivos móbiles e portátiles sumóuselle un monstro con 

apetito: os coches eléctricos. Ademais, as baterías que montan estes vehículos son moito 

máis grandes que as da electrónica de consumo. Isto únese a que os coches eléctricos 

están nun momento de despegamento. Todas as grandes marcas anunciaron plans para 

lanzar novos modelos ou xa teñen as súas unidades no mercado. 

As consecuencias que pode ter esta tormenta perfecta industrial nos próximos 

anos son enormes. E é que para fabricar as baterías de ion litio necesítanse certos 

minerais escasos. Son, sobre todo, o cobalto e o propio litio. O primeiro emprégase para 

mellorar o rendemento do segundo, co fin de alongar a autonomía da batería. En canto 

ao litio, o seu papel é clave e, polo momento, insubstituíble nas tecnoloxías de 

acumulación enerxética.  

A electrificación dos vehículos supón non só unha revolución na mobilidade; 

implica unha revolución en enxeñería: mecánica, electrónica, informática... Forman un 

todo que debe atopar a forma de que o peso, a aerodinámica, as prestacións, a potencia, 

a aceleración e a freada así como a xestión enerxética eficiente interactúen 

adecuadamente. Doutra banda, a crecente demanda de coches eléctricos está 'a arrastrar' 

aos fabricantes e provedores a un importante escenario: o do aprovisionamento dos 

ingredientes necesarios para desenvolver as baterías que moven estes vehículos. 

É aquí onde chegamos ao factor escaseza: o litio, o cobalto ou as terras raras 

están a volverse caros e difíciles de atopar e presentan ademais conflitos éticos 

relacionados co medio ambiente e os dereitos. 

Electricidade, a contaminación que non se ve. 

 É aquí onde entran en xogo un bo número de variables que de cando en cando 

se teñen en conta á hora de pensar canto contamina un coche. E é que, a fabricación dun 

vehículo pode provocar unhas emisións contaminantes superiores nun coche eléctrico 

que un “tradicional”. Por exemplo, as cadeas de montaxe non traballan a pleno 

rendemento, como si o fan na maioría de ocasións cos vehículos máis asentados, o que 

provoca que se necesite o mesmo consumo de combustible para mover unhas máquinas 

que, en definitiva, acaban producindo un número menor de vehículos. 

Pero é que, ademais, a construción de baterías para a almacenaxe de 

electricidade necesita da queima de combustible durante a súa fabricación, na procura 

de materiais raros cos que as baterías acumulan a enerxía, que se mantén co 

abastecemento da devandita electricidade para poder fornecer aos coches. Que non 

vexamos a súa queima, e consecuentes emisións, non significa que non existan. 
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