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RESUM  

L'anomenada ciència dels materials és una branca del coneixement relativament 

recent i extraordinàriament activa. Els equips d‟investigació són essencialment 

multidisciplinaris: físics, químics, enginyers, informàtics i, en alguns casos, 

biòlegs i fins i tot metges.  Els seus elements de treball són relativament limitats: 

els elements de la taula periòdica. 

L‟afinament de la mida de gra dels materials ha guanyat interès en els darrers 

anys. La reducció de la mida de gra dels materials, els confereix una notable 

millora de les seves propietats mecàniques.  

L‟alumini, un dels materials més abundants de l‟escorça terrestres, amb una 

densitat molt baixa, però amb propietats mecàniques inferiors a les de l‟acer, es 

presenta com el millor candidat possible per a la realització d‟aquest estudi. 

Mitjançant un procés de servera deformació plàstica, com és la tècnica del “Ball 

Milling” (mòlta mecànica), s‟aconseguirà un afinament de la seva mida de gra, i 

una millora significativa de les seves propietats mecàniques.  

Tot i que l‟alumini ja és un material força utilitzat en la industria de l‟automoció i 

el transport (degut a la seva lleugeresa), amb aquesta millora de propietats es 

pretén ampliar el seu camp d‟utilització i fer-lo més atractiu per futures 

aplicacions.  

RESUMEN  

La llamada ciencia de los materiales es una rama del conocimiento relativamente 

reciente y extraordinariamente activa. Los equipos de investigación son 

esencialmente multidisciplinares: físicos, químicos, ingenieros, informáticos y, en 

algunos casos, biólogos e incluso médicos. Sus elementos de trabajo son 

relativamente limitados: los elementos de la tabla periódica. 

El afinamiento del tamaño de grano de los materiales ha ganado interés en los 

últimos años. La reducción del tamaño de grano de los materiales, les confiere 

una notable mejora de sus propiedades mecánicas. 

El aluminio, uno de los materiales más abundantes de la corteza terrestres, con 

una densidad muy baja, pero con propiedades mecánicas inferiores a las del 

acero, se presenta como el mejor candidato posible para la realización de este 

estudio. Mediante un proceso de severa deformación plástica, como es la técnica 

del "Ball Milling" (molienda mecánica), se conseguirá un afinamiento de su 

tamaño de grano, y una mejora significativa de sus propiedades mecánicas. 

Aunque el aluminio ya es un material muy utilizado en la industria de la 

automoción y el transporte (debido a su ligereza), con esta mejora de 
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propiedades se pretende ampliar su campo de utilización y hacerlo más atractivo 

para futuras aplicaciones.  

ABSTRACT 

The so-called materials science is a relatively new branch of knowledge and 

extremely active. Research teams are essentially multidisciplinary: physicists, 

chemists, engineers, computer scientists and, in some cases, biologists and even 

medical. Work items are relatively limited: the elements of the periodic table. 

The grain size refinement of materials has gained interest in recent years. The 

grain size reduction of materials, giving them a significant improvement in their 

mechanical properties 

Aluminum, one of the most abundant materials of the earth's crust, with a very 

low density, but with lower mechanical properties to steel, is presented as the 

best possible candidate for this study. Through a process of severe plastic 

deformation, as is the technique of "Ball Milling (mechanical milling), it will get a 

refinement of its grain size, and significant improvement of mechanical 

properties. 

Although aluminum and is a material widely used in automotive and transport 

(as a lightweight), with the improvement of properties is to expand its field of 

use and make it more attractive for future applications. 
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

En els últims 30 anys, la inversió en investigació de nous materials ha anat en 

augment. El nostre actual entorn tecnològic, cada vegada més proper i quotidià, 

està ple d'un bon nombre d'objectes dotats de propietats físiques i químiques 

impensables fa unes poques dècades: plàstics que condueixen l'electricitat [1], 

ceràmiques capaces de suportar sense deformar temperatures altíssimes, 

pantalles de televisió i ordinador totalment planes i primes com un llibre, i molts 

altres aparells i dispositius d'ús diari. Tota la matèria de l'univers, tots els 

compostos químics, metalls, aïllants, ceràmiques, plàstics i materials orgànics i 

inorgànics que han existit, i tots els que hi haurà en el futur, estan fets d'aquests 

elements. Aquest estudi tindrà com a element central, l‟alumini.  

L‟ alumini és un material amb unes propietats mecàniques acceptables però amb 

una baixa densitat que li confereix propietats específiques comparables o 

superiors a la gran majoria d‟acers, a més a més de tenir una elevada resistència 

a la corrosió. Això ha donat peu a estudis experimentals que intenten millorar les 

propietats absolutes de l‟alumini, intentant obtenir un material que, sense tenir 

un cost afegit gaire més elevat, ofereixi unes prestacions molt millors que el 

material inicial.  

Això es pot aconseguir amb un afinament del gra material [2]. Existeixen moltes 

vies per obtenir materials nanomètrics, nombrosos estudis han donat lloc al 

desenvolupament de variades tècniques per a obtenir-los. Dins de les tècniques 

en estat sòlid, la severa deformació plàstica sorgeix com una de les més 

prometedores al poder obtenir peces de considerable mida per aplicacions 

estructurals. Actualment la tecnologia SDP, exclusiva de la recerca a escala 

experimental, està sent apreciada i estesa la seva potencialitat en aplicacions 

tecnològiques [3]. Aquesta evolució està seguint dues vies principals: primer, 

l'àmplia investigació del comportament estructural i mecànic en metalls purs i 

aliatges UFG d'interès industrial, i segon, el creixent interès en el 

desenvolupament de mètodes de processament escalables a nivell industrial (en 

termes de fiabilitat i productivitat) per obtenir considerables quantitats d'aquests 

materials. Dins de les tècniques de severa deformació plàstica, la molta 
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mecànica és una de les més emprades. Considerant la simplicitat de la tècnica i 

el baix cost implicat, s‟ha convertit en una de les millors rutes per produir 

suficients quantitats de material amb mida de gra nanomètric (NC)i ultrafí (UFG) 

[4].  

El camp d'aplicació per a materials ultrafins arriba a varis sectors, on les cada 

vegada més exigents mecàniques (alta resistència, alta relació resistència-pes, 

excel·lent vida a fatiga) podent satisfer molts requeriments que materials 

convencionals no cobreixen. Formalment hi ha un gran interès en aplicacions de 

la indústria aeroespacial i militar, transport i equips mèdics, i en menor mesura 

en productes esportius, peces per a la indústria química i  alimentària i 

l'electrònica.  

Aquest projecte és una extensió dels estudis realitzats en els anteriors projectes 

[5] i [6], i que tenien com a finalitat, determinar les característiques que assolia 

la pols d‟alumini amb l‟estudi d‟algunes de les variables de procés que 

intervenien en la mòlta mecànica. Les variables que es tenien en compte en 

aquests estudis eren: 

• Percentatge de cera 

• Temps de mòlta 

• BRP (Relació del pes de les boles respecte el pes de la pols) 

• Velocitat de gir 

• Intervals de treball i descans 

Les característiques que s‟analitzaven de la pols obtinguda eren: 

• Duresa (HV) 

• Moda de partícula (mm2) 

• Rendiment (%) 

Un cop analitzades totes les mòltes, es va optar per un mètode d‟optimització de 

dades com és el Simplex (veure apartat 5.5). La taula 1.1. recull les dades 

(condicions de mòlta i resultats) de les 9 iteracions que es van poder realitzar 

anteriorment i que recull l‟estudi [7].  

Per tant, la taula 1.1 és el punt de partida d‟aquest projecte. Aquest estudi es 

complementa amb la inclusió de dues noves variables: el tipus d‟atmosfera i la 

pressió. 
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Taula 1.1. Iteracions anterior Simplex 

It. 
Cera 

% 
BRP 

WI 

(min) 
t (h) rpm r (%) 

H 

(HV0,25) 

D 

(mm2) 
Punt. 

1 0,80 18,04 17 18,13 200 77,7 104,8 0,10245 437,53 

2 1,12 17,26 12 24,20 180 97,8 111,0 0,02000 444,78 

3 1,01 16,17 25 20,83 180 99,3 114,3 0,03897 539,40 

4 1,32 14,25 30 21,00 190 98,8 96,0 0,00305 279,20 

5 1,26 14,64 34 21,53 190 98,3 108,8 0,00292 492,76 

6 1,04 15,29 35 24,50 150 98,0 45,8 0,00199 0,00 

7 0,86 17,32 22 19,80 190 98,5 120,8 0,06495 593,29 

8 0,61 16,00 44 16,87 170 96,1 107,9 0,09406 603,27 

9 0,36 15,35 60 13,00 160 99,7 110,4 0,12972 825,94 

10 0,04 17,30 38 14,57 150 No estudiada - 

 

Així doncs, l‟objectiu d‟aquest projecte és, per una banda, fer un estudi de les 

variables anteriorment citades en el procés de mòlta mecànica; i d‟altre banda, 

fer ús del sistema d‟optimització de dades simplex per determinar les condicions 

de mòlta per a obtenir una pols de gran qualitat.  
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CAPÍTOL 2: 

FONAMENTS TEÒRICS 

DELS METALLS 

 

2.1. Estructura dels materials metàl·lics 

2.1.1. Enllaç metàl·lic 

L'enllaç químic entre àtoms té lloc a causa de la disminució neta de l'energia 

potencial dels àtoms en estat enllaçat. Això significa que els àtoms en estat 

enllaçat es troben en unes condicions energètiques més estables que quan estan 

lliures. 

 

Figura 2.1.  Estructura molecular de l’alumini 
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En metalls en estat sòlid, els àtoms es troben empaquetats relativament molt 

junts en una ordenació sistemàtica o estructura cristal·lina. Els electrons de 

valència no estan per tant associats fèrriament a un nucli en particular i així és 

possible que s'estenguin entre els àtoms en forma d'un núvol electrònic de 

càrrega de baixa densitat o gas electrònic. Els àtoms en un enllaç metàl·lic es 

mantenen junts per enllaç metàl·lic per aconseguir un estat de baixa energia (o 

més estable). A l'enllaç metàl·lic els electrons de valència més externs dels 

àtoms són compartits per molts àtoms circumdants i d'aquesta manera, en 

general, l'enllaç metàl·lic no és direccional [8]. En la figura 2.1. s‟observa com 

els electrons de valència de la capa exterior de l‟alumini es poden compartir. 

2.1.2. Estructura cristal·lina 

Els materials sòlids es poden classificar segons la regularitat amb que es situen 

els àtoms. En els materials cristal·lins, els àtoms es situen en una disposició 

repetitiva, és a dir, es col·loquen segons un patró tridimensional repetitiu, on 

cada àtom s'enllaça amb el que té al seu costat. Els metalls, com és el cas que 

ens ocupa, adquireixen estructures cristal·lines en condicions normals de 

solidificació.  

 

Els científics  han demostrat que són necessàries només set tipus diferents de 

cel·les unitat per crear totes les xarxes puntuals. La major part d‟aquests set  

sistemes cristal·logràfics presenten variacions de la cel·la unitat bàsica. A. J. 

Bravais va mostrar que catorze cel·les unitat estàndard podien descriure les 

estructures reticulars possibles. Hi ha quatre tipus de cel·la unitat:  

 Senzilla  

 Centrada en el cos 

 Centrada en les cares 

 Centrada en la base 

En el sistema cúbic hi ha tres tipus de cel·la unitat: cúbica senzilla, cúbica 

centrada en el cos i cúbica centrada en les cares. En el sistema ortoròmbic estan 

representats els quatre tipus. En el sistema tetragonal hi ha només dos: senzilla i 

centrada en el cos. En el sistema monoclínic té cel·la unitat senzilla i centrada en 

la base, i els sistemes romboèdrica hexagonal i triclínic, tenen només una cel 

unitat.  

La majoria dels metalls elementals, al voltant del 90% cristal·litzen en tres 

estructures cristal·lines densament empaquetades: cúbica centrada en el cos 

(BCC), cúbica centrada en les cares (FCC) i hexagonal compacta (HCP) [9].  

 Cúbica centrada en las cares (FCC): Els àtoms es localitzen en els vèrtex 

del cub i en els centres de totes les cares del cub. Cristal·litzen en aquesta 

estructura l‟alumini, el coure, la plata o l‟or.  

 Centrada en el cos (BCC): Es troben vuit àtoms en els vèrtexs i un en el 

centre del cub. Aquesta estructura la presenten materials com el ferro a 

més a més del crom o tungstè, entre d‟altres. 
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 Hexagonal compacta (HCP): Les bases son hexàgons regulars amb els 

seus àtoms en els vèrtex i un en el centre. A més a més existeix un altre 

pla intermedi que consta de 3 àtoms addicionals. Cada hexàgon es pot 

dividir en tres rombes amb un àtom centrat al cos. 

Figura 2.2. D’esquerre a dreta: Cúbica centrada al cos (BCC); Cúbica 

centrada a les cares (FCC); Hexagonal compacte. 

 

2.1.3. Materials policristal·lins 

S‟anomenen materials policristal·lins, aquells materials cristal·lins que poden 

estar formats per més d‟una orientació de la seva cel·la unitat. La formació 

d‟aquests cristalls ve donada per la forma en què solidifica el material juntament 

amb la seva composició. Les diferents etapes de solidificació i els seus efectes 

són els següents 

1. Apareixen petits cristalls o nuclis en diferents posicions, els quals es 

distribueixen amb unes orientacions cristal·logràfiques a l‟atzar. 

2. En aquests nuclis es van adherint àtoms del material fos (que es va 

solidificant) i la seva estructura va creixent, creant així el que hem anomenat 

grans. Per tant, un gra és una porció de la xarxa del material que segueix un 

patró estructural concret.  

3. Apareixen el que s‟anomena límit de gra que es produeix a causa de les 

irregularitats que es creen quan s‟uneixen dos o més grans entre si de 

diferent orientació cristal·logràfica i per tant entren en contacte els extrems 

d‟aquests grans adjacents al finalitzar la solidificació. 

Figura 2.3. Esquerre: esquema estructura policristal·lina;      

Dreta: estructura policristal·lina de l’acer 
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2.1.4. Dislocacions 

Tot i que es considera que els materials metàl·lics tenen una ordenació gairebé 

perfecte dels seus àtoms a l‟espai, i per això se‟ls anomena cristal·lins, tots ells 

tenen certes distorsions d‟aquesta xarxa cristal·lina que tenen orígens diversos i 

confereixen propietats diferents als materials. De fet, aquestes imperfeccions 

afecten de manera decisiva al comportament del material ja que li confereixen 

una inestabilitat a la xarxa cristal·lina que es tradueix en una variació en les 

propietats físiques del material [9]. 

Aquestes irregularitats han de tenir una mida mínima d‟un diàmetre atòmic 

aproximadament per ser considerades defectes en l‟estructura cristal·lina. 

D‟aquests defectes, els que més afecten les propietats mecàniques del material 

són els coneguts com a defectes de línia o dislocacions, encara que n‟existeixen 

d‟altres com són els defectes de punt o vacants i els interficials o macles. Tots 

ells provoquen una imperfecció en la geometria de l‟estructura cristal·lina [10] i 

[11]. 

Hi ha tres tipus de dislocacions: 

1. Dislocació de falca: 

 S‟origina al introduir en el material un pla d‟àtoms addicional. 

 El vector de Burgers es perpendicular a la dislocació. 

 Distorsiona la xarxa: els àtoms adjacents al pla addicional estan 

comprimits, mentre que els restants estan expandits.  

Figura 2.4. Dislocació de falca 

 

2. Dislocació helicoïdal: 

 S'originen quan parts adjacents del material pateixen esforços 

tallants paral·lels però de sentits contraris. 

 El vector de Burgers és paral·lel a la dislocació. 

 Distorsiona la xarxa: es forma un esglaó segons la línia de 

dislocació.  
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Figura 2.5. Dislocació helicoïdal 

 

3. Dislocació mixte: consisteixen en la combinació de dislocacions de falca i 

dislocacions helicoïdals. Són les que apareixen amb més freqüència en les 

estructures cristal₃lines. 

 

Figura 2.6. Dislocació mixta 
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2.2. Enduriment dels metalls 

2.2.1. Relació dislocacions – deformació plàstica 

La deformació plàstica apareix com a resultat del moviment d‟un gran número 

d‟aquestes dislocacions. L‟existència de dislocacions permet el lliscament de 

plans amb una tensió aplicada menor. 

La capacitat de deformació d‟un metall depèn de la mobilitat que tenen les 

dislocacions dins l‟estructura i de la facilitat de lliscament que tenen els plans. 

Una dislocació es mourà fins que trobi un límit de gra. En aquest punt s‟aturarà 

perquè troba una estructura cristal·lina diferent, per la qual no es pot moure. 

Per tant, com més petits són els grans del sòlid, més límits de gra hi ha i més 

limitat queda el moviment de les dislocacions. Donat que les propietats 

mecàniques depenen de la facilitat amb que hi hagi deformació plàstica, una 

reducció de la mida de gra es tradueix en una disminució de la mobilitat de les 

dislocacions, i això significa un augment de la duresa i la resistència mecànica, ja 

que faran falta esforços mecànics majors per provocar la deformació plàstica 

[12].Aquests mecanismes son els mecanismes d‟enduriment. 

2.2.2. Mecanismes d’enduriment 

Hi ha diferents mètodes d‟enduriment dels materials policristal·lins.  

 Per dissolució sòlida: L‟enduriment per dissolució sòlida s‟aconsegueix 

afegint impureses al material. Aquestes impureses distorsionen 

l‟estructura cristal·lina on s‟ubiquen degut a la diferencia de la mida dels 

àtoms. El grau d‟enduriment depèn de la quantitat i la mida dels àtoms i la 

mida.  

 

 

Figura 2.7. Procés d’enduriment per dissolució sòlida 
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 Enduriment per deformació plàstica: L‟enduriment per deformació plàstica 

es tracta d‟un fenomen pel qual un metall dúctil es fa més dur i resistent a 

mesura que és deformat plàsticament. S‟anomena també acritud o 

enduriment per treball en fred, degut a que la deformació es fa a una 

temperatura relativament freda en comparació amb la temperatura de 

fusió absoluta del material. 

 Per dispersió: La dispersió només es dona a materials que tinguin línees 

de precipitació en el seu diagrama de fases. Si l‟aliatge 2 de la figura 2.8 

es calenta permetent la difusió (sense arribar a la zona de la fase 1), es 

forma a la microestructura petits precipitats  de l‟altre fase.  

Figura 2.8. Procés d’enduriment per dispersió 

 

Els precipitats són petites partícules difoses de l‟altre fase, i són tan petites 

que poden fer difícil el moviment de les dislocacions sobre l‟estructura  

cristal·lina, incrementant així la resistència del material. 

 Per reducció de la mida de gra: Les fronteres dels grans són límits que 

dificulten el moviment de les dislocacions dels metalls. Una dislocació 

troba difícil passar d‟un gra a un altre a través d‟aquestes fronteres  degut 

a:  

a) El desordre atòmic existent dins el límit de gra crearà una 

discontinuïtat dels plans de lliscament entre un gra i l‟altre, 

dificultant així, els pas de les dislocacions.  

b) Les diferents orientacions dels grans. Perquè una dislocació passi a 

un altre gra haurà de canviar la direcció en el seu moviment. Això 

es fa més difícil com més gran és la diferència entre les direccions 

cristal·logràfiques dels dos grans 

La equació de Hall-Petch (2.1) relaciona la mida del gra amb la resistència 

a a la fluència del material.   

 

                                      (2.1) 
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On el límit elàstic , s‟incrementa directament proporcional amb una 

constant ky del material i inversament proporcional del quadrat del 

diàmetre mig del gra, d2. En la figura 2.9 es pot observar l‟augment del 
límit elàstic en funció de la disminució del diàmetre del gra.

Figura 2.9. Representació gràfica de l’equació de 

Hall-Petch 

 

 

Quan s‟utilitza l‟equació de Hall-Petch s‟ha de tenir en compte, però, que 

s‟està treballant amb un material nanocristal·lí, i que per tant aquesta 

equació no es compleix en tals condicions. Segons Akhtar S. Khan [13], 

quan el rang de mida de gra es troba en el punt de canvi de micròmetres a 

nanòmetres existeix una relació bilinear, caracteritzada a partir de la 

realització d‟experiments, la qual s‟ajusta millor a la realitat del que ho fa 

l‟equació de Hall-Petch (Figura 2.10).  
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Figura 2.10. Límit elàstic (σ y ) vs inversa arrel quadrada de mida 

de gra ( d −0.5 ) per alumini nanocristal·lí; aproximat per Hall-Petch 

lineal (línia contínua) i per Khan bi-lineal (línia de punts). 

 

Per tant, com hem pogut observar amb totes aquestes tècniques d‟enduriment, 

aquestes dades es basen totes en el mateix principi: amb la restricció i 

impediment del moviment de les dislocacions per augmentar la duresa i la 

resistència del material. 

2.2.3. Obtenció de gra nanomètric per deformació. 

En una primera fase de deformació les partícules d'alumini, gairebé esfèriques, 

es xafen i es van formant làmines cada vegada més fines, figura 2.11  a i b . En 

aquesta etapa el material pràcticament no s'endureix i el gra es deforma 

lentament. Quan el grossor de les làmines és suficientment petit i les partícules 

estan suficientment endurides llavors és quan es trenquen i la pols adopta una 

morfologia més esfèrica, figura 2.11. b i c . A partir d'aquest moment es 

produeix un ràpid enduriment i la deformació en l'interior de les partícules és 

més efectiva [14].  
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Figura 2.11. Evolució de la morfologia de la pols d’alumini en un procés de 

deformació severa en molí i analitzada per SEM; a)pols sense moldre; b)pols mòlta 

10 hores; c) pols mòlta 20 hores 

D'aquesta manera, s'arriba a un grau de deformació en el qual les dislocacions 

estan molt bloquejades i necessiten molta energia per poder moure's. Aquesta 

alta densitat de dislocacions dintre del gra és el que permet la reducció de la 

grandària d'aquest. L'elevada densitat de dislocacions condueix a la formació 

d'una estructura cel·lular de dislocacions. 

 

Figura 2.12. Procés de formació de gra nanomètric 

 

L'aparició de l'estructura nanomètrica té lloc quan les parets de l'estructura 

cel·lular de les dislocacions es converteixen en límit de gra. Es creu que aquesta 

transformació és possible gràcies a la deformació severa que pateixen les 

partícules; així quan l'energia de les dislocacions en les parets és més gran que 

l'energia associada al límit de gra es produeix la transició de paret de dislocació a 

límit de gra, així l'estructura micromètrica passa a estructura nanomètrica amb 

el conseqüent augment de la duresa. 

No obstant això, el procés mitjançant pel qual es produeix la reducció de la mida 

de gra fins a escala manomètrica de metalls d'una sola fase, és en l'actualitat, un 

procés en fase d'estudi. 

Malgrat això, està clar que la deformació severa és la més important i directa raó 

per la qual s'obté nanoestructura. Les teories més importants que afirmen que la 

deformació severa és el procés més important d‟obtenció de nanocristal·lització 

són les següents: 

1. Inicialment, la deformació es troba localitzada en les zones que sofreixen 

esforços de cisalla, ajudant aquest fet a una creació molt densa de 

dislocacions, amb un nivell de tensió atòmica major al 3%. 

2. Quan hi ha un cert nivell de tensió, les dislocacions s‟eliminen i es recombinen 

per formar límits de gra d‟angle petit, creant així subgrans de mida 

nanomètrica. 

3. Finalment, l‟orientació dels grans resultants és totalment aleatòria. Per 

aconseguir la reducció de la mida de gra fins a dimensions nanomètriques cal 

sotmetre la pols del material a un procés de deformació durant un període de 

temps llarg, sobretot per assolir una homogeneïtzació de les propietats en 

totes les partícules. 

2.2.4. Classificació i síntesi de nanomaterials 
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En funció del nombre de dimensions que en l'estructura considerada tinguin 

caràcter nanomètric, els nanomaterials es poden classificar en: 

 Tres dimensions a escala nanomètrica: nanocristalls i fullerens.  

 Dues dimensions a escala nanomètrica: nanotubs i els nanofils. 

 Una dimensió a escala nanomètrica: estructures que s'utilitzen en els 

recobriments de superfícies o pel·lícules fines en què només el seu gruix 

és d'ordre nanomètric. 

 Dimensió zero: grups d‟àtoms i/o partícules. 

En la taula 2.1 es mostra la classificació dels nanomaterials i el procés de síntesi 

de cada una de les dimensions [14] i [15].  

Taula 2.1. Classificació nanomaterials i mètode de síntesi [14] 

 

L‟objecte d‟estudi d‟aquest treball es basarà en el mètode de processat segons 

SPD (sever plastic deformation), doncs el que s‟intenta aconseguir és una 

reducció de gra de l‟alumini (material policristal·lí) mitjançant el procés de 

deformació plàstica severa.  

 

2.3. Mètodes de severa deformació plàstica 

Importants estudis dins del camp de la producció i caracterització de materials 

amb estructura de gra UFG han conduït a la creació de variades tècniques per 

obtenir-los, ja sigui per via química; com condensació en gas inert i tècniques de 

cristal·lització, o per via mecànica; referint-se en aquest cas a processos de 

severa deformació plàstica SDP, com la MM, mòlta mecànica (Ball Milling); ECAP, 

pressió en canal angular constant (Equal Channel Angular Pressing); HPT, torsió 

a alta pressió (High Pressure Torsion); ET, extrusió torsional (Twist extrusió); 

ARB, unió per laminació acumulada (Acumulated Roll-Bond) i MF, forja 

multidireccional (Multidirectional Forging) [16]. A continuació, es farà una 

descripció dels mètodes més característics per l‟obtenció de gra ultrafi UFG i 

nanomètric NC. 

2.3.1. Mòlta mecànica (MM) 
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La mòlta mecànica (MM) (Figura 1), consisteix en introduir el material que es vol 

moldre en un recipient que conté boles. El moviment de rotació i translació 

d'aquests recipients amb pols fa que les boles exerceixin elevats esforços 

deformant severament les partícules de pols i acaben fracturant per acumulació 

de dislocacions reduint la mida de gra de les mateixes.  

 

Figura 2.13. Esquerre: moviments de rotació i translació; 

Dreta: Forces que actuen en el procés   

2.3.2. Pressió en canal angular constant (ECAP) 

Com es mostra a la Figura 2.14 una barra de material sòlid es fa passar a través 

d'un dau que té un canal de secció constant i un angle d'intersecció abrupte. La 

deformació angular és introduïda quan la barra passa a través del punt 

d'intersecció de les dues parts del canal. Com la forma de la barra no pateix 

canvis dimensionals considerables el procés pot ser repetit diverses vegades 

fins a obtenir una excepcional deformació. La deformació equivalent produïda per 

ECAP és determinada per l'angle entre les dues parts del canal i l'angle que 

abasta la curvatura de el vèrtex exterior a les dues parts del canal d'intersecció 

[17]. 

Figura 2.14. Extrusió per canal 

angular ECAP   
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És possible definir diverses rutes de processament per mitjà de la rotació de la 

barra respecte del seu eix longitudinal: Ruta A, sense rotació de la barra; Ruta 

B, amb rotació de 90, i ruta C, rotació de 180 [17] i [18]. A la figura 2.15 es 

mostres les rutes de processament més comuns. 

 

Figura 2.15. Rutes d’extrusió ECAP   

 

2.3.3. Torsió en altes pressions (HPT) 

Procés en el qual un material, generalment en forma de disc prim, és sotmès a 

deformació per torsió sota una alta pressió hidrostàtica. En el muntatge de la 

Figura 2.16 s'observa inicialment el disc situat en un forat ajustat. Al rotar un 

dels bastidors s'aconsegueix la deformació rotacional plàstica i la cavitat ajustada 

permet l'aplicació de la pressió hidrostàtica. En principi el material es troba 

sotmès a un esforç compressiu, el qual deforma plàsticament al material i 

després en combinació amb aquest esforç es té l‟efecte generat per les 

components de torsió aplicades [19]. 

Es generen elevades densitats de dislocacions,fet que produeix el tall dels grans 

inicials, generant una subestructura de menor mida.  

 

Figura 2.16. Deformació per torsió en 

alta pressió (HPT)   
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2.3.4. Unió per laminació acumulada (ARB) 

El procés esquematitzat de la Figura 2.17 consisteix en la reducció sistemàtica 

del gruix d'una xapa per laminació. En passar el material per un tren de 

laminació convencional és dividit en dos, ubicant una part sobre l'altra per 

sotmetre-la novament a laminació. Les cares enfrontades són prèviament 

desgreixades i raspallades per aconseguir una bona unió, d'aquesta manera, un 

conjunt de processos de laminació, tall, raspallat, desgreixatge i apilament es 

repeteixen diverses vegades fins a obtenir una gran deformació acumulada en la 

làmina [20].  

 

Figura 2.17. Unió per laminació acumulada (ARB)   

 

2.3.5. Cicles d’extrusió i compressió 

Aquest procés consisteix en empènyer una mostra a través d'un cilindre amb un 

coll (secció curta de menor diàmetre), així s'indueix extrusió i compressió. 

Durant cada cicle el material experimenta inicialment una compressió, en passar 

pel coll es produeix l'extrusió, per finalment sotmetre a una nova compressió.  

La figura 2.18 esquematitza el procés d‟extrusió i compressió en el qual es 

fonamenta aquest mètode. 
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Figura 2.18. Cicle d’extrusió i compressió 

 

 

2.3.6. Doblegat i estirat repetitiu 

Un mètode en procés d‟investigació és el doblegat i estirat repetitiu. Com es 

mostra a la Figura 2.19 el material és inicialment deformat a una geometria 

corrugada i després redreçat per mitjà de dues planxes 

planes o per un tren de laminat, amb la repetició continuada del procés es  

promou el refinament de gra. Encara que la investigació en aquest procés està 

començant, s'ha aplicat amb èxit en l'obtenció d'estructures nanomètriques de 

coure i alumini, i té gran expectativa en la seva projecció a escala industrial [21]. 

 

Figura 2.19. Cicle d’extrusió i compressió   
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2.4. Fonaments de compactació 

Tot i que l‟actual projecte no tracte específicament sobre mètodes de 

consolidació de la pols severament deformada, és necessari conèixer uns 

fonaments teòrics de la tècnica més comuna com és el procés de compactació 

pulvimetal·lúrgic de pols per tal d‟entendre les característiques que ha de tenir la 

pols convencional perquè sigui viable la seva utilització.  

El procés de compactació en la pulvimetal·lúrgia consta de 4 fases principals 

(Figura 2.20) [22]: 

1. Obtenció de la pols 

2. Mescla de la pols: es fa per aconseguir la màxima homogeneïtat de les 

partícules de la pols d‟alumini. Aquest és un punt més destacat si es treballa 

amb més d‟un material. 

3. Compactació: es tracta d‟introduir la pols en un motlle per aplicar-li 

posteriorment una elevada pressió. Degut a aquesta pressió, les partícules es 

reorganitzen, reduint així de forma considerable els porus i incrementant el 

nombre de punts en contacte entre les partícules. A mesura que incrementem 

la pressió, les partícules de pols es van deformant plàsticament, augmentant 

progressivament la superfície de contacte entre les partícules i reduint encara 

més la quantitat de porus. El major contacte que es dóna entre les partícules 

provoca l‟aparició d‟unes forces interatòmiques que produeixen una cohesió 

que aporta a la pols compactada una bona resistència en fred. 

En questa fase és important aconseguir una bona unió metal·lúrgica entre 

partícules, la mínima porositat i un creixent de gra controlat pel que és molt 

important la selecció adequada de tres variables bàsiques del procés: pressió, 

temperatura i temps. Aquestes variables tenen un efecte directe sobre la 

microestructura i les propietats físico-químiques del consolidat. 

4. Sinteritzat: és un tractament tèrmic que s‟aplica al compacte per unir les 

partícules que el formen per tal d‟aconseguir un sòlid homogeni. El 

procediment consisteix en escalfar el compacte a una temperatura entre 0,7 i 

0,9 vegades el seu punt de fusió. En aquest rang de temperatures, el metall 

no arriba a fondre‟s, però sí augmenta la seva plasticitat, cosa que fa que 

conservi la seva estructura granular i al mateix temps augmenti la superfície 

de contacte entre les partícules, tot i que també provoca un augment de la 

mida de gra per un fenomen de recristal·lització. Aquest augment de la 

superfície de contacte entre partícules provoca l‟eliminació dels porus en el 

compacte, de forma que les partícules es fusionen entre elles i eliminen els 

límits que existien, dotant a l‟estructura del material de major cohesió.  

La industria convencional de peces pulvimetal·lúrgies no s‟ocupa de la mida de 

gra durant el procés de fabricació, així que utilitza elevades temperatures i/o 

llargs períodes de temps per assegurar-se d‟obtenir una estructura 

metal·lúrgicament unida i homogènia. No obstant, l‟obtenció de peces amb 

estructura nanomètrica implica l‟ús limitat de la temperatura i el temps. La 

temperatura ha de ser mantinguda per sota de la temperatura on comença el 

creixement marcat de la mida de gra, que fa perdre les desitjables propietats de 

l‟estructura NC. Per tant, per tenir un consolidat metal·lúrgicament unit és 
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necessari recórrer a altes pressions de compactació. Addicionalment, el temps 

utilitzat en la consolidació ha de mantenir-se en un mínim, ja que els fenòmens 

de creixent de gra també depenen del temps, encara que en menor mesura que 

la temperatura. 

 

Figura 2.20. Fases de compactació  

 

2.5. Mòlta mecànica 

Anteriorment (veure punt 2.3.1.) s‟ha explicat el funcionament bàsic d‟aquest 

sistema de SPD. No obstant, es convenient fer un estudi detallat de totes les 

variables que intervenen en aquest procés, doncs l‟actual estudi té com a 

referència  aquest procés per tal d‟endurir la pols d‟alumini.  

La mòlta mecànica és un procés força complex que requereix de l‟optimització de 

múltiples variables per tal d‟aconseguir la microestructura desitjada. Es poden 

classificar aquestes variables en 2 elements que englobarien totes les altres: 

variables referides a la màquina; i variables referides als pots. 

1. Variables màquina: 

a. Tipus de molí: segons el tipus de molí, es treballarà amb velocitats i 

capacitats diferents, afectant així al producte final. En quest estudi 

s‟utilitzarà un molí planetari de boles horitzontal, degut a la seva 

simplicitat i capacitat per produir elevades quantitats de pols. 

b. Velocitat de gir: una major velocitat de gir implica majors impactes 

energètics dins dels pots. Exceptuant les limitacions físiques de la 

màquina, superar la velocitat crítica no és adequat, doncs les boles 
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romandrien immòbils a les parets dels pots sense que es produís cap 

impacte. D‟altra banda, elevades velocitats implicarien un augment de la 

temperatura interior dels pots, el que donaria lloc a creixements de gra 

indesitjables. Està expressada en revolucions per minut (rpm). 

c. Temps: del temps depèn la productivitat de la mòlta. A menys temps, més 

productiu es considera el procés, i a l‟inrevés. El temps efectiu de mòlta, fa 

únicament referència al sumatori de temps dels intervals de treballs. 

d. Intervals de treball: el molí permet treballar en interval de treball i 

descans. En aquest estudi, s‟ha fet coincidir sempre l‟ interval de treball 

amb el de descans, tot i que no és necessari. Dotar al procés d‟e períodes 

de repòs és molt necessari per tal de donar temps als pots de dissipar la 

temperatura que s‟hagi anat generant degut a l‟impacte de les boles. S‟ha 

d‟intentar seleccionar un interval de treball que superi els estats de 

fractura i soldadura en fred de les partícules. 

e. Cicles: va en relació estreta amb els intervals de treball i el temps efectiu 

de mòlta. Per tal d‟assolir un temps efectiu de mòlta desitjat, s‟haurà de 

repetir el cicle de treball/descans tantes vegades com sigui necessari, tot i 

que s‟ha de tenir en compte que cada màquina té una limitació de 

programació determinada de cicles. 

2. Variables pot: 

a. Dimensions i material del pot: les dimensions del pot venen determinades 

per les característiques de la màquina. El material ha de ser el 

suficientment dur per poder absorbir l‟energia d‟impacte de les boles sense 

que aquest es vegi malmès en tota la superfície interior. Els pots han 

d‟estar dotats d‟una estanquitat fiable si es pretén controlar l‟atmosfera o 

la pressió interior. Els materials més àmpliament usats per a contenidors 

són: acers d‟eina, acers inoxidables, acers tractats tèrmicament, metall 

dur (WC-Co). 

b. Atmosfera: es pot utilitzar una atmosfera reactiva per crear aliatges, o per 

evitar la contaminació de la pols, treballar en el buit o amb un gas inert 

com l‟argó o l‟heli. Aquest serà un dels nuclis principal d‟aquesta 

investigació, ja que s‟inclourà l‟heli com a variable d‟estudi. 

c. Pressió: la pressió pot esdevenir un factor important en el resultat final de 

la pols, tot i que està en fase d‟investigació actualment. Aquesta variable 

també serà un punt important a estudiar en aquest projecte. 

d. Agent de control de procés: Les partícules de pols, especialment de 

material dúctil, tendeixen a soldar-se entre si o a les parets del pot degut 

a la gran deformació plàstica que experimenta durant la molta. L‟addició 

d‟un agent de control redueix aquest efecte, ja que aquest agent és 

absorbit per la superfície de les partícules, minimitzant la soldadura entre 

pols e inhibint l‟aglomeració. 

e. BRP: és la relació entre el pes de les boles i el de la pols. Com més gran és 

aquesta relació, major és el pes de les boles sobre la pols, i per tant major 

és l‟efectivitat, degut al increment energètic del procés. No obstant, un 

BRP molt elevat podria donar peu a l‟efecte contrari, menor eficiència. Això 
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és degut a que un nombre massiu de boles limitaria el moviment entre 

elles, reduint així l‟energia d‟impacte.  

En l‟actual estudi s‟ha optat per a la utilització d‟un molí de boles, figura 2.21, 

donat que aporta al material de molturació un esforç d‟impacte i fricció, els quals 

són precisament els que provoquen una reducció de gra en el material, i per tant 

un augment de la duresa i la resistència, les quals es tradueixen en una millora 

de les propietats mecàniques, que és el que es busca augmentar en la pols 

d‟alumini emprada. 

 

Figura 2.21. Molí de planetari de boles   

 

En la taula 2.21 es pot veure una relació dels molins que es poden utilitzar 

segons els materials que es tinguin i els esforços que s‟apliquen. 
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Taula 2.2. Tipus de molins i relacions de treball 

  



David Espinach Villanueva  

 - 32 - 

 

CAPÍTOL 3: 

MATERIAL 

 

3.1. L‟alumini 

3.1.1. Breu historia 

L‟alumini, de símbol Al, és l‟element metàl·lic més abundant a l‟escorça 

terrestre, però no es va aïllar per primera vegada fins al 1825 gràcies a Hans 

Christian Oersted, mitjançant un procés químic que utilitzava una amalgama de 

potassi i clorur d‟alumini. Després l‟alemany Friedrich Wöhler entre 1827 i 1845 

va millorar el procés utilitzant potassi metàl·lic i clorur d‟alumini, i va ser el 

primer en mesurar la seva densitat i veure la seva lleugeresa. Finalment el 

francès Henri Sainte-Claire Deville va obtenir el metall substituint el potassi que 

utilitzava Wöhler per sodi i en l‟Exposició Internacional de París de 1855 va 

exhibir alumini pur. 

3.1.2. Característiques de l’alumini 

L'alumini pot ser fort, lleuger, dúctil i mal·leable. És un excel·lent conductor de la 

calor i de l'electricitat. El valor de la seva densitat és de 2.7 kg /m3 i les 

temperatures de fusió i ebullició són de 660 º C i 2.467 º C respectivament. No 

s'altera en contacte amb l'aire ni es descompon en presència d'aigua, pel fet que 

la seva superfície queda recoberta per una fina capa d'òxid que el protegeix del 

medi. No obstant això, la seva reactivitat amb altres elements és elevada: en 

entrar en contacte amb oxigen produeix una reacció de combustió que origina 

una gran quantitat de calor, i al combinar-se amb halògens i sofre dóna lloc a la 

formació d'halurs i sulfurs. Es poden distingir propietats físiques, mecàniques i 

químiques [23]: 
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 Propietats físiques: 

a. És un metall lleuger, la densitat és de 2.700 kg/m3 (2,7 vegades la 

densitat de l'aigua), un terç de la de l'acer. 

b. Té un punt de fusió baix: 660 ° C (933 K). 

c. El pes atòmic de l'alumini és de 26,9815 u. 

d. És de color blanc brillant, amb bones propietats òptiques i un alt 

poder de reflexió de radiacions lluminoses i tèrmiques. 

e. Té una elevada conductivitat elèctrica compresa entre 34 i 38 m / 

(Ω mm2) i una elevada conductivitat tèrmica (80-230 W / (m · K)). 

f. Resistent a la corrosió, als productes químics, a la intempèrie i a 

l'aigua de mar, gràcies a la capa de Al2O3 formada. 

g. Abundant en la naturalesa. És el tercer element més comú en 

l'escorça terrestre, després de l'oxigen i el silici. 

h. La seva producció metal·lúrgica a partir de minerals és molt costosa 

i requereix gran quantitat d'energia elèctrica. 

i. Fàcil de reciclar. 

 Propietats mecàniques: 

a. De fàcil mecanitzat causa de la seva baixa duresa. 

b. Molt mal·leable, permet la producció de làmines molt primes. 

c. Bastant dúctil, permet la fabricació de cables elèctrics. 

d. Material tou (escala de Mohs: 2-3-4). Límit de resistència a tracció: 

160-200 N/mm2 [160-200 MPa] en estat pur, en estat aliat el rang 

és de 1.400-6.000 N/mm2. El duralumini va ser el primer aliatge 

d'alumini endurit que es va conèixer, el que va permetre el seu ús 

en aplicacions estructurals. 

e. Per al seu ús com a material estructural es necessita aliar-lo amb 

altres metalls per millorar les propietats mecàniques, així com 

aplicar tractaments tèrmics. 

f. Permet la fabricació de peces per fosa, forja i extrusió. 

g. Material soldable. 

 Propietats químiques: 

a. A causa del seu elevat estat d'oxidació es forma ràpidament a l'aire 

una fina capa superficial d'òxid d'alumini (Alúmina Al2O3) 

impermeable i adherent que atura el procés d'oxidació, el que li 

proporciona resistència a la corrosió i durabilitat. Aquesta capa 

protectora, de color gris mate, pot ser ampliada per electròlisi en 

presència d'oxalats. Certs aliatges d'alta duresa presenten 

problemes greus de corrosió intercristal·lina. A la figura 3.1 es 
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representa el diagrama de Pourbaix on es fa evident la zona de 

pH/potencial on el material es passiva. 

b. L'alumini té característiques amfòteres. Això vol dir que es dissol 

tant en àcids (formant sals d'alumini) com en bases fortes (formant 

aluminats amb l'anió [Al (OH) 4] -) alliberant hidrogen. 

c. La capa d'òxid formada sobre l'alumini es pot dissoldre en àcid cítric 

formant citrat d'alumini. 

d. El principal i gairebé únic estat d'oxidació de l'alumini és + III com 

és d'esperar per les seves tres electrons en la capa de valència. 

 

Figura 3.1. Diagrama de Pourbaix   

3.1.3. Processos d’obtenció de pols d’alumini 

Existeixen molts processos en la indústria per obtenir pols depenent del grau de 

puresa, la mida de gra o la seva productivitat. 

 Electròlisi: Mitjançant l‟electròlisi podem obtenir pols d‟una gran quantitat 

de metalls si elegim unes condicions de treball determinades, com són: la 

posició del metall en el bany electrolític, la força de l‟electròlit, la diferència 

de potencial aplicada, la intensitat, la temperatura de treball, etc. 

Per optimitzar el procés i obtenir les propietats desitjades poden ser 

necessaris processos paral·lels com per exemple: neteja, mescla, assecat, 

etc. Amb aquest procés de pulverització de metalls s‟aconsegueix en la 
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pols una alta densitat i puresa. 

 Atomització: L‟atomització consisteix en fondre un metall per després fer-

lo passar a través d‟un pulveritzador que fragmenta el metall líquid en 

petites gotes, les quals són refredades a l‟aire i solidifiquen abans d‟entrar 

en contacte entre elles o amb una superfície sòlida.  

Aquest procés és aplicable a tots aquells metalls que es puguin fondre. No 

obstant, s‟aplica principalment en metalls com: ferro, coure, acer, alumini, 

plom, zinc i bronze. 

 Elèctrode rotatori: el procés es pot dur a terme en envasos tancats, amb 

el qual es poden aconseguir atmosferes controlades o executar el procés al 

buit. Amb aquest procés s‟obté una pols molt fina i molt pura. La 

possibilitat de fer la pulverització en envàs tancat permet treballar amb 

metalls altament reactius com el titani o el magnesi. 

 Trituració mecànica: s‟utilitza molt per produir pols extremadament fina. 

Això s‟aconsegueix amb la pulverització mecànica en un molí de boles. Té 

la característica que com a matèria prima s‟utilitzen metalls ja pulveritzats. 

 

3.1.4. Alumini ECKA AS51 

La pols d‟alumini utilitzada per a les successives moltes ha estat proveïda per 

ECKA Aluminium Granule, empresa Germano-Russa dedicada a la producció de 

pols metàl·liques. La pols d‟alumini ECKA AS 51 ha estat produïda per un procés 

d‟atomització on la nomenclatura AS indica que la morfologia de la pols 

obtinguda té una forma irregular. 

En l‟annex C s‟adjunta la fitxa d‟aquest alumini facilitada per la empresa ECKA 

Aluminium Granule. A la taula 3.1 es poden observar les característiques mes 

rellevants d‟aquesta pols.  

 

Taula 3.1. Característiques Alumini ECKA AS 51   

 

Es va fer un estudi de microduresa d‟aquest alumini per tenir una referència de 

partida. Va obtenir un resultat de 30,0 HV.  

Una dada a destacar, és la mida de la partícula. En els estudis anteriors [5] i [6], 

es va utilitzar una pols amb una mida de partícula superior a 76 micres. En el 

present estudi, s‟ha utilitzat la mateixa pols, però el rang de mida de partícula 

està comprés entre 40 i 71 micres.  
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3.2. Cera Licowax C 

L‟agent controlador (ACP) evita l‟aglomeració de partícules de pols i la seva unió 

a les boles i recipient durant la molta mecànica. L‟agent controlador utilitzat en 

aquesta investigació correspon a una cera tipus Amida denominada 

comercialment per l‟empresa fabricant Clariant com Licowax C. La taula 3.2 

il·lustra les característiques principals d‟aquesta substancia. 

 

Taula 3.2. Característiques cera Licowax C   

 

Cal anotar que les molècules d‟aquest lubricant es descomponen durant la 

consolidació, deixant un baix nivell residual, inferior al 2% tal i com es pot 

observar en la taula de propietats mencionada anteriorment. 

3.3. Heli 

3.3.1. Característiques de l’Heli 

Element químic gasós, símbol He, nombre atòmic 2 i pes atòmic de 4.0026 u. 

L'heli és un dels gasos nobles del grup O de la taula periòdica. És el segon 

element més lleuger. La font principal d'heli del món és un grup de camps de gas 

natural en els Estats Units. 

L'heli és un gas incolor, inodor i insípid. Té menor solubilitat en aigua que 

qualsevol altre gas. És l'element menys reactiu i essencialment no forma 

compostos químics. La densitat i la viscositat del vapor d'heli són molt baixes. La 

conductivitat tèrmica i el contingut calòric són excepcionalment alts. L'heli pot 

liquar, però la seva temperatura de condensació és la més baixa de qualsevol 

substància coneguda. 

L'heli sòlid només existeix a pressions de l'ordre de 100 MPa a 15 K (-258,15 º 

C). Aproximadament a aquesta temperatura, pateix una transformació 

cristal·lina, d'una estructura cúbica centrada en les cares a una estructura 

hexagonal compacta. En condicions més extremes (3 K, tot i pressions de 3 MPa) 

es produeix un nou canvi, empaquetant els àtoms en una estructura cúbica 



 Influència de la pressió en l’optimització de processos d’obtenció de pòlvores d’alumini 

 - 37 - 

centrada en el cos. Tots aquests empaquetaments tenen energies i densitats 

similars, havent els canvis a la forma en què els àtoms interactuen [24]. 

3.3.2. Aplicacions 

L'heli és més lleuger que l'aire i a diferència del hidrogen no és inflamable, sent a 

més el seu poder ascensional un 8% menor que el d'aquest, per la qual cosa 

s'empra com a gas de farcit en globus i zepelins publicitaris, d'investigació 

atmosfèrica i fins i tot per a realitzar reconeixements militars. 

Tot i ser l'anterior la principal, l'heli té més aplicacions: 

 Les mescles d'heli-oxigen s'empren en la immersió a gran profunditat, ja 

que l'heli és inert, menys soluble en la sang que el nitrogen i es difon 2,5 

vegades més de pressa que aquest, tot això redueix el temps requerit per 

a la descompressió. No obstant això, aquesta última ha de començar a 

major profunditat, disminuint el risc de narcosi ("borratxera de les 

profunditats"). 

 Pel seu baix punt de liqüefacció i evaporació pot utilitzar-se com 

refrigerant en aplicacions a temperatura extremadament baixa, com en 

imants superconductors i investigació criogènica a temperatures pròximes 

al zero absolut. 

 En cromatografia de gasos s'usa com a gas portador inert. 

 L'atmosfera inert d'heli s'empra en la soldadura per arc i en la fabricació 

de cristalls de silici i germani, així com per pressuritzar combustibles 

líquids de coets. 

 En túnels de vent supersònics. 

 Com a agent refrigerant en reactors nuclears. 

 L'heli líquid troba cada vegada major ús en les aplicacions mèdiques de la 

imatge per ressonància magnètica (RMI). 

 S'utilitza en equips làser com un dels gasos més comuns, principalment la 

barreja heli-neó. 

3.3.3. Aplicació al laboratori 

Fa temps que es planteja el fet de modificar l‟atmosfera de l‟interior dels pots. 

Actualment es treballa amb aire, una mescla de gasos que incorpora Nitrogen 

(Ni, 78 %), oxigen (O2 , 21 %) i vapor aigua (H2O, variable entre 0-7 %) 

principalment.  

Degut a l‟alt estat d‟oxidació de l‟alumini, es forma ràpidament amb l‟O2 de l‟aire 

una fina capa d‟òxid d‟alumini (alúmina). L‟alúmina és un material més dens que 

l‟alumini (3,86 g/cm3) i molt més dur (1500-1650 Mpa). En les mòltes 

mecàniques es típic la creació d‟alúmina degut al procés altament energètic de 

les boles que impacten dins el pot. Tot i que la formació d‟alúmina fa augmentar 

la duresa del material, si es forma en excés, redueix les propietats mecàniques 

de l‟alumini.  
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Amb la substitució d‟aire per heli (He), un gas noble, que és inert, es podria 

donar solució a aquest problema. La modificació dels pots nous milloren 

notablement l‟estanquitat fan apte l‟estudi de la mòlta amb alumini sol. 
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CAPÍTOL 4: 

NORMES DE SEGURETAT 

4.1. Seguretat en la realització dels assaigs 

L‟alumini és un metall que comporta certs riscos a l‟hora de treballar-lo. Sobretot 

en forma de pols, és convenient utilitzar mesures de seguretat per evitar 

malalties respiratòries i en casos extrems, malalties cerebrals. A continuació es 

detallen les principals mesures de seguretat que s‟han de seguir quan treballem 

amb alumini. 

Per a la realització dels experiments en el present projecte es seguirà la 

normativa de seguretat vigent. Si no existeix la normativa necessària, es seguirà 

la del procés més semblant i es realitzarà un protocol d‟actuació per a futurs 

assaigs. 

 

4.2. Seguretat en la realització dels assaigs 

4.2.1. Aplicació al laboratori 

 Risc d‟explosió per creació de barreges explosives en contacte amb 

l‟aire.  

 Risc d‟incendi i explosió en contacte amb àcids, alcohol, oxidants i 

aigua.  

 Risc en cas d‟exposició per inhalació prolongada o repetida amb 

possible afectació dels pulmons i del sistema nerviós central, originant 

disfuncions. Presenta un valor límit ambiental per 8 hores d‟exposició 

de 10 mg/m3 . 
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4.2.2. Mesures de prevenció a adoptar en relació als riscos existents 

 Evitar el contacte amb aigua, àcids, oxidants i alcohol pel risc que 

presenta d‟explosió i incendis. A l‟hora d‟emmagatzemar també s‟ha de 

separar d‟aquests tipus de productes químics.  

 No crear atmosferes inflamables ni explosives addicionals.  

 Evitar acumular pols en els espais que es treballi amb alumini, fer 

servir les sortides d‟extracció existents. 

 Treballar amb els equips de protecció individual quan es manipuli 

l‟alumini. Tot i que el risc d‟afectació de la salut és de nivell molt baix 

per les quantitats que es manipulen, es recomana fer-los servir 

adequadament per casos personals d‟especial sensibilització, etc. 

 Evitar generar més pols de la que sigui estrictament necessària. 

 Mantenir unes bones condicions d‟higiene personal desprès d‟estar en 

contacte amb la pols d‟alumini. 

 En cas d‟ingestió, glopejar la boca amb aigua. 

 En cas d‟incendi, no fer servir mai aigua ni CO2. 

4.2.3. Mesures de protecció a prendre en la seva manipulació 

 Mascareta de laboratori. 

 Guants de nitril, làtex / vinil. 

 Ulleres de seguretat. 

 Bata de laboratori. 

 

4.3. Impacte ambiental 

El present estudi s‟ha dut a terme quasi íntegrament en les instal·lacions del 

departament de Ciència dels Materials e Enginyeria Metal·lúrgica (CMEM) de la 

EUETIB. D‟acord amb la legalitat, l‟escola té establerts els criteris i procediments 

adequats en matèria mediambiental i de seguretat per al desenvolupament de 

les activitats científiques, els quals han estat respectats durant tot el 

desenvolupament del projecte. A més a més, dintre del propi laboratori del 

departament es disposa d‟una sèrie de contenidors i pots de vidre etiquetats i 

codificats per tal de fer un reciclatge específic de cada residu, tant líquids 

utilitzats com a reactius (aluminats bàsics, sosa o àcid clorhídric) com sòlids 

(restes de metall, vidres trencats, xeringues...). 

Per tant, tots els materials que han estat en contacte amb la pols d‟alumini s‟han 

de rentar de manera que s‟asseguri de que el residu de l‟operació de neteja no 

vagi al clavegueram sinó a recipients expressament indicats per aquest fet. El 

mateix passa alhora de netejar tots els estris utilitzats en la mòlta: pot, tapes, 

juntes, que han estat molta estona en contacte amb aquesta pols. A més a més, 
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aquests estris es netegen, degut a la forta adherència que presenta alguna 

vegada aquesta pols d‟alumini, amb sosa càustica en la que després de la reacció 

queden suspeses les restes d‟alumini. 

Tant mateix, el present projecte té com objectiu processar materials que 

confereixin vides útils més llargues i duradores per a les seves aplicacions 

futures, convertint-les en més respectuoses pel que fa al medi ambient. 

Altres residus generats durant el desenvolupament del projecte son els líquids, 

lubricants, sílice col·loïdal, suspensions de diamant conjuntament amb partícules 

d‟alumini pur, generades durant el procés de desbast i polit. Aquests líquids es 

tracten segons aigües urbanes en les depuradores municipals. 
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CAPÍTOL 5: 

TÈCNIQUES 

EXPERIMENTALS 

Aquest apartat no pretén fer un anàlisi exhaustiu de totes les tècniques 

experimentals que comporten el llançament d‟una mòlta. Tots els procediments 

tècnics relacionats amb el procés de mòlta, estan perfectament documentats en 

els protocols inclosos en l‟annex A d‟aquest projecte. D‟altre banda, es farà més 

èmfasi en aquells aspectes o metodologies, que per alguna raó, han estat 

modificades o eliminades.  

La metodologia estàndard utilitzada per la consecució d‟una mòlta està 

esquematitzada a la figura 5.1. Els processos de compactació i l‟estudi de mida 

de gra no estan contemplats en aquest projecte, però són una part indispensable 

per l‟objectiu de la millora de propietats de l‟alumini severament deformat. 

Es pot dividir el procés en dos parts: 

1. Llançament de la mòlta: 

a) Preparació d‟una mòlta 

b) Extracció de la mòlta 

2. Anàlisi i caracterització de la pols: 

a) Mida de partícula 

b) Assaig de duresa 
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Figura 5.1. Organigrama estàndard dels procés de mòlta 

 

A continuació, s‟analitza breument cada un dels processos. 

 

5.1. Preparació d‟una mòlta 

Per la preparació d‟una mòlta, només cal seguir pas a pas el protocol “Càrrega de 

la pols d’alumini en els pots abans de la mòlta” que s‟adjunta en l‟annex A. 

d‟aquest projecte.  

Respecte a l‟actual projecte, s‟hauran de tenir en compte 2 modificacions en el 

procés descrit en el protocol.  

 Tancament dels pots: els nous pots tenen un tancament diferent. Els pots 

antics utilitzaven un sistema de tancament extern de compressió 

mitjançant dos cargols de M5. Els pots actuals, tenen un tancament 

directe que proporciona un nivell d‟estanquitat més fiable. El nou sistema 

de tancament consta de 6 cargols que fixen la tapa directament amb el 

pot. Els cargols s‟hauran d‟anar collant progressivament per tal 

d‟assegurar un ajust i compressió uniforme en tota la tapa. És molt 

important per assegurar un bon nivell d‟estanquitat. A la figura 5.2. es pot 

observar la diferencia entre els 2 tancaments. 

 Control de l‟atmosfera: en aquest estudi serà necessari modificar 

l‟atmosfera dels pots. Quan calgui omplir els pots amb atmosfera d‟heli, 

caldrà fer el buit 3 vegades abans d‟omplir el pot definitivament amb heli. 

El circuit de pressió muntat al laboratori (figura 5.3) no assegura un buit 

absolut, per tant, caldrà realitzar aquest procediment per garantir una 

atmosfera pura d‟heli. 
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Figura 5.2. Esquerre: tancament extern (antic);  

Dreta:tancament directe (nou)  

Figura 5.3. Circuit depressió del laboratori 

 

Un cop s‟han tancat els pots i se‟ls hi ha modificat la pressió fins aconseguir la 

desitjada, es porten al molí i es programa la màquina segons el protocol 

“utilització del molí de boles” inclòs en l‟annex A.9.  
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5.2. Extracció d‟una mòlta 

Quan ja s‟ha completat el procés de molta, cal procedir a l‟extracció de la pols 

d‟alumini de dins els pots. Aquesta operació, però, no es pot fer en atmosfera a 

l‟aire, per una raó de seguretat, ja que en contacte amb l‟oxigen, l‟alumini pot 

tenir una reacció violenta que es podria traduir en una explosió. Aquest és un 

aspecte a destacar en aquest projecte, doncs el fet de treballar amb una 

atmosfera d‟heli en alguns cassos, augmentaria el risc de reaccions no desitjades 

amb atmosferes d‟aire. 

Per procedir a l‟extracció de la pols, cal seguir el protocol “extracció de la pols 

d‟alumini en atmosfera controlada” que s‟inclou en l‟annex A.1 de l‟actual 

projecte, tenint present les següents modificacions: 

 Vials: anteriorment s‟utilitzaven dos vials per cada pot: un de gran i un de 

petit. La requalificació a nivell conceptual del rendiment de la mòlta, 

comporta la utilització de dos vials grans per cada pot. Un dels vials 

s‟utilitzarà per guardar  la pols vàlida ( <0,5 mm) i  l‟altre pels residus 

( >0,5 mm). La codificació dels vials encara no és oficial, però en aquest 

estudi s‟ha utilitzat la mateixa incloent-hi al final el símbol > o < (més 

gran o més petita que) seguit de 0,5. 

 No serà necessària la neteja dels residus de la cera amb acetona, doncs 

per l‟assaig de duresa no suposen cap alteració, ja que s‟analitza en capes 

interiors de la partícula. Per tant, no cal introduir dins la glovebox, 

xeringuilles ni vials amb acetona.   

 Sedaç: s‟haurà d‟introduir el sedaç dins la globebox per tal de separar les 

partícules inferiors de 0,5 mm2 de les superiors a 0,5 mm2. El sedaç 

consta d‟un conjunt de 5 peces (Figura 5.4). La tapa, la base, i 3 filtres 

(Figura 5.6): el filtre superior reté les partícules superiors a 2 mm2 de 

diàmetre; el segon filtre reté les partícules superiors a 1 mm2 de 

diàmetre; i per últim, el tercer filtre reté les partícules superiors a 0,5 

mm2.  

Figura 5.4. Sedaç muntat 
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Figura 5.5. D’esquerre a dreta: base, filtre 0,5 mm2; 1mm2; 2mm2; tapa. 

 

Per crivar la pols, s‟ha de destapar el sedaç, i s‟ha d‟introduir tota la pols 

al primer filtre (al de sobre de tot) de 2 mm2. Un cop es tanca, s‟ha 

d‟agitar lateralment i suaument durant 2 o 3 minuts aproximadament. 

Finalitzat aquest temps, es pot procedir a separar cuidadosament les parts 

del sedaç i abocar la pols en el vial corresponent. Cal anar amb molt de 

compte en aquesta operació, doncs amb pols fines és fàcil de perdre pols 

pel camí. 

Un cop finalitzat tot el procediment d‟extracció de la pols dins la campana 

glovebox, s‟haurà de calcular el pes de la pols bona (inferior a 0,5 mm2) 

recuperada i introduir-la dins l‟arxiu excel anomenat l‟històric de pólvores. 

Degut a la complexitat i modificació respecte el protocol original, seria 

recomanable reescriure un nou protocol tenint en compte totes aquestes 

diferencies.  

5.3. Mida de partícula 

Fins ara, un cop realitzada l‟extracció de la mòlta, es procedia a l‟anàlisi de mida 

de partícula. Tot i que en aquest estudi s‟ha treballat aquesta tècnica en 

l‟escombrat de pressions, és un part que s‟ha eliminat per les mòltes posteriors. 

A l‟apartat 7.1 s‟analitzaran els motius pels quals s‟ha decidit eliminar aquest 

anàlisi.  

En la fase d‟extracció d‟una mòlta, es crivarà la pols per separar les partícules 

superiors a 0,5 mm. Per tant, ja no cal mesurar la mida de partícula, sinó 

assegurar-se que la pols amb la qual es treballa és òptima per fer compactes i 

per ser utilitzada en futurs processos d‟industrialització. 

5.4. Microduresa 

Un cop s‟ha finalitzat l‟extracció de la pols d‟alumini dels pots, s‟ha de procedir a 

determinar la duresa del nou material. Abans de tot, però, s‟ha d‟embotir i polir 

la mostra per tal d‟obtenir un superfície plana i neta d‟impureses on realitzar els 

assaigs.    

5.4.1. Embotir una mostra 

Embotir una mostra significa dotar a la pols d‟un suport rígid i estable que faci 

possible un assaig de microduresa. El suport en aquest cas, es tracta d‟una 
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resina epoxi epomet en pols, que al escalfar-se i comprimir-se, es solidifica 

formant una estructura cilíndrica totalment homogènia i compacte.  

Aquest procés es duu a terme amb una màquina especialitzada per aquest fi. En 

concret, la màquina que s‟ha utilitzat, és una Remet Evolution.  En un estudi 

previ es van determinar les condicions de programació de la màquina per 

realitzar una mostra òptima: 

 Temperatura del procés: 150ºC 

 Temps: 20 minuts 

 Pressió: 6 bars 

 Temperatura de refredament: 45ºC 

A la figura 5.6. es pot observar la màquina que s‟utilitza per aquest procés i la 

temperatura de treball (150º) i un parell de mostres embotides i codificades. 

 

Figura 5.6. Esquerre: Embotidora Remet Evolution;  

Dreta dalt: pols embotida mitja; Dreta baix: pols embotida fina.  
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Per realitzar tot aquest procés no hi havia cap protocol, així que es va haver de 

realitzar un. A l‟annex A.1 s‟adjunta aquest protocol anomenat “Embutició d‟una 

mostra en calent”. Aquest protocol inclou tot el material i dades necessàries per 

realitzar una òptima embotició. 

5.4.2. Desbast i polit 

Un cop està embotida la mostra, s‟observa que la superfície resultant és irregular 

i rugosa. És important aconseguir una superfície plana per realitzar els assaigs, 

sinó l‟indentador del microduròmetre pot lliscar sobre la superfície i fer una 

marca deformada. També és important que la superfície estigui llissa i ben polida 

per no haver de realitzar les indentacions sobre superfícies ratllades que 

dificultarien la mesura de les diagonals, o fins i tot, alterarien el resultat final de 

l‟assaig.  En aquest procés es destaquen 2 operacions: 

1. Desbast: aquesta tècnica es realitza per arrencar material sobrant de la 

mostra embotida i deixar la superfície plana. Es realitza empre amb aigua 

com a refrigerant (Figura 5.7). Amb aquest procés també s‟aconsegueix 

accedir a capes internes de les partícules de pols, per la qual cosa 

s‟aconsegueix analitzar la duresa interna del material i no l‟exterior, que es 

podria veure alterada per agents externs. S‟utilitzen papers de desbast de 

240, 360, 600 i 1200 micres. 

2. Polit: aquesta tècnica es realitza per deixar la superfície ben llisa i aconseguir 

que les partícules d‟alumini no quedin ratllades i hi hagi més superfície útil 

per practicar les indentacions. S‟utilitzen panys de 6 i 1 micra, amb els 

corresponents lubricants de suspensió de diamant com agents de polit i 

lubricant. 

Figura 5.7. Mostres amb plat de desbast i 

refrigeració d’aigua  
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Tot i que hi ha un protocol que descriu la tècnica de desbast i polit amb 

exactitud, i que s‟adjunta en l‟annex A.4 d‟aquest projecte, s‟han trobat algunes 

limitacions.  

Amb el nou concepte de rendiment que s‟ha introduït en aquest projecte, es 

limita molt la mida de partícula, obtenint sempre pols molt fina de mida molt 

petita. Seguint amb exactitud el protocol citat, la fase de desbast es menja tota 

la pols, és a dir, arrenca tota la pols de la superfície del suport, degut a la mida 

de partícula tan petita.  

Una possible solució a aquesta incidència i que s‟ha adoptat a base d‟experiència 

i fracassos ha estat minimitzar els temps de desbast i maximitzar els temps de 

polit. Una possible línia d‟actuació que dona bons resultats seria: 

1. Desbast: es limita a la utilització del plat de 1200 micres (el més fi) durant 

1,5 minuts, modificant el sentit de desbast cada 30 segons. No s‟utilitza braç 

mecànic. La velocitat serà de 300 rpm. 

2. Polit: s‟utilitza el braç mecànic amb moviment rotatori en aquest cas degut al 

elevat temps de polit que s‟aplica. Primer el plat de 6 micres durant 6 minuts 

a 200 rpm, i seguidament, el plat de 1 micra durant 8 minuts a 150 rpm. S‟ha 

de vigilar que sempre hi hagi suspensió de diamant, sinó es podria malmetre 

la superfície embotida i el plat. A la figura 5.7 es pot observar el braç mecànic 

rotatori. 

Tot i que és un sistema que dóna un resultats satisfactoris, encara està en 

procés experimental. De totes formes, no és una ciència exacta, ja que cada 

mòlta te les seves característiques i peculiaritats, per tant, és un procés més 

aviat intuïtiu on l‟experiència adquirida és de vital importància. 

El protocol actual és útil per a mides de partícula superiors a 1mm, però per a 

mides inferiors s‟hauria de redactar un altre seguint el procés indicat. 

5.4.3. Assaig microduresa de Vickers 

L‟anàlisi de microduresa de Vickers no ha estat modificat en absolut, pel que s‟ha 

seguit pas a pas el protocol inclòs en l‟annex A.3, “Protocol per a la determinació 

de dureses”.  

S‟utilitza l‟assaig de microduresa principalment perquè es mesuren partícules de 

pols de mida molt petita i no compactes i peces definides on s‟hi apliquen 

processos convencionals per mesurar la duresa amb forces de 9,81 N, a 

diferencia dels 0,25 grams aplicats als assaigs de l‟actual projecte. A l‟annex A.7 

s‟inclou el protocol de calibració del microduròmetre, tasca prèvia a realitzar per 

cada tècnic, per definir l‟error que comet. 

Un cop està situat el punxó sobre la partícula, es realitza la indentació (figura 

5.8.), i després, amb l‟ajuda del microscopi i del sistema de mesura que inclou 

l‟aparell, es mesuren les diagonals per tal de saber la mida del rombe i poder així 

calcular la duresa, mitjançant un full de càlcul que ja inclou totes les operacions 

que s‟hauran de realitzar. L‟equació que s‟aplica per calcular la duresa a partir de 

la mida d‟una indentació és la següent: 
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                                                        (5.1) 

 

On F és la càrrega real determinada en Newtons i d és la mitjana aritmètica de 

les diagonals expressada en mil·límetres. Si es fa un anàlisi dimensional es veu 

que les unitats del nombre Vickers són N/mm2.  

Figura 5.8. Marca indentador en un 

assaig de microduresa de Vickers 

 

5.5. Dowhnhill Simplex Method 

El mètode d‟optimització de dades Simplex consisteix en un processament 

seqüencial de les dades recollides en els experiments realitzats, de manera que, 

a partir de les condicions de treball, els resultats obtinguts i els resultats que es 

volen obtenir, s‟aconsegueixen unes noves condicions de treball a provar, les 

quals són teòricament les òptimes per obtenir els millors resultats. 

Un simplex és una figura geomètrica de N dimensions, constituïda per n+1 punts 

i totes les seves interconnexions, comprenent segments, cares poligonals, etc. 

Cada dimensió correspon a una de les variables a optimitzar. Un simplex amb 

dues dimensions serà un triangle, si té tres dimensions serà un tetraedre, i creix 

en una dimensió (una cara) i un punt successivament. Es pot utilitzar aquest 

mètode amb un nombre il·limitat de dimensions, però no es pot visualitzar com 

una figura degut a que la seva comprensió gràfica quan hi ha més de tres 

dimensions es fa de difícil comprensió. 

El procés d‟optimització en el mètode simplex comença per l‟elecció dels n+1 

punts, que corresponen a n+1 variables, dels quals s‟avaluarà la resposta. El 

simplex dona els que consideri òptims dins les n dimensions de què es disposa. 

Posteriorment, s‟introdueixen els resultats obtinguts amb els punts que havia 

donat el simplex, i aquest calcula nous punts teòricament més favorables que els 

anteriors. Aquest procés continua fins que s‟arriba als punts òptims reals que ja 

no poden ser millorats. 

El que fa el mètode Downhill és, a partir d‟un punt P0, el qual representa un punt 

inicial que considera favorable, calcular un punt Pi a partir de l‟equació següent: 
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                                         (5.2) 

 

on λ és una constant que s‟aplica seguint el nostre criteri, i que assenyala si el 

resultat que es busca ha de ser major o menor del que s‟ha obtingut amb aquell 

punt P0, i ei són els N vectors unitaris que representen les n variables 

independents que hem introduït. Quan s‟aplica aquesta equació, el mètode 

simplex aplica una sèrie de passos que consisteixen en moure els punts cap a 

direccions presumiblement més favorables, aconseguint nous punts on les 

condicions són presumiblement millors. Així, i aplicant diverses vegades el 

mètode, s‟assoleixen punts que realment són òptims i que per tant ja no es 

mouen encara que es torni a aplicar el mètode simplex. 

Respecte a com el simplex mou els punts per trobar-ne de nous més favorables, 

hi ha tres moviments bàsics que s‟aplicaran en l‟actual estudi. 

 Reflexió: el simplex gira sobre un dels seus eixos i en el qual hi ha un punt 

mínim del valor que es vol millorar. 

 Contracció: El punt més llunyà s‟acosta a la resta de la figura, reduint així 

la superfície.  

 Reflexió i expansió: a més d‟una reflexió, s‟origina un distanciament del 

punt més llunyà de la figura. 

A la figura 5.9 es representen gràficament aquests moviments en un simplex de 

2 variables (3 costats). 

Figura 5.9. Moviments del simplex 
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L‟operació “Shrinkage” no s‟aplica en aquesta estudi, ja que aquesta operació 

mou 2 variables, per la qual cosa donaria 2 condicions de mòlta diferents a 

provar. Per qüestions de limitació de recursos, com el temps d‟utilització del 

molí, es va descartar aquest moviment.  

Es pot constatar així, que el que fa realment el simplex és optimitzar un procés 

manipulant les variables que intervenen en ell. Com el simplex només entén de 

números, caldrà implementar el nostre procés en una equació que s‟anomenarà 

funció objectiu, i que servirà de referència per conèixer la qualitat de pols 

obtinguda en el procés. Com més puntuació rebi aquesta funció objectiu, millor 

serà la pols, per tant, l‟objectiu del simplex serà incrementar aquesta puntuació. 

5.5.1. Nova funció objectiu 

Com ja s‟ha comentat a l‟avantprojecte inclòs en l‟annex B, la funció objectiu 

utilitzada fins ara era la següent:  

 

                           (5.3) 

 

Aquesta funció és directament proporcional al rendiment (r) i el valor de la 

duresa (H) i inversament proporcional al temps (t) de mòlta. Els valors H0 i D0 

són límits de duresa i moda de partícula que es van implementar mitjançant la 

funció Bolzman per tal de garantir uns valors mínims. Aquests valors eren de 95 

HV i 0,5 mm2 respectivament. 

En aquesta segona fase de l‟estudi, s‟ha eliminat l‟anàlisi de mida de partícula, 

per tant és una variable que ja no s‟ha de tenir en compte en la nova funció 

objectiu. L‟equació 5.4 és la nova funció objectiu que s‟ha utilitzat per optimitzar 

en el simplex. A diferència de l‟anterior, s‟ha eliminat el terme que engloba la 

moda de partícula. El valor mínim de duresa que ha de garantir aquesta nova 

funció és de 95 HV, la mateixa que la funció anterior. 

 

                               (5.4) 

 

5.5.2. Interfície del simplex 

Tota aquesta informació referent a la funció objectiu i al simplex, s‟ha 

implementat en una full de càlcul de l‟excel (Figura 5.10).  

Les variables en blau: EBS %, BRP, interval de treball, hores efectives, 

revolucions (rpm), i pressió (Kpa) són les variables que el simplex aporta per 

intentar maximitzar la funció objectiu (de color groc). Els resultats de color gris 

corresponen a dades que s‟hauran d‟incorporar manualment previ anàlisi 

corresponent, com càlcul de rendiment, duresa i temps de mòlta efectiu (aquest 

últim serà sempre el que dóna el simplex). Aquestes dades són les que avalua la 

funció objectiu per obtenir una puntuació. A les cel·les de color verd s‟obtindran 
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les noves condicions de mòlta que s‟ajustan segons les limitacions de la màquina o el 

procés. Per exemple, si la nova condició de mòlta sol·licita una velocitat de 163 rpm, 

s‟arrodonirà a 160 rpm, ja que el molí només permet intervals de velocitats de 10 en 10. 

 
 

 

 

 

Figura 5.10. Interfície de treball del simplex actual 

Aquest simplex en concret disposa de 6 variables de procés, anteriorment esmentades. 

Això significa que aquest simplex formaria una figura geomètrica de 7 dimensions (n+1 

variables). El simplex amb el qual es treballava anteriorment conformava una figura 

geomètrica de 6 dimensions, al no incloure la variable pressió. 

5.5.3. Llançament d’un simplex 

Com s‟observa a la Figura 5.10, són necessaris 7 punts inicials per posar en 

marxa el simplex. Aquests punts han de ser linealment independent entre ells. A 

la taula 5.1 hi ha els 6 punts inicials que s‟han utilitzat pel llançament del 

simplex antic, que no incloïa la variable pressió, fet pel qual només necessitava 6 

punts inicials. 

Taula 5.1. Dades inicials del simplex antic 

Codi 

Material 
Cera % BRP 

Interval 

de 

treball 

(min) 

Hores 

treball 

efectives 

RPM Puntuació 

Al-28-20-A2 0,4 15 30 20 160 500,12 

Al-02-20-A2 0,8 20 30 20 160 488,91 

Al-43-20-A2 0,4 20 12 20 160 408,47 

Al-47-20-A2 0,4 20 15 20 160 357,98 

Al-23-15-A1 0 20 30 15 160 262,67 

Al-40-20-A1 0 20 30 20 120 130,37 

Noves condicions de mòlta 

Puntuació funció objectiu 
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Aquestes dades s‟han implementat a l‟anterior simplex, tal com mostra la figura 

5.11.  

 

Figura 5.11. Primer llançament del simplex 

 

Un vegada s‟ha implementat el simplex amb els 6 punts inicials (ordenats segons 

la funció objectiu), el simplex va facilita a l‟instant les noves condicions de mòlta 

(amb l‟ajust corresponent) que es poden observar a les cel·les verdes. Aquestes 

van ser: 

 EBS = 0.8% 

 BRP = 18.04 

 Intervals de treball = 17 minuts 

 Hores de treball = 18.13 hores 

 Rpm = 160 

Un cop es tenen unes condicions de mòlta noves, es procedeix a la preparació de 

la mateixa per portar-la a moldre. Amb la nova pols ja mòlta, s‟analitza i amb els 

valors resultants, s‟acaba d‟implementar el simplex, tal com mostra la figura 

5.12. 
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Figura 5.12. Iteració 0 del simplex completa 

 

Si el valor de la funció objectiu obtingut no és pitjor que cap dels anteriors, es 

substitueix pel pitjor i es torna a reordenar el simplex segons la puntuació de la 

funció objectiu. Un cop reordenat el simplex a la iteració 1, el simplex facilita 

unes noves condicions de mòlta, tal com mostra la figura 5.13.  

 

Figura 5.13. Iteració 1 del simplex incompleta 

 

Com a observació, cal destacar la cel·la anomenada “factor” de color taronja. 

Aquesta cel·la s‟encarrega de decidir quin tipus de moviment fa el simplex. Si el 

valor de la cel·la és -1, el simplex fa una contracció; si el valor és 0,5, fa una 

reflexió; i per últim, si el valor és de 2, fa una reflexió més expansió. 

Si es repeteix tot aquest procediment múltiples vegades, s‟aconsegueix 

optimitzar el procés de mòlta notablement.  
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5.6. Metodologia actual 

En contraposició a l‟organigrama de la figura 5.1. i a causa de la modificació en 

la metodologia experimental que s‟ha integrat en aquest estudi, s‟ha seguit una 

metodologia més lineal tal i com es veu representada en la figura 5.11.  

Com s‟observa, s‟ha eliminat el procés de mida de partícula, que tot i que s‟ha 

aplicat per l‟estudi de l‟escombrat de pressions, s‟ha decidit eliminar pels futurs 

anàlisis. Aquest organigrama augmenta la producció de mostres al disminuir els 

anàlisis. Està pensat així per poder implementar les iteracions del simplex més 

ràpidament amb els valors indispensables que sol·licita la nova funció objectiu: el 

rendiment i la duresa. Quan el simplex assoleixi una mòlta no millorable, es 

procedirà a fer els anàlisis complementaris de caracterització de la pols:  

 Mida de gra per raigs x 

 SEM 

 TEM 

 Anàlisi químic 

 DSC 

  

Figura 8.11. Organigrama de l’actual projecte  

Pols inicial

Preparació 
de mòlta

Extracció 
de mòlta

Assaig de 
microduresa

Simplex

Rendiment Embotir

Desbast i 
polit

Condicions 
demòlta
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Seguint rigorosament aquesta metodologia, s‟ha creat una dinàmica de feina 

iniciada l‟abril del 2010 i finalitzada el gener de 2011. A l‟annex D, hi ha un recull 

de totes les sessions de laboratori que es van dur a terme durant tot aquest 

període de temps i les tasques realitzades a cada sessió. També s‟inclou una 

taula (D.1) on es fa un resum de les proves i anàlisis que ha rebut cada mostra. 

El recompte final ha estat el següent: 

 Preparació de mòltes: 52 

 Extracció de mòltes: 58 

 Mida de partícula: 10 

 Càlcul de moda: 10 

 Embotides: 44 

 Polit i desbast: 44 

 Assaig de microduresa: 43 
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CAPÍTOL 6: 

ESCOMBRAT DE 

PRESSIONS 

Cal tenir molt present, que en aquesta fase es treballarà només amb atmosfera 

d‟aire.   

6.1. Estudis recents 

L‟actual projecte, és la continuació d‟estudis realitzats en el mateix laboratori de 

recerca del departament d‟enginyeria de materials (CMEM) de la EUETIB [5] i 

[6]. Es parteix d‟unes dades i de tot un estudi previ que s‟ha de complementar 

amb la nova línea d‟investigació duta a terme. 

Els anteriors estudis citats, van estudiaer el comportament de les variables que 

interaccionaven en el procés de la mòlta mecànica per a la obtenció de pols 

d‟alumini amb gra ultrafi UFG. L‟avantprojecte inclòs en els annexos d‟aquest 

projecte descriu amb més claredat l‟estudi realitzat i les conclusions obtingudes 

en els projectes [5] i [6]. De totes formes, per entendre la finalitat d‟aquest nou 

estudi, s‟explicarà breument l‟abast dels anteriors estudis. 

S‟ha de tenir present que existeix poca bibliografia referent a la millora de 

propietats de l‟alumini mitjançant un procés de deformació severa del material 

en pols. Per tant, es feia difícil suposar quines condicions de partida eren les 

necessàries per realitzar una mòlta. Així doncs, es va prendre coma punt de 

partida l‟article [25], que recollia unes condicions de mòlta per obtenir alumini de 

gra nanocristal·lí, reflectides en la taula 6.1. 

Arrel d‟aquesta informació, es va optar per complementar-la realitzant un estudi 

de cada variable de forma independent, per tal de comprovar quin efecte tenia 
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cada una de les variables de procés en l‟obtenció de pols d‟alumini. Les variables 

estudiades van ser: 

 Variació del percentatge de cera (% EBS) 

 Temps de mòlta (h) 

 Relació massa boles amb massa pols (BRP) 

 Velocitat de la màquina (RPM) 

 Variació intervals de treball i descans (WI) 

Es van fixar unes condicions inicials de mòlta que van ser les següents: 

 Temps efectiu de treball: 20 hores 

 BRP 20 (boles per ratio de pols) 

 Velocitat de gir: 160 rpm 

 Intervals de treball: 30/30 minuts 

Per tal d‟estudiar l‟efecte independent de cada variable, es fixaven les condicions 

de mòlta amb els valors anteriors i es modificaven únicament els valors de la 

variable d‟estudi.  

Un cop estudiada la influencia de cada variable, es va optar pel llançament d‟un 

simplex.  

Taula 6.1. Dades inici projecte [5] i [6] 

 

El mètode d‟optimització de dades Simplex consisteix en un processament 

seqüencial de les dades recollides en els experiments realitzats, de manera que, 

a partir de les condicions de treball, els resultats obtinguts i els resultats que es 

volen obtenir, s‟aconsegueixen unes noves condicions de treball a provar, les 

quals busquen un òptim per obtenir els millors resultats.  

Es van fer un total de 9 iteracions del simplex, els resultats dels quals es 

mostren a la taula 1.1.  

Es va concloure que el mètode simplex és vàlid per optimitzar el procés, 

aconseguint augmentar un 35% la productivitat, un 11% la duresa, i reduint la 
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mida de la partícula un 42 %.  

6.2. Escombrat de pressions 

6.2.1. Nova variable: atmosfera 

Com a conseqüència d‟una modificació en el disseny del pots, s‟ha inclòs una 

nova variable en el procés de mòlta. Tal com s‟indica en l‟avantprojecte, 

l‟atmosfera pot jugar un paper determinant en les propietats finals de l‟alumini 

per 2 motius principals: 

 Alúmina: a causa del elevat estat d'oxidació de l‟alumini, es forma 

ràpidament en contacte amb l'aire una fina i dura capa superficial d'òxid 

d'alumini (Alúmina Al2O3). L‟alúmina en proporcions controlades fa 

augmentar la duresa de l‟alumini, però un excés pot provocar l‟efecte 

contrari, i dotar-lo de males propietats mecàniques. 

 Temperatura: l‟article “Ball temperatures during mechanical alloying in 

planetary mills” [26] va revelar la importància que la temperatura pot 

tenir en els processos de mòlta. Tot i que no és una variable que es 

pogués controlar directament, si que té una estreta relació amb la pressió, 

variable que es pretén manipular. 

Per tant, s‟han introduit dues variables noves: 

 Atmosfera d„Heli 

 Pressió dels pots 

6.2.2. Modificació dels pots 

Per poder duu a terme l‟estudi d‟aquestes dues variables, es va haver de 

modificar el tancament dels pots, doncs l‟antic, tenia problemes d‟estanqueïtat i 

no permetia un control absolut de l‟atmosfera (Figura 6.1).  

 

Figura 6.1. Tancament pots antics 

En els pots actuals, s‟han millorat les vàlvules de les tapes i s‟ha eliminat una de 

les dues per tal d‟evitar pèrdues innecessàries. D‟altre banda, es va mecanitzar 

la tapa amb sis forats de M3 per poder realitzar el tancament amb 6 cargols de 

tal manera que, la força de tancament de la tapa fos uniformement distribuïda al 



 Influència de la pressió en l’optimització de processos d’obtenció de pòlvores d’alumini 

 - 61 - 

voltant de tot el perímetre de la tapa. A la figura 6.2 es poden observar les 

modificacions realitzades. 

 

 

Figura 6.2. Pot i tapa modificada 

 

Amb aquest nou tancament s‟ha aconseguit tenir un control òptim de l‟atmosfera 

per nivells de pressions per sobre de 102 Kpa, pressió atmosfèrica. En canvi, per 

pressions inferiors a la normal, els pots tendeixen a guanyar una mica de 

pressió.  

6.2.3. Escombrat de pressions 

Seguint la mateixa metodologia iniciada en el projecte [6], la variable de la 

pressió requeria d‟un estudi previ i independent de les altres variables. Aquest 

estudi era necessari, ja que pel llançament d‟un nou simplex, les mostres inicials 

han de ser linealment independents entre si, i totes les mòltes realitzades fins 

aleshores s‟havien fet a pressió normal. Per tant, ha d‟haver almenys una mòlta 

que tingui una pressió diferent a les altres. Més endavant, en el capítol 7, 

s‟analitza amb més claredat aquest concepte.  

Per fer aquest estudi de pressions, s‟han processat 3 mòltes. Partint del punt de 

pivot (veure taula 6.1) s‟ha modificat únicament la variable pressió, objecte 

d‟estudi. Per fer l‟escombrat s‟ha treballat amb pressions de 1.5, 0.5 i de 0 (buit) 

atmosferes. El percentatge de cera també variava d‟un pot a l‟altre: un amb 0% 

de cera i l‟altre amb un 0,4%. Juntament amb les mòltes ja processades d‟altres 

estudis (Al-04-20-A1 i Al-05-20-A1), a pressió atmosfèrica, es va poder realitzar 

l‟estudi complert de l‟escombrat de pressions. A la taula  6.2 hi ha les condicions 

de mòlta de cada una d‟elles.  
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Taula 6.2. Condicions de mòlta escombrat de pressions 
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Al-04-20-A1 7,502 0,030 0,4 37 20,0 30 30 20 160 1 

Al-05-20-A1 7,500 0,000 0,0 37 20,0 30 30 20 160 1 

Al-66-20-A4 7,545 0,000 0,0 37 20,0 30 30 20 160 buit 

Al-64-20-A4 7,545 0,030 0,4 37 20,0 30 30 20 160 buit 

Al-65-20-A3 7,544 0,000 0,0 37 20,0 30 30 20 160 0.5aire 

Al-65-20-A4 7,542 0,031 0,4 37 20,0 30 30 20 160 0.5aire 

Al-67-20-A3 7,543 0,000 0,0 37 20,0 30 30 20 160 1.5aire 

Al-67-20-A4 7,543 0,031 0,4 37 20,0 30 30 20 160 1.5aire 

 

Com s‟observa en l‟anterior taula, l‟única variable que es modifica és la pressió. 

D‟aquesta manera es podrà determinar quin efecte real té la pressió en les 

propietats finals de l‟alumini.  

6.3. Anàlisi de dades i resultats 

Un cop realitzat l‟anàlisi de moda de partícula, duresa, rendiment, i pressió final 

(Taula 6.3), es crea un gràfic (Figura 6.3) per observar amb mes claredat l‟efecte 

que té la pressió sobre la pols.  

S‟ha de tenir en compte, que el valor de la pressió que reflecteix el gràfic és el 

valor mig. Aquest valor es treu mitjançant la següent equació: 

 

                                                     (6.1) 

 

Taula 6.3. Resultats de l’escombrat de pressions  
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Al-04-20-A1 0,4 1 A1 115,5 0,6865 54,9 0,9435 0,97175 

Al-05-20-A1 0,0 1 A1 106,7 0,4944 98 0,9545 0,97725 

Al-66-20-A4 0,0 0 A4 98,8 0,5833 99 0,33 0,165 

Al-64-20-A4 0,4 0 A4 101,0 0,7365 48 0,63 0,315 

Al-65-20-A3 0,0 0,5 A3 132,6 0,4344 68,6 0,8 0,65 

Al-65-20-A4 0,4 0,5 A4 114,2 0,4351 62,1 0,62 0,56 

Al-67-20-A3 0,0 1,5 A3 121,0 0,6234 61,3 1,02 1,26 

Al-67-20-A4 0,4 1,5 A4 131,5 0,54 82,7 1,37 1,435 
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Figura 6.3. Gràfic de l’escombrat de pressions  

 

Del gràfic anterior es poden extreure vàries conclusions preliminars:  

 Analitzar únicament 4 punts diferents no dóna una visió clara de la 

tendència que segueixen les variables analitzades.  

 Respecte la duresa amb 0% de cera, té el seu punt màxim amb una 

pressió de 0,5, tot i que és un punt d‟inflexió. S‟haurien d‟analitzar punts 

propers anteriors i posteriors a 0,5 per acabar de treure conclusions 

evidents. 

 Respecte la duresa amb 0,4% de cera si que sembla que la tendència és 

ascendent a mesura que augmenta la duresa. 

 La línia del rendiment amb 0% de cera té 2 punts d‟inflexió molt marcats i 

abruptes. Falten valors per treure hipòtesis coherents. 

 La línia de rendiment amb 0,4 % de cera si que sembla que té una 

tendència  a augmentar a mesura que s‟augmenta la pressió. 

 La moda de la partícula es manté constant entre 0,25 i 0,50. La pressió 

aparentment no té cap efecte sobre aquesta variable.  

 La pressió final dels pots no es manté com la inicial. Això pot ser degut a 

que tingui problemes d‟estanquitat o que al interior dels pots passi una 
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reacció que es desconeix i que fa alterar la pressió interna. Una possible 

explicació, treballant amb atmosfera d‟aire, és que al formar-se alúmina 

(òxid d‟alumini), es consumeix oxigen, la qual cosa fa disminuir la pressió 

interna del pot. 

Tot i que no són dades gaire atractives per treure cap conclusió clara, era 

necessari realitzar aquest estudi per poder procedir posteriorment al llançament 

d‟un nou simplex. Aquest nou simplex, a diferencia dels estudis realitzats fins 

ara, inclourà la variable de la pressió. 
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CAPÍTOL 7: 

RECÀLCUL DEL SIMPLEX 

7.1. Concepte de rendiment modificat 

Una vegada realitzat l‟escombrat de pressions, a nivell teòric es podria procedir 

al llançament del simplex per tal de trobar condicions de mòlta cada vegada més 

òptimes per al nostre procés de millora de propietats mecàniques plantejat sobre  

l‟alumini. No obstant, ha estat necessari redefinir el concepte de rendiment  per 

tal de fer el procés més productiu i industrialitzable.  

Anteriorment es defenia el rendiment de la mòlta de la forma següent: 

 

                                            (7.1) 

 

Actualment, es defineix el concepte de rendiment així: 

 

                                (7.2) 

 

L‟equació 6.2 implica el raonament de que tota la pols recuperada no és vàlida. 

Només la pols amb una mida inferior a 0,5 mm2 es podrà considerar vàlida per a 
ser analitzada en els posteriors assaigs. Per tant, en el procés d‟extracció 

(apartat 5.2) de la pols, s‟haurà de crivar la pols per tal de separar-la. És 
necessari establir aquestes limitacions per 2 motius: 

1. Alteració de l‟anàlisi de mesura de partícula: en mòltes on la pols és bimodal 

o fins i tot trimodal, comporta una gran dificultat determinar la mida de la 

partícula. Per realitzar aquest anàlisi s‟utilitza una mostra de la població no 
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inferior a les 400 partícules, però és extremadament complicat, escollir una 

mostra representativa de la població. A la figura 7.1. s‟observen dos mòltes 

diferents amb pols molt heterogènia.  

Per exemple, si en una mòlta bimodal, hi ha partícules poc nombroses de 

gran mida, i representen un 80% de la massa total de la pols obtinguda, la 

moda real no es correspondria a la realitat, alterant així el rendiment.  

Figura 7.1. Esquerre: mòlta Al-79-20-A1; Dreta: mòlta Al-77-20.83-A3 

  

2. Consolidació de compactes: la pols relativament grossa provoca molts 

problemes per la realització de compactes. Una mida de partícula gran 

dificulta l‟omplerta dels motllos i la cohesió entre les partícules (Figura 7.2) i 

augmenta molt la porositat interna del compacte. La porositat fa disminuir las 

propietats mecàniques del material, contràriament del que es pretén 

aconseguir.  

Figura 7.2. Compacte 

descohesionat 

Per tant, pels motius anteriorment comentats, es rebutjarà tota la pols superior a 
0,5 mm2.  

Això implica redefinir la funció objectiu, ja que la utilitzada fins ara incloïa la 
moda de la partícula. Ara, la variable de la mida de la partícula  estarà inclosa 
implícitament dins el rendiment. 
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7.2. Implementació del nou simplex 

7.2.1. Simplexs He-aire 

A la fase 1 d‟aquest projecte, s‟ha descrit el procés d‟estudi de l‟escombrat de 

pressions. Aquest estudi va ser íntegrament realitzat amb atmosfera d‟aire, 

descartant l‟atmosfera d‟heli completament. 

Treballar amb una atmosfera com a variable presenta 3 complicacions 

insalvables: 

 Treballar amb un percentatge d‟aire i un d‟heli dins el pot resultar 

impossible, ja que amb el sistema instal·lat al laboratori per controlar les 

pressions és molt limitat, i presenta pèrdues.  

 Com s‟ha observat en la fase 1, els pots no presenten una estanquitat 

absoluta. Si en un el procés de mòlta amb un pot amb pressió inferior a la 

normal tingués pèrdues, aquest absorbiria únicament aire, disminuint així 

el percentatge d‟heli de dins el pot i que el simplex hauria proposat. 

 Per últim, seria completament impossible controlar un cop realitzada la 

mòlta, quin percentatge d‟ambdues atmosferes hi ha presents en el pot. 

Per evitar tots aquests problemes, s‟ha decidit treballar amb atmosferes íntegres 

d‟aire i d‟heli.  

Aquest fet obliga a la utilització de dos simplexs, a priori idèntics a nivell de 

fórmules, però un només per atmosfera d‟aire, i l‟altre per atmosfera d‟heli. El fet 

de no considerar aquesta variable en el procés, implica tenir 2 simplex treballant 

en paral·lel. 

Únicament s‟ha inclòs una limitació en el simplex d‟heli.  La condició de pressió 

que sol·liciti el simplex haurà de tenir un valor mínim de 1,02 at (pressió 

atmosfèrica) per assegurar sempre una pressió íntegre d‟heli. 

 S‟ha observat que els pots treballen millor a sobrepressió. Si en un pot 

amb atmosfera d‟heli perd una mica de pressió, l‟atmosfera resultant 

continua sent íntegrament d‟heli. 

 Si es treballa a sota pressió, i el pot presenta problemes d‟estanquitat, el 

tipus d‟atmosfera que entra serà aire, donant la possibilitat de formació 

d‟alúmina, factor que s‟intenta evitar amb aquest tipus d‟atmosfera inerta.   

7.2.2. Punts inicials 

Per implementar els 2 simplexs, van ser necessaris 7 punts inicials. L‟única 

condició que havien de complir aquest punts és que fossin linealment 

independents entre ells. 

Per donar continuïtat a l‟anterior simplex, es va optar per agafar els 6 millors 

punts trobats fins aleshores, ubicats a la iteració 9 de l‟obsolet simplex. Aquests 

punts es mostren a la taula 7.1.   
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Taula 7.1. Dades inicials nou simplex 

Codi Material 
Cera 

% 
BRP 

Interval 

de 

treball 

(min) 

Hores 

treball 

efectives 

RPM 
Pressió 

(Kpa) 
Puntuació 

Al-62-13-A1 0,36 15,35 60 13,00 160 1,02 500,12 

Al-61-16.8-A1 0,61 16,00 44 16,87 170 1,02 488,91 

Al-60-19.8-A1 0,86 17,32 22 19,80 190 1,02 408,47 

Al-54-20.83-A2 1,01 16,17 25 20,83 180 1,02 357,98 

Al-28-20-A2 0,41 20,00 30 20,00 160 1,02 262,67 

Al-56-21,51-A1 1,26 14,64 34 21,53 190 1,02 130,37 

 

Com s‟observa a l‟anterior taula, degut a la nova variable de la pressió, aquests 

punts es consideren linealment dependents, ja que totes aquestes mòltes es van 

processar a pressió atmosfèrica i amb atmosfera d‟aire. Com el nou simplex 

necessita 7 punts inicials, l‟últim punt que s‟inclou ha de trencar aquesta 

dependència. Aquest punt és escollit entre una de les 4 mòltes processades en la 

fase 1, l‟escombrat de pressions amb pressió diferent a 1 atmosfera. 

El gran problema que presenten aquestes mòltes, és que han estat analitzades 

amb la metodologia de treball dels projectes [5] i [6]. Aquest fet implica que la 

puntuació d‟aquestes mòltes s‟ha obtingut amb la funció objectiu anterior, la que 

incloïa l‟anàlisi de mida de partícula i un rendiment equivalent a la pols total 

recuperada.  

Per donar solució aquest conflicte, es va decidir tornar a realitzar totes les mòltes 

amb les mateixes condicions proposades a la taula 7.1. Aquestes mòltes però, 

serien sensiblement diferents degut a: 

 Un dels pots s‟omple amb atmosfera d‟aire, i l‟altre amb atmosfera d‟heli. 

D‟aquesta manera s‟obtenien 6 dels 7 punts inicials per llançar ambdós 

simplexs.  

 El pot amb atmosfera d‟heli es pressuritzara a 1,5 atmosferes. D‟aquesta 

manera s‟assegura una atmosfera íntegra d‟heli en cas de pèrdues, tal i 

com s‟ha comentat en l‟apartat anterior. 

 L‟anàlisi de la pols posterior al procés de mòlta, es fa seguin la nova 

metodologia, que es pot veure a la figura 8.11. Aquesta metodologia 

elimina l‟anàlisi de mida de partícula, i aplica els nous paràmetres 

d‟actuació per obtenir el rendiment de mòlta. 

Un cop realitzat tot el reprocessament dels punts anteriors, s‟han obtingut els 

resultats de la taula 7.2.   
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Taula 7.2. Comparativa amb el reprocessament de dades (aire) 

 

A la taula anterior es pot observar la diferencia de puntuacions que hi ha 

utilitzant una metodologia de treball o un altre. El principal factor que ha influït 

en aquestes diferències, recau directament en el rendiment de les mòltes. 

Segons la fórmula 5.4 es veu clarament que existeix una relació de 

proporcionalitat directa entre el rendiment de la pols i la puntuació. A la taula 7.4 

i a la figura 7.3 es pot contrastar aquesta informació.  

 

Taula 7.4. Diferencia de rendiment entre les dues metodologies (aire) 

 

La funció objectiu obsoleta, prenia com a valor de rendiment tota la pols 

recuperada, sense tenir en compte la mida de partícula. En canvi, la nova funció 

objectiu, separa les partícules abans de calcular el rendiment del procés. Accepta 

com a bones les partícules inferiors a 0.5 mm2, i rebutja les superiors a aquest 

valor. La nova funció objectiu s‟implementa amb un tipus de pols de més qualitat 

i més útil pel posterior procés de compactació. 
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Figura 7.3. Relació de proporcionailtat directa entre rendiment i puntuació 

 

En el cas de l‟heli no és factible fer un anàlisi comparatiu dels dos processos, 

doncs com s‟ha comentat abans, la pressió inicial en les mòltes d‟heli ha estat de 

1,5 atmosferes, i amb una atmosfera totalment diferent.  Exceptuant aquest 

aspecte, les condicions de mòlta són les mateixes. A la taula 7.5 hi ha inclosos 

els 6 punts inicials del simplex d‟heli.  

 

Taula 7.5. 6 Punts inicials simplex He 

 

El gràfic de la figura 7.4 es mostra la relació que hi ha entre la puntuació, el 

rendiment i la duresa. Tot i que la puntuació és directament proporcional amb el 

rendiment i la duresa, tal com expressa l‟equació següent:  

 

                                 (7.3) 
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En el punt 4 del mateix gràfic s‟observa una contradicció: per un rendiment del 

99% s‟obté una puntuació de 8,22 punts. Aquest fet s‟explica degut al baix valor 

de duresa en aquest mateix punt, de 87,20. Com ja s‟ha explicat, la funció 

objectiu té un terme relacionat amb la duresa implementat amb una funció 

Bolzman, la qual limita un valor de duresa mínim de 95. Per sota d‟aquest valor 

es penalitza molt la puntuació de que resulta de la funció objectiu, tal i com 

s‟observa en el gràfic adjunt. 

 

Figura 7.4. Relació entre puntuació VS rendiment i duresa dels punts inicials d’heli. 

Pel setè punt inicial del simplex d‟aire es va agafar la mòlta Al-67-20-A4. 

Aquesta mòlta tenia de particular que estava feta amb una pressió de 1,5 

atmosferes, i pressió final de 1,37. Aquesta variable trencava qualsevol possible 

dependència lineal amb les altres mòltes. Així doncs, els punts inicials per iniciar 

el simplex d‟aire van ser els següents: 

Taula 7.6. 7 punts inicials del simplex d’aire. 
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Pel setè punt inicial del simplex d‟heli es va haver de realitzar una nova mòlta, 

doncs a part de les 6 esmentades en la taula 7.5 no hi havia cap més realitzada 

amb atmosfera d‟heli.. Aquesta mòlta va ser la Al-68-20-A4. Així doncs, els punts 

inicials per iniciar el simplex d‟heli van ser els següents: 

Taula 7.7. 7 punts inicials del simplex d’heli 

 

Es pot observar a la taula 7.7, que les condicions de partida del simplex d‟heli no 

eren del tot bones. N‟hi havia 3 de bones i 4 de molt dolentes. L‟última mostra, 

la Al-68-20-A4 va obtenir un rendiment quasi nul. Això va ser degut a que la 

mida de partícula era tota superior a 0,5 mm2. Aquest fet explica la puntuació 

obtinguda de 0,05 punts. 

Un cop obtinguts tots els punts inicials d‟ambdós simplexs, es procedeix a fer 

reiteracions fins assolir un procés òptim. 
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CAPÍTOL 8: 

ESTUDI DELS SIMPLEXS  

8.1. Simplex heli 

8.1.1. Iteracions Heli 

En el simplex d‟heli, per manca de temps, només s‟han pogut fer un total de 4 

iteracions. Per poder treure conclusions són necessàries com a mínim tantes 

iteracions com variables + 1 tingui el procés. El procés objecte d‟estudi consta de 

6 variables, per la qual cosa un nombre mínim d‟iteracions per treure conclusions 

serà de 7. Tot i això, es pot analitzar per tal de veure com actua el simplex i 

quina variable de la funció objectiu prioritza alhora de donar les condicions de 

mòlta.  

1. Iteració 0: després d‟introduir els 7 punts inicials de la taula 7.7. el simplex 

va facilitar les següents condicions de mòlta, amb el corresponent ajust que 

es fa per adaptar-la a les limitacions de la màquina.  

Taula 8.1. Iteració 0 Simplex heli 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 0,96 11,50 41,67 17,45 190 104,43 

Ajust 0,96 11,50 42,00 17,50 190 104,4 

Mostra Al-83-17,50-A1: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 73,3 punts. Aquesta mostra s‟introdueix al simplex ja que 

supera la pitjor puntuació que en aquest cas és de 0,05 punts (taula 7.7). Es 

reordena en funció de la puntuació i de forma descendent, i el simplex ofereix 

un nou punt. La operació del simplex ha estat una contracció. 
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2.  Iteració 1: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.2. Iteració 1 Simplex Heli 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 1,19 14,86 5,67 25,95 200 101,30 

Ajust 1,19 14,86 16,00 25,87 200 102,0 

L‟ interval de treball que proposa el simplex es de 5,67. Com s‟observa s‟ha 

modificat manualment a 16 per limitacions del molí: un interval de treball de 

5,67 minuts, combinat amb un temps de mòlta de 25,95 hores, implica tenir 

275 cicles de repetició. El molí té una limitació màxima de 99 repeticions, per 

tant, es va optar per incrementar l‟ interval de treball a 16, per disminuir els 

cicles fins a 97, un valor factible i programable.  

Mostra Al-93-25,87-A1: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 516,03 punts. Aquesta mostra s‟introdueix al simplex ja que 

supera la pitjor puntuació que era de 1,77 punts (taula 7.7). Es reordena en 

funció de la puntuació i de forma descendent, i el simplex ofereix un nou 

punt. La operació del simplex ha estat una contracció. 

3. Iteració 2: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.3. Iteració 2 Simplex Heli 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 1,40 15,17 31 20,91 213,33 94,5 

Ajust 1,40 15,17 31,00 20,67 210 100 

En aquest es pot observar el valor de la pressió que dóna el simplex és 

inferior a 1 atmosfera. El valor ajustat se‟n va al mínim permès que és de 1 

atmosfera.  

Mostra Al-97-20,67-A3: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 372,96 punts. Aquesta mostra s‟introdueix al simplex ja que 

supera la pitjor puntuació en aquell moment que era de 3,24 punts (taula 

7.7). Es reordena en funció de la puntuació i de forma descendent, i el 

simplex ofereix un nou punt. La operació del simplex ha estat una contracció. 

4. Iteració 3: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.4. Iteració 3 Simplex Heli 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 0,61 15,70 26 19,09 190,00 96,87 

Ajust 0,61 15,70 26,00 19,07 190 100 

Mostra Al-105-19,07-A1: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 98,78 punts. Aquesta mostra s‟introdueix al simplex ja que 

supera la pitjor puntuació en aquell moment que era de 8,22 punts (taula 

7.7). Es reordena en funció de la puntuació i de forma descendent, i el 

simplex ofereix un nou punt. La operació del simplex ha estat una contracció. 
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5. Iteració 4: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.5. Iteració 4 Simplex Heli 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 0,79 20,24 12,67 23,64 190,00 121,1 

Ajust 0,79 20,24 13,00 23,62 190 121,1 

Mostra Al-106-23,62-A1: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 320,46 punts. Aquesta mostra s‟introdueix al simplex ja que 

supera la pitjor puntuació en aquell moment que era de 73,33 punts. La 

operació realitzada ha estat una contracció.  

6. Iteració 5: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.6. Iteració 5 Simplex Heli 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 1,20 17,55 24,67 23,58 190,00 132,2 

Ajust 1,20 17,55 25 23,75 190,00 132,2 

Mostra Al-107-23,75: No s‟ha pogut processar aquesta mòlta per haver 

finalitzat el període de temps establert en el programa de l‟avantprojecte.   

8.1.2. Anàlisi de resultats 

Si contrastem els contingut dels simplex a la iteració 0 i a la iteració 5, s‟observa 

clarament que s‟ha millorat el procés de mòlta, i tot i que no s‟ha pogut millorar 

la major puntuació, el simplex ha anat acotant les condicions de mòlta per tal de 

treure puntuacions cada vegada més acceptables.  

 

Taula 8.7. Aspecte del simplex d’heli a la iteració 0 
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Taula 8.8. Aspecte del simplex d’heli a la iteració 5 

 

A la figura 8.1 es pot observar la millora de procés del simplex. 

Figura 8.1. Gràfic de millora de procés 

 

A l‟anterior gràfic, es pot observar com la línia centroid, la mitja de les 

puntuacions de cada iteració va sempre en augment. Tot i que el valor màxim no 

ha millorat (punt negre) es pot observar que el valor mínim (color groc) ha anat 

augment de puntuació, un clar indici de l‟optimització del procés. 

De totes formes, al simplex li queda molt per madurar, degut a que totes les 

operacions que ha realitzat han estat una contracció. Això pot ser degut a que el 
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simplex ha trobat un camí vàlid que dóna resultats òptims, i fins que no es trobi 

en un pas sense sortida, no canviarà d‟operació. 

És evident que un augment del temps de mòlta implica més impactes. Més 

impactes implica més deformació, i això a la vegada implica una disminució de la 

mida de gra, tal com s‟ha argumentat en els fonaments teòrics. En canvi, un 

temps de mòlta elevat, també implica més probabilitat de soldadura entre 

partícules, augmentant així la mida de partícula de la pols final. Aquest fet que 

afecta directament al rendiment, ja que partícules superiors a 0,5 mm2 són 

rebutjades del procés.  

En el gràfic de la figura 8.2, s‟observa que s‟han aconseguit condicions molt 

estables que permeten mantenir una duresa bona, al voltant de 110 HV, 

augmentant el rendiment del procés de mòlta. Això pot ser degut al increment 

per part de la cera, ja que permet mòltes més energètiques (+ duresa) evitant la 

soldadura entre partícules (+ rendiment). La cera ha passat de valors propers a 

0,5% a quasi 0,9%. 

 

Figura 8.2. Gràfic Rendiment VS Duresa Heli 

 

Si analitzem la trajectòria que ha seguit el simplex (Figura 8.3), es pot observar 

que primer ha buscat maximitzar el rendiment, fins assolir el màxim (90%) a la 

iteració 4. Una vegada ha acotat les condicions per adquirir rendiments elevats, 

ha continuat delimitant ara valors que obtenen dureses elevades, fins a 122 HV a 

la iteració 6. Probablement, quan acoti nivells màxims d‟ambdós variables, 

procedirà a optimitzar el procés interrelacionen les dues.  
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Figura 8.3. Trajectòria simplex Heli 

 

8.2. Simplex aire 

8.2.1. Iteracions aire 

Seguint el mateix procediment realitzat amb el simplex d‟heli, s‟analitza ara les 

iteracions del simplex d‟aire. 

1. Iteració 0: després d‟introduir els 7 punts inicials de la taula 7.6. el simplex 

va facilitar les següents condicions de mòlta, amb el corresponent ajust que 

es fa per adaptar-la a les limitacions de la màquina.  

Taula 8.9. Iteració 0 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 0,95 18,2 56,66 17,3 190,00 115,60 

Ajust 0,95 5,17 57 17,10 190 115,6 

Punt inicial (it 0) 

Punt final (it 6) 
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Error: S‟observa que el BRP que el simplex ha facilitat és de 18,2. En canvi, 

l‟ajust manual que s‟ha fet és de 5,17. Aquest canvi es deu a una errada que 

es va cometre alhora d‟introduir els punts inicials del simplex. Aquesta errada 

va consistir en que el BRP en un dels punts inicials era 15, i per una errada 

d‟operari es va introduir un valor de 28.  Aquest error variava la nova condició 

de mòlta, encara que únicament la variable BRP. Per un BRP de 15, el simplex 

donava un BRP de 18,2; en canvi, per un BRP de 28, el simplex donava un 

valor de 5,17. La mòlta que es va llançar, va ser amb un valor de BRP de 

5,17, per aquest motiu es va haver de manipular el simplex. A la figura 8.3 es 

pot visualitzar aquesta errada. Aquest error tindrà unes repercussions que 

s‟analitzaran més endavant.  

Figura 8.4. Error del simplex 

Mostra Al-82-17,10-A1: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 0 punts. Això es deu a que va obtenir una duresa de 48 HV, 

molt per sota del límit establert a la funció Bolzman de 95 HV. Aquest punt no 

es pot introduir dins el simplex, ja que no millora cap puntuació actual. 

L‟operació del simplex ha estat una reflexió. 

2.  Iteració 1: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.10. Iteració 1 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 0,54 15,79 25,42 19,33 167,50 107,20 

Ajust 0,54 22,29 25 19,17 170 107,2 

Error: es continua arrossegant el mateix error. 

Mostra Al-84-19.17-A1: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 1,31 punts. Això es deu a que va obtenir un rendiment de 
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0,2. Aquest punt no es pot introduir dins el simplex, ja que no millora cap 

puntuació actual. L‟operació del simplex ha estat una reflexió. 

3. Iteració 2: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.11. Iteració 2 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 0,61 16,19 30,63 19,00 171,25 108,6 

Ajust 0,61 19,44 31 19,12 170 108,6 

Error: es continua arrossegant el mateix error. 

Mostra Al-87-19,12-A3: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 209,68 punts. Aquesta mostra s‟introdueix al simplex ja que 

supera la pitjor puntuació en aquell moment que era de 8,29 punts (taula 

7.6). Es reordena en funció de la puntuació i de forma descendent, i el 

simplex ofereix un nou punt. La operació del simplex ha estat una contracció. 

Al introduir aquest punt en el simplex, s‟ha eliminat el punt erroni i ja no 

influirà més a la resta de condicions de mòlta. 

4. Iteració 3: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.12. Iteració 3 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 1,01 12,98 42 17,03 193,33 71,30 

Ajust 1,01 12,98 42 16,80 190 71,30 

Mostra Al-90-16,8-A3: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 795,63 punts. Aquesta alta puntuació es deu a un 

rendiment del 99% i una duresa de 133 HV. S‟introdueix al simplex ja que 

supera la pitjor puntuació en aquell moment que era de 8,74 punts (taula 

7.6). Es reordena en funció de la puntuació i de forma descendent, i el 

simplex ofereix un nou punt. La operació del simplex ha estat una reflexió 

mes expansió. 

Ja no hi ha error en aquesta, amb 2 iteracions s‟ha esmenat l‟errada. 

5. Iteració 4: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.13. Iteració 4 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 0,44 23,46 24,17 20,11 160 101,8 

Ajust 0,44 23,46 24 20,00 160 101,8 

Mostra Al-91-20-A3: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 252,17 punts. S‟introdueix al simplex ja que supera la pitjor 

puntuació en aquell moment que era de 209,68 punts. La mòlta substituïda 

corresponent a la mòlta obtinguda a la iteració 2. Es reordena en funció de la 

puntuació i de forma descendent, i el simplex ofereix un nou punt. La 

operació del simplex ha estat una contracció. 
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6. Iteració 5: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.14. Iteració 5 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 1,11 7,36 51,67 16,25 200 102,2 

Ajust 1,11 7,36 52 16,47 200 102,2 

Mostra Al-95-16,47-A3: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 646,02 punts. Aquesta mostra s‟introdueix al simplex ja que 

supera la pitjor puntuació en aquell moment que era de 252,17 punts. La 

mòlta substituïda corresponent a la mòlta obtinguda a la iteració 4. Es 

reordena en funció de la puntuació i de forma descendent, i el simplex ofereix 

un nou punt. La operació del simplex ha estat una contracció. 

7. Iteració 6: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.15. Iteració 6 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 1,10 11,94 34,33 19,34 200 102,07 

Ajust 1,10 11,94 34 19,27 200 102,07 

Mostra Al-99-19,27-A3: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 674,22 punts.. S‟introdueix al simplex ja que supera la 

pitjor puntuació en aquell moment que era de 306,53 punts (taula 7.6). Es 

reordena en funció de la puntuació i de forma descendent, i el simplex ofereix 

un nou punt. La operació del simplex ha estat una contracció. 

8. Iteració 7: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.16. Iteració 7 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 0,74 10,36 56,33 14,79 196,67 84,77 

Ajust 0,74 10,36 56 14,93 200 84,77 

Mostra Al-101-14,93-A3: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 671,94 punts. S‟introdueix al simplex ja que supera la pitjor 

puntuació en aquell moment que era de 388,66 punts. Es reordena en funció 

de la puntuació i de forma descendent, i el simplex ofereix un nou punt. La 

operació del simplex ha estat una contracció. 

9. Iteració 8: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.17. Iteració 8 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 1,53 9,51 20 23,27 230 94,37 

Ajust 1,53 9,51 20 23,33 230 94,37 

Mostra Al-103-23,33-A4: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 524,14 punts. S‟introdueix al simplex ja que supera la pitjor 
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puntuació en aquell moment que era de 512,28 punts (taula 7.6). Es 

reordena en funció de la puntuació i de forma descendent, i el simplex ofereix 

un nou punt. La operació del simplex ha estat una reflexió. 

10. Iteració 9: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.18. Iteració 9 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 1,23 10,97 30 20,73 212,5 96,29 

Ajust 1,23 10,97 30 20,50 210 96,29 

Mostra Al-104-20,50-A3: La puntuació obtinguda per aquesta mostra un cop 

analitzada és de: 694,63 punts. S‟introdueix al simplex ja que supera la pitjor 

puntuació en aquell moment que era de 524,14 punts. La mòlta substituïda 

corresponent a la mòlta obtinguda a la iteració 8. Es reordena en funció de la 

puntuació i de forma descendent, i el simplex ofereix un nou punt. La 

operació del simplex ha estat una contracció. 

11. Iteració 10: les condicions facilitades pel simplex són: 

Taula 8.19. Iteració 10 Simplex aire 

 EBS BRP In.treball Temps Rpm Pressió 

Estimació 0,62 9 44,67 14,39 206,67 93,70 

Ajust 0,62 9 45 14,25 210 93,70 

 

Aquesta mòlta no ha estat processada al finalitzar el període establert en el 

programa de l‟avantprojecte. 

En total s‟han pogut realitzar 9 iteracions amb el simplex d‟aire.  

 

8.2.2. Anàlisi de resultats 

En les taules següents es pot observar la millora de procés que s‟ha obtingut 

mitjançant el simplex.  

Taula 8.20. Aspecte del simples d’aire a la iteració 0 
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Taula 8.20. Aspecte del simplex d’aire a la iteració 10 

 

Com es pot observar, 5 de les 7 mòltes inicials han estat substituïdes per d‟altres 

de millors. Les 2 mòltes residuals que queden de la iteració 0, són les més baixes 

en puntuació. Això significa que el procés s‟ha millorat notablement.  

 

Figura 8.5. Gràfic de millora de procés simplex aire 

 

La figura 8.5 aporta informació molt útil. Es pot observar que les 3 primeres 

iteracions, el simplex no ha estat millorat. Això és degut amb tota seguretat a 
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l‟error que s‟ha comès i que no ha estat subsanat fins a la iteració 4. A partir de 

la iteració 4, el simplex comença a millorar.  

La principal millora en qualitat de pols ha estat el rendiment. El rendiment s‟ha 

vist augmentat quasi un 50%. Ha passat d‟un valor mig a la iteració 0 de 

51,24% a un valor de 98,38% corresponents a la iteració 10.  

La duresa s‟ha mantingut molt estable. S‟ha vist incrementada un 1,05%. De 

totes formes, s‟ha mantingut en valor de 126 HV, el que es pot considerar 

realment bo.  

Si s‟observa la taula 8.20, es veu clarament com hi ha certes condicions de mòlta 

que han estat molt acotades: 

 El percentatge de cera que inicialment no superava el 0,5%, ara s‟ha 

doblat i ronda el 1%. 

 El BRP inicialment tenia una mitja de 16,4 i a disminuït fins a 12,22. 

 El temps de mòlta no ha variat gaire. El sistema ha estimat un temps de 

mòlta d‟unes 18 hores aproximadament. 

 Les rpm inicialment tenien una mitja de 175, i a la iteració 10 era de 195. 

 La pressió s‟ha estabilitzat prop de la pressió normal, a 1 atmosfera. Amb 

nivells de pressions elevades el procés no és òptim, d‟altre banda, sembla 

que amb nivells inferiors a la atmosfèrica, el procés si pot resultar viable. 

Si s‟analitza el gràfic de rendiment i duresa (Figura 8.6), tal com ha passat en el 

cas anterior, s‟ha aconseguit augmentar el rendiment amb pèrdues mínimes de 

duresa. Si bé la tendència és a disminuir la duresa, els nivells actuals es poden 

considerar molt bons. Com s‟observa a la taula 8.20, la cera tendeix a 

augmentar, tal com ha passat amb el simplex d‟heli. Aquest fet fa que s‟hagi 

mantingut un bon nivell de duresa tot i augmentar el rendiment de les mòltes.  

Figura 8.6. Gràfic rendiment VS duresa aire 
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Si mirem el gràfic 3D de la figura 8.7, podem observar que el simplex ha buscat 

primerament la millora del rendiment del sistema. Quan ha assolit el màxim en 

rendiment en detriment de la duresa, ha buscat optimitzar el procés mantenint el 

rendiment assolit fins ara, guanyant duresa i disminuint sutilment el temps de 

mòlta.  

De totes formes, l‟escala de la duresa i el temps de mòlta estan acotades en  uns 

intervals molt petits. La lectura real que es pot traduir d‟aquest procés, és que 

mantenint unes propietats de duresa i temps de mòlta acceptables, el rendiment 

del sistema s‟ha millorat notablement.  

 

 

Figura 8.7. Trajectòria simplex aire 

 

8.3. Contrast Simplex Heli - Simplex Aire 

És aviat per poder establir les condicions per un procés òptim, però s‟han 

observat uns comportaments molt evidents, que condicionen mòltes de pols 

d‟alumini de gran qualitat: 

Amb atmosfera d‟aire s‟aconsegueixen dureses mes elevades que en atmosfera 

d‟heli. Això és degut segurament a la formació d‟alúmina en les mòltes d‟aire.  

Punt final (it 6) 

Punt inicial (it 0) 
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Una producció controlada d‟alúmina pot millorar les propietats mecàniques de 

l‟alumini, tot i que s‟han d‟analitzar les mostres per concretar la proporció 

adequada de cada element. 

En les mòltes d‟aire es penalitza una BRP elevat. La mitja en atmosfera d‟aire és 

un BRP de 12.22, en canvi, en atmosfera d‟heli es situa a 15.87. Això es deu a 

que l‟heli és més conductor tèrmic que l‟aire. Degut aquesta propietat, en 

atmosfera d‟heli es pot elevar el nombre d‟impactes (més BRP, més impactes), ja 

que les partícules dissipen la calor amb més velocitat.  

Existeix una tendència clara en ambdós atmosferes. Hi ha hagut un augment en 

les RPM en detriment del BRP en tots dos cassos. Si es quantifica l‟energia 

interna dels pots com el producte entre el nombre d‟impactes amb la força 

d‟impacte, llavors, amb l‟augment d‟una de les variables i la disminució de l‟altre, 

s‟aconsegueix mantenir i controlar l‟energia interna dels pots. El fet d‟augmentar 

les RPM i disminuir les BRP, millora el procés de refrigeració de les partícules, 

evitant així, la formació de partícules de mida gran degut a la soldabilitat entre 

elles. Tanmateix, un augment excessiu de les RPM, provoca un augment en el 

número d‟impactes, i per tant, una disminució del temps de refrigeració. 

La cera juga un paper molt important en aquest procés, degut a l‟augment 

d‟aquesta variable en els dos processos. La cera augmenta notablement el 

rendiment del procés evitant la unió entre partícules. Tanmateix, l‟augment de la 

cera, no ha afectat negativament a l‟obtenció de dureses elevades.  

S‟ha observat una disminució significativa en el nivell de pressió dels pots. 

Sembla ser que els valors de pressió que donen més bons resultats en ambdós 

atmosferes estan compresos entre 0,85 i 1,05 atmosferes. 
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CAPÍTOL 9: 

CONCLUSIONS 

El nou disseny dels pots ha permès l‟estudi de noves variables que condicionen el 

procés de mòlta: l‟atmosfera i la pressió. 

La modificació de la funció objectiu, incloent la mida de la partícula dins el 

rendiment, ha portat a obtenir pols més fina i homogènia.   

Les 5 iteracions realitzades amb atmosfera d‟heli no són suficients per arribar a 

un òptim. Tanmateix, dels resultats obtinguts s‟extreu: 

 El percentatge de cera tendeix a augmentar. La mitja inicial era de 0,64% 

i la final de 0,85%. 

 El BRP s‟ha mantingut en uns valors estables al voltant de 16,4. 

 Els intervals de treball tendeixen ha disminuir. El valor mig inicial era de 

35 minuts, i el final ha estat de 25,4 minuts. També ha disminuït la 

desviació típica de 13 a 10 minuts. 

 El temps de mòlta ha augmentat de 18,91 a 21 hores. 

 Les revolucions tendeixen a augmentar. Iniciaven amb una mitja de 172 

rpm i han finalitzat a les 190 rpm. 

 La pressió tendeix a disminuir. Inicialment la mitja era de 1,36 

atmosferes, i ha disminuït fins a un valor de 1,11.  

 El rendiment ha millorat un 48 %. Ha augmentat del 50 al 74%. 

 El temps de mòlta ha augmentat un 11,7%. El temps inicial era de 18,8 i 

el final ha estat de 21 hores. 

 La duresa ha millorat un 8%. Ha augmentat de 113 a 122 HV. 
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Amb 9 iteracions realitzades amb atmosfera d‟aire, s‟ha millorat bastant més el 

procés de mòlta. Entre les mòltes obtingudes, ha destacat un candidat a ser 

l‟òptim, però falten més iteracions per corroborar aquest resultat. De totes 

maneres, l‟evolució del simplex condueix a afirmar que: 

 El percentatge de cera tendeix a augmentar. La mitja inicial era de 0,64% 

i la final de 0,98%. 

 El BRP tendeix a disminuir. El valor mig inicial era de 18,2 i el final ha 

estat de 12,2. 

 Els intervals de treball han augmentat una mica. El valor mig inicial era de 

32,9 minuts, i el valor final ha estat de 38,6 minuts. La desviació típica 

també ha disminuït en aquest cas, de 15 a 12 minuts. 

 El temps de mòlta s‟ha mantingut estable entre 18,5 i 19h. 

 Les revolucions tendeixen a augmentar. Iniciaven amb una mitja de 172,9 

rpm i han finalitzat a les 197,1 rpm. 

 La pressió tendeix a disminuir. Inicialment la mitja era de 1,09 

atmosferes, i ha disminuït fins a un valor de 0,98. 

 La productivitat ha millorat un 88,3%. El rendiment ha augmentat del 

51,2% al 96,4% mantenint estable el temps de mòlta a 18,5 hores. 

 La duresa ha augmentat un 1,04%. 

La millor mostra obtinguda ha estat: 

 Al-90-16.8-A3: 795,63 punts. 

Les condicions de mòlta han estat: 

 EBS = 1,01% 

 BRP = 12,98 

 Interval de treball = 42 minuts 

 Temps de mòlta =16,8 h 

 RPM = 190 rpm 

 Pressió = 0,89 atmosferes 

 Atmosfera = aire 
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CAPÍTOL 10: 

PRESSUPOST 

S‟ha dividit el pressupost total del projecte en 3 conjunts: 

 Producció de mostres 

 Anàlisi de mostres 

 Redacció del projecte 

S‟han tingut en compte els preus del material i recursos utilitzats, i el preu del 

tècnic de laboratori.  

Si es contrasta aquest pressupost amb el pressupost inclòs en l‟avantprojecte, 

s‟observarà que el cost s‟ha incrementat en uns 6000€. Això és degut a que s‟ha 

hagut de processar més mòltes de les inicialment previstes, ja que no es pretenia 

treballar amb 2 simplexs diferents en un inici. 

Taula 10.1. Producció de mostres 
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Taula 10.2. Anàlisi de mostres 

 

 

Taula 10.2. Redacció del projecte  

 

 

Taula 10.2. Cost total del projecte  
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