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1. INTRODUCCIÓ

La pulvimetal·lúrgia és un procediment de conformació metàl·lica, com la forja, 

l’estampació en fred, l’emmotllament, etc. El seu competidor més directe es 

l’emmotllament de precisió o emmotllament a la cera perduda.  

La pulvimetal·lúrgia és una de les tècniques de fabricació que més està creixent 

actualment. Cada cop més components de les màquines amb les que treballem 

habitualment estan fabricades mitjançant aquest procés. Una de les raons per les que 

aquest mètode fabricació està sent cada cop més utilitzat és que redueix de manera 

considerable les operacions d’acabat i mecanitzat, agilitzant el procés de fabricació de 

les peces. 

A més a més, es sap que el refinament de gra ofereix als metalls característiques 

mecàniques especials, fent-li tenir una funció excel·lent en aplicacions d’enginyeria. 

L’obtenció de materials amb gra ultrafí UFG (Ultra Fina Grain) i nanomètric NC 

(Nanocrystalline) s’ha convertit en un tema de gran interès en els últims anys. I un dels 

aspectes rellevants que fan atractius a aquest tipus de materials és que té la presencia de 

propietats poc comunes amb la possibilitat de presentar comportament superplàstic a 

temperatures relativament baixes i altes velocitats de deformació, característica 

important si ens referim a processos de conformat, i per altra banda, la seva millora en 

el comportament mecànic, tant en tenacitat com en resistència.  

A més, cal esmentar el factor econòmic, ja que és un procés que permet reduir etapes en 

el procés de fabricació i redueix també les pèrdues de matèria prima.  

La pulvimetal·lúrgia com a tècnica d’aplicació industrial apareix, por primera vegada, 

amb el científic rus P. Sobolevsky, quan, en 1827, va emprar el mètode de fabricar 

monedes premsant, sinteritzant i forjant pols de platí. No obstant, molts autors 

relacionen el principi de la metal·lúrgia de pols amb la fabricació de las varetes 

coherents de platí, a partir de la pols obtinguda por reducció del cloroplatinat amònic, 

que W. H. Wollaston va divulgar, en 1829. Segons les característiques indicades, 
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probablement, l’origen d’aquest procediment es remunta a una època més antiga, doncs 

és possible que amb ell es fessin objectes de ferro antes d’aprendre a fondre el metall.

Fins a l’última dècada, hi havia poques investigacions han estat realitzades sobre 

mostres massives de materials amb estructura de gra UFG i NC. La principal dificultat 

va ser produir mostres amb la mida de gra suficient i la compacitat necessària per a 

realitzar assaigs mecànics amb la finalitat de desenvolupar unes bases per a plantejar en 

un futur models constitutius.  

En l’actualitat, hi ha una considerable quantitat d’investigacions realitzades sobre el 

coure NC que el fan possiblement el material més àmpliament analitzat. I no obstant 

això, les propietats mecàniques del coure UFG i NC reportades a la literatura varien en 

un ampli rang; sorgeix aquesta investigació amb l’objectiu fonamental d’obtenir i 

caracteritzar coure amb estructura UFG i NC mitjançant processos de severa deformació 

com la mòlta mecànica, considerant la simplicitat de la tècnica de la mòlta mecànica i el 

baix cost que implica. I a més a més, el posterior conformat de compactes de diverses 

mostres de pols de coure endurida.   
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2. OBJECTIUS

Els principals objectius d’aquest projecte han estat: 

• L’obtenció de compactes de pols optimitzada en el procés de mòlta i estudi de 

caracterització dels compactes: duresa i resistència a la compressió. 

• L’estudi de la mida de gra dels compactes relacionant-lo amb les seves 

propietats mecàniques. 

• El disseny de nous processos de tractaments tèrmics i mecànics per a la 

millora de les propietats mecàniques dels compactes de pols de coure 

endurida. 

• La realització d’assajos a tracció per l’estudi de la consolidació del material i 

el seu comportament. 
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3. FONAMENTS TEÒRICS

3.1. FONAMENTS PER A MATERIALS UFG I NC 

Per poder entendre i realitzar un estudi sobre materials de gra ultrafí i nanomètric, i 

conseqüentment sobre l’enduriment del material per reducció de la mida de gra i 

posteriors aplicacions, s’han de saber una sèrie de conceptes com són l’estructura dels 

materials UFG i NC, la relació entre el moviment de les dislocacions i el comportament 

mecànic dels metalls, en concret del coure.  

Per aquest motiu, a continuació s’exposaran diversos conceptes importants per a la 

compressió d’aquest projecte. 

3.1.1. Estructures cristal·lines dels metalls

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

respecte els altres, els àtoms o ions. En un material cristal·lí, els àtoms es situen en una 

disposició repetitiva o periòdica al llarg de moltes distàncies atòmiques;és a dir, existeix 

un ordre de llarg abast tal que, al solidificar el material, els àtoms es situen segons un 

patró tridimensional repetitiu, en el qual cada àtom està enllaçat amb un veí més 

pròxim. 

L’enllaç atòmic dels metalls és metàl·lic i de naturalesa no direccional. Per consegüent, 

no hi ha restriccions pel que fa al número i posició d’àtoms veïns més pròxims; el qual 

condueix, per a la majoria dels metalls, a estructures cristal·lines amb gran número de 

veïns molt pròxims i densament empaquetats. 

La majoria dels metalls més corrents cristal·litzen en una de les tres estructures 

cristal·lines següents: cúbica centrada a les cares, cúbica centrada al cos i hexagonal 

compacta. Per descriure aquestes estructures convé dividir-les en petites entitats, que es 

repeteixen, anomenades cel·les unitat, les quals representen la simetria de l’estructura 
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cristal·lina. Normalment es tracta de paral·lelepípedes o prismes amb tres parells de 

cares paral·leles.  

3.1.1.1. Cúbica centrada a les cares (FCC)  

Aquesta és l’estructura més interessant per a nosaltres, ja que el coure presenta aquesta 

estructura, a més de l’alumini, plata i or, entre d’ altres. Els àtoms es localitzen als 

vèrtexs del cub i als centres de totes les cares del cub. 

Figura 3.1. Estructura cristal·logràfica FCC. 

3.1.1.2. Cúbica centrada al cos (BCC) 

 En aquesta estructura es situen 8 àtoms als vèrtexs i un al centre del cub. Cristal·litzen 

en aquesta estructura el ferro, el crom, el tungstè, entre altres. 

Figura 3.2. Estructura cristal·logràfica BCC. 

3.1.1.3. Hexagonal compacta (HC) 

Les bases són hexàgons regulars amb els seus àtoms als vèrtexs i un al centre. A més, 

existeix un altre pla intermedi que compta amb 3 àtoms addicionals. 
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Figura 3.3. Estructura cristal·logràfica HC.

3.1.2. Dislocacions i deformació plàstica

Fins ara,s’ha considerat que els materials cristal·lins presenten un ordre perfecte dels 

seus àtoms. En canvi, un sòlid tan ideal no existeix; tots posseeixen un gran número de 

defectes de varis tipus. De fet, aquestes imperfeccions preocupen, ja que moltes de las 

propietats dels materials són molt sensibles a aquests defectes. Es considerarà que 

existeix un defecte cristal·lí quan les irregularitats en la xarxa tenen dimensiones de 

l’ordre d’un diàmetre atòmic 

. 

Tot i que existeix una classificació de les imperfeccions cristal·lines segons la seva 

geometria (defectes de punt, defectes de línia i els intersticials), els més interessants són 

els defectes de línia o dislocacions. 

A escala microscòpica, la deformació plàstica es deu al moviment net d’un gran nombre 

d’àtoms com a resposta d’una tensió aplicada. Durant aquest procés, els enllaços 

interatòmics han de ser trencats i formats de nou. En els sòlids cristal·lins, és a dir, en 

metalls, la deformació plàstica involucra normalment el moviment de dislocacions, 

defectes lineals.  

Els dos tipus de bàsics de dislocacions són la dislocació de falca i la dislocació 

helicoïdal.  

- Dislocació de falca: 

Existeixen distorsions localitzades de la xarxa al voltant del cantó d’un semiplà 

addicional d’àtoms, el qual també defineix la dislocació. 
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Figura 3.4. Dislocació de falca. 

- Dislocació helicoïdal: 

Es forma al aplicar un esforç cisallant. La distorsió atòmica associada també és lineal i 

situada al llarg de la línia de la dislocació. L’adjectiu helicoïdal deriva de la espiral o 

camí o rampa helicoïdal que els plans atòmics tracen al voltant de la línia de dislocació. 

Figura3.5. Dislocació helicoïdal.

- Dislocació mixta: 

Es tracta de la majoria de les dislocacions que existeixen en materials cristal·lins. És una 

dislocació que presenta components dels altres dos tipus de dislocacions. 
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Figura 3.6. Dislocació Mixta.

La magnitud i la direcció de la distorsió d’una dislocació s’expressa en funció del vector 

de Burgers, designat per b. La naturalesa d’una dislocació ve donada per les 

orientacions relatives de la línia de dislocació i pel vector de Burgers; en una dislocació 

de falca són perpendiculars i en una de tipus helicoïdal són vectors paral·lels. En una 

dislocació mixta no són ni perpendiculars ni paral·lels. 

3.1.3. Mecanismes d’enduriment dels metalls

Per entendre els mecanismes de reforç és important la relació entre el moviment entre 

les dislocacions i el comportament mecànic dels metalls. Degut a que la deformació 

plàstica macroscòpica correspon al moviment d’un gran número de dislocacions, la 

capacitat d’un metall per a deformar-se plàsticament depèn de la capacitat de les 

dislocacions per moure’s. Donat que la duresa i la resistència, tant a la deformació 

plàstica com a la tracció, estan relacionades amb la facilitat amb la qual la deformació 

(plàstica pot ocórrer), la resistència mecànica es pot augmentar reduint la mobilitat de 

les dislocacions; és a dir, majors forces mecàniques seran requerides per a iniciar la 

deformació plàstica. 
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3.1.3.1. Enduriment per reducció de la mida de gra

La mida de gra d’un metall policristal·lí afecta a les propietats mecàniques. 

Durant la deformació plàstica, el lliscament o el moviment de les dislocacions ha de 

passar a través del límit de gra comú. El límit de gra actua com a barrera al moviment 

de les dislocacions per dues raons: 

- Donat que els grans tenen orientacions diferents, una dislocació que passés d’un 

gra a un altre hauria de canviar la direcció del seu moviment, això es fa més difícil a 

mesura que augmenta la diferència en orientació. 

- El desordre atòmic dins del límit de gra produirà una discontinuïtat dels plans de 

lliscament d’un gra a un altre. 

Figura 3.7. El moviment d’una dislocació quan troba un límit de gra, il·lustra com el límit de gra actua 

com a barrera a la continuació del lliscament.  

S’ha de dir que, per a límits de gra d’angle gran, pot passar que les dislocacions no 

travessin els límits de gra durant la deformació; més aviat el que passa és que es forma 

una concentració de tensions en un pla de lliscament en un gra, el qual pot activar fonts 

de noves dislocacions a les regions properes al límit d’un gra continu. 

Un gra fi és més dur i resistent que un que té grans grossos, donat que el primer té una 

àrea total de límit de gra major per impedir el moviment de dislocacions. 
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3.1.4. Relació duresa-mida de gra

Quan es parla de propietats mecàniques en materials amb mida de gra ultrafí o 

nanomètric necessariament s’ha de fe referència als treballs realitzats per Hall i Petch 

(HP) als anys 50, els quals de manera separada van establir una relació entre el límit 

elàstic i la mida de gra: 

d

k
0 +σ=σ

On el límit elàstic inicial σ0 es veu incrementat en funció d’una constant k del material i 

el diàmetre mig del gra d, obtenint així el nou límit elàstic σ. A més, tenint en compte 

que també existeix una relació empírica de proporcionalitat directa entre duresa Vickers 

i límit elàstic la relació de Hall-Petch es pot expressar, també, en termes de duresa com: 

d

k
HHV 0 +=

El refinament de gra ofereix un increment de les propietats en metalls i aliatges. Si 

l’equació HP és vàlida per a mida de gra en el rang nanomètric amb el mateix valor de 

constant k trobada per a mida de gra convencional, es pot obtenir un important augment 

en la resistència d’aquests materials, per exemple, reduint d de 10µm a 10nm es podria 

incrementar la resistència un factor de 30. 

Encara que s’han obtingut increments significatius per a molts dels materials estudiats 

fins a la data, els resultats experimentals estan lluny de la predicció de l’equació de 

Hall-Petch. 

Les explicacions de la relació de HP estan basades en les interrelacions de les 

dislocacions amb els límits de gra. En primer lloc es té que la quantitat d’apilament està 

relacionada amb la mida de gra, diversos càlculs mostren que no té sentit de parlar 

d’apilament de dislocacions si la mida de gra està en el rang de 5-10nm (Weertman et al 

(1995)). 

Els treballs inicials de Cottrell (1958) sobre mecanismes de fluència i posteriorment el 

model desenvolupat per Meyer i Ashworth (1982), basat en l’enduriment en la regió 

dels límits de gra abans d’iniciar la fluència, prediu una disminució de la constant de HP 

quan d decreix a valors submicromètrics. Aquesta disminució de la constant de HP a 
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mides de gra per sota de 1µm va ser observada pels experiments de Thompson et al 

(1977). No obstant, és raonable esperar que l’addicional dificultat del moviment i 

multiplicació de dislocacions amb el continu decreixement en la mida de gra conduiria 

poc a poc a la millora de la resistència ja que les dislocacions han estat en gran mesura 

immobilitzades. 

Així, en un material UFG o NC l’esforç de fluència podria donar molt per sota dels 

valors predits per  l’equació HP si s’usen les constants calculades per al mateix material 

amb mida de gra convencional. 

Mentre s’espera que la limitació del moviment de les dislocacions amb el refinament de 

gra faci mateials NC molt resistents, en grans de mida tan fi un mecanisme 

d’estovament es por donar per acomodació difusional. 

3.2. MÈTODES D’OBTENCIÓ DE GRA ULTRAFÍ 

Hi ha una distribució àmpliament reconeguda entre els materials amb estructura de gra 

ultrafí UFG, que estan entre 1µm i 0,1µm; els materials amb estructura de gra 

nanomètric NC, que tenen una mida inferior a 0,1µm ó 100nm. La revisió bibliogràfica 

realitzada indica, evidentment, que l’atenció per aquest tipus de materials va 

augmentant, perquè fins i tot permet la possibilitat d’introduir canvis significatius a 

propietats que generalment es consideraven insensibles a l’estructura (mòdul 

d’elasticitat o temperatura de Debye o Curie). 

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

estructura de gra UFG i NC han portat a la creació de variades tècniques per obtenir-los, 

ja sigui per via química com la condensació en gas inert i tècniques de cristal·lització o 

per deformació severa plàstica com la mòlta mecànica (ball milling), ECAP (equal 

channel angular pressing), SPTS (severe plastic torsion straining) i ARB (acumulated 

roll-bond). Molts d’ells aplicables a petites quantitats de material i en molts casos 

només aplicables a pel·lícules primes i recobriments, i no a mostres massives de 

materials. 
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Hi ha varies maneres d’obtenir material en pols de mida nanomètrica, com la 

condensació en gas inert, tècniques de cristal·lització, i mòlta mecànica. El mètode de 

condensació per gas inert i cristal·lització és inviable si es vol determinar propietats en 

massa degut a la gran dificultat de preparar pols per a la gran quantitat d’assaigs 

mecànics necessaris. Així que, considerant lo simple que és la tècnica de la mòlta 

mecànica i el baix cost que implica s’ha convertit en la millor ruta per a produir 

suficients quantitats de material en pols amb mida de gra nanomètrica. Amb aquest 

mètode ja s’han arribat a obtenir metalls purs, intermetàl·lics i mescles de diferents 

metalls amb gra nanomètric.  

3.2.1. Mòlta mecànica

La mòlta mecànica, a nivell industrial, es realitza fonamentalment amb materials fràgils, 

com el manganès o el crom, ja que els metalls dúctils s’aglutinen. S’usen molins de 

martells o de boles i encara millor, molins especials com el de “Hamstag”, compost per 

dues hèlixs oposades que provoquen el xoc de dos corrents gasoses que transporten les 

partícules a moldre. De totes maneres, la mòlta és un procediment de molt baix 

rendiment i només s’usa com a mètode complementari d’altres procediments. 

Però considerant la simplicitat d’aquest procés i el baix cost que suposa, usant un agent 

de control en aquest procés que minimitzi la soldadura entre la pols de coure e inhibint 

l’aglutinament, ja que el Cu es tracta d’un metall dúctil, es tracta d’un mètode adequat 

per aconseguir pols UFG i/o NC en baixes quantitats, com es tracta en aquest projecte 

d’investigació. 

3.2.1.1. Mecanisme de reducció de la mida de gra 

El procés complet de reducció de la mida de gra per mòlta mecànica inclou tres estats 

bàsics: 

1. Inicialment, la deformació es localitza a les denominades, “shear bands”, 

conformades per un arreglo de dislocacions amb una alta energia. 

2. En un determinat nivell de deformació, aquestes dislocacions es comencen a 

recombinar com a límit de gra d’angle baix separant els grans. Aquests grans 

formats per aquesta ruta posseeixen una mida nanomètrica típica (20-30nm). 
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3. Finalment, hi ha un fiançament de la orientació completament aleatòria dels 

grans nanocristal·lins respecte als seus veïns, obtenint límits de gra d’angle 

major. 

3.2.1.2. Mòlta mecànica amb molí de boles 

La mòlta mecànica consisteix en introduir el material que es desitja moldre en un 

recipient que conté boles al seu interior, el moviment rotacional-translacional d’aquests 

recipients que contenen la pols fan que les boles exerceixin sobre la pols uns esforços 

que són els que deformen severament les partícules de pols i que per tant acaben 

fracturant-les per acumulació de dislocacions reduint la mida de gra de les mateixes 

partícules. 

Figura 3.8. Dibuix esquemàtic del procés de mòlta de la pols. 

3.2.2. Variables de la mòlta

La mòlta mecànica és un procés complex que fa necessari l’optimització d’un conjunt 

de variables per aconseguir la microestructura desitjada amb unes propietats 

mecàniques concretes.  Els principals factors que afecten sobre la constitució final de la 

pols són els següents: 

- Tipus de molí. 

- Recipient. 

- Velocitat (rpm). 
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- Temps. 

- Tipus, mida i distribució de les boles. 

- Relació boles-pols. 

- Atmosfera. 

- Agent control del procés. 

- Temperatura. 

Les diverses variables no són independents, ja que cadascuna d’elles depèn en major o 

menor mesura de les demés. Per exemple, la optimització del temps depèn de variables 

com el tipus de molí, característiques de la pols, temperatura, relació boles pols, etc.  

A continuació s’analitza cada variable des del punt de vista de la obtenció de pols amb 

mida de gra nanomètrica. 

  

3.2.2.1. Tipus de molí

Hi ha diferents molins per a mòlta mecànica, diferenciant-se en la seva capacitat, 

velocitat d’operació, la seva capacitat per a controlar la contaminació, etc. Depenent del 

tipus, quantitat i característiques finals de la pols requerida es selecciona el molí 

adequat. En aquest estudi s’ha fet servir un molí de boles planetari, essent un dels més 

utilitzats per la seva senzillesa i capacitat per a fabricar grans quantitats de pols. 

3.2.2.2. Material del contenidor 

El material utilitzat per al pot és important degut a que els xocs de les boles a les parets 

del contenidor podria arrancar material del mateix i contaminar la pols. Si el material 

del pot és diferent al material de la pols és probable que es presenti una mica de pols 

contaminada, però encara que sigui del mateix material es podria alterar la química de la 

pols. Els materials més àmpliament usats per a contenidors són: acers d’eines, acers 

inoxidables, acers tractats tèrmicament, WC-Co. Un altre factor important a considerar 

és la forma del pot, especialment en el seu disseny intern, el qual s’ha de projectar per a 

tenir la millor eficiència de mòlta possible. 
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3.2.2.3. Velocitat

És fàcil reconèixer que a major velocitat de rotació del molí, més alta serà l’energia 

introduïda a la pols, però depenent del disseny hi ha limitacions en la velocitat màxima. 

En el molí de boles planetari (tipus de molí usat en aquesta investigació), per sobre 

d’una velocitat crítica el moviment relatiu de les boles no tindrà cap efecte de mòlta 

perquè es mantindran en repòs relatiu en les parets del contenidor sense existir cap 

impacte. Per tant, la velocitat màxima ha de ser ajustada per sota d’aquesta velocitat 

crítica de tal manera que les boles es moguin lliurement a la major altura per a produir 

la màxima energia de col·lisió. Una altra limitació important de la màxima velocitat és 

la temperatura aconseguida al interior del pot que com s’explicarà més endavant és un 

factor indesitjable al nostre objectiu. També esmentar que a més alta velocitat de 

rotació, es produeix un major desgast del pot, fet que provoca una contaminació 

indesitjada de la pols. 

3.2.2.4. Temps 

És el paràmetre més important en la mòlta. Normalment es selecciona un temps que 

superi els estats de fractura i soldadura en fred de les partícules de pols. Els temps 

necessaris depenen de la combinació de les demés variables, però és important anotar 

quins temps majors als requerits poden augmentar el nivell de contaminació o generar 

fases indesitjables en la pols UFG i NC. Un temps excessiu de mòlta provoca de la 

mateixa forma que una velocitat excessiva de rotació, una contaminació de la pols per 

desgast. 

3.2.2.5. Tipus de boles

La densitat de les boles ha de ser alta per a crear suficient força d’impacte sobre la pols, 

també és sempre desitjable, fins a on sigui possible, que el pot i les boles siguin del 

mateix material per a evitar en la pols mòlta “contaminacions creuades”. I finalment, la 

mida de les boles també és un paràmetre d’influència en la mòlta mecànica. En termes 

generals, gran mida (gran densitat) és la tendència ja que el gran pes de les boles podria 

transferir més energia d’impacte a les partícules de pols, tot i que s’obtenen partícules 

mostres de pols menys homogènies. 
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3.2.2.6. Relació Boles-Pols

També coneguda com la relació de càrrega, és una important variable en el procés de la 

mòlta. Relacions 10:1 són àmpliament usades pera molins de boles planetari com 

l’utilitzat en aquesta investigació. Però al referir-se a molins d’alta capacitat la relació 

normal és de 50:1 a 100:1. Una alta relació de càrrega significa una reducció 

considerable en el temps de mòlta degut a que a una major massa de boles el número de 

col·lisions per unitat de temps s’incrementa i per conseqüència més energia és 

transferida. D’una altra banda, s’ha de considerar que una càrrega molt alta boles-pols 

no oferiria suficient espai lliure per al moviment de boles i per tant l’energia d’impacte 

seria menor. 

3.2.2.7. Atmosfera 

Per evitar la contaminació de la pols per l’oxigen durant la mòlta, els pots són sotmesos 

al buit o omplerts amb un gas inert com l’argó o l’heli. L’ús d’atmosferes diferents 

s’aplica per a processos d’aleació, oxidació, nitruració, carburació, etc, tots aquests  

aliens al nostre objectiu. 

3.2.2.8. Agent de Control 

Les partícules de pols, especialment de material dúctil, degut a la gran deformació 

plàstica que experimenta durant la mòlta tendeix a soldar-se a les demés partícules o a 

les parets del pot; la adició d’un agent de control redueix aquest efecte, aquest agent és 

absorbit per la superfície de les partícules, minimitzant la soldadura entre pols e inhibint 

l’aglomeració.  

3.2.2.9. Temperatura 

És un paràmetre important en l’obtenció de pols mòlta. L’increment de temperatura 

dispara els fenòmens de difusió, presentant un descontrolat creixement de gra i, fins i 

tot, recristal·lització. Estudis han determinat que en l’obtenció de materials UFG i NC la 

deformació en la pols es redueix i la mida de gra s’incrementa quan es generen altes 

temperatures en la mòlta. 
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3.3. PROCEDIMENT DE CONSOLIDACIÓ

Pel que fa a les diverses tècniques de compactació per a pols amb estructura de grans 

UFG i NC es destaquen:  

- Pressió estàtica en fred. 

- Pressió dinàmica en fred. 

- Explosiva. 

- Pressió estàtica en tebi. 

- Pressió isostàtica en calent (HIP). 

- Ràpida HIP. 

- Pressió d’impacte. 

- Extrusió. 

Tot i això, Rawers (1999), divideix les anteriors tècniques de compactació en quatre 

categories fonamentalment. 

  

La compactació isostàtica en fred es pot considerar no satisfactòria perquè no s’obtenen 

compactes amb partícules mecànicament unides, de manera que comporta unes 

propietats mecàniques inadequades. La compressió dinàmica en fred i torsió en tebi van 

ser satisfactòries ja que es produeixen partícules unides metal·lúrgicament però resulten 

tècnicament inviables per la complexitat i el cost del equips. Les tècniques de 

compactació Ràpida HIP i compactació en calent produeixen compactes uniformes amb 

una mida suficient per avaluar les propietats físiques i mecàniques, però és difícil 

portar-les a una escala industrial. Finalment, la compactació per explosió, HIP en tebi, 

estàtica en tebi produeixen sòlids metal·lúrgicament units i Rawers les considera 

industrialment aplicables. Per a obtenir material de manera ràpida Rawers recomana la 

compactació en tebi i per a obtenir peces de mida gran el mètode HIP. 

La compactació en fred seguida de la sinterització en tebi, és a dir la sinterització sota 

un esforç uniaxial aplicat, és una tècnica utilitzada normalment per a produir material en 

massa amb gra ultrafí (Andrievski 1994). 
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L’objectiu principal de la compactació és obtenir una mida de gra òptima i una 

compacitat el més alta possible en el sòlid, i els factors que hi afecten són la 

temperatura, pressió i temps de la compactació. No obstant, diversos autors 

coincideixen en la dificultat que hi ha en la obtenció de la mida de gra desitjat i al 

mateix temps una bona compacitat del consolidat. 

Quan es produeixen materials NC per mitjà de la sinterització de la pols el material 

obtingut presenta una compacitat limitada (Hahn 1990). El material molturat és molt dur 

i és difícilment deformable, per això no es pot evitar deixar alguna porositat permanent. 

Per tant, la consolidació de materials NC fins a obtenir un 100% de compacitat i a la 

vegada un control en el creixement de gra ha estat el principal problema per al seu 

desenvolupament tecnològic. 

3.3.1. Compactació en fred

A l’hora de realitzar la compactació en fred s’ha de tenir en compte dues variables: 

pressió i temps. 

Es realitza el procés a pressions considerables i durant un temps adient per a que el 

comprimit de pols obtingut, conegut com a aglomerat, es pugui manipular, tot i que és 

relativament fràgil. Es diu que, en aquesta forma, és “verd”. En l’obtenció de material 

NC, el compacte “en verd” no es pot manipular i s’ha de passar al segon pas sense 

treure la peça. 

3.3.2. Compactació en calent

La qualitat dels compactes consolidats per mitjà del premsat en tebi és determinat 

principalment per la interrelació de tres variables del procés: pressió, temperatura i 

temps. Aquestes variables tenen un efecte directe sobre la microestructura i les 

propietats físico-químiques del consolidat. 

La temperatura s’ha de mantenir per sobre de la de recuperació i just per sota de la 

temperatura a on comença a haver-hi creixement de gra i, per tant, dels fenòmens de 

recristal·lització. De manera que, per obtenir una densificació completa la pressió ha de 
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ser molt alta. D’una altra banda, el temps usat en la compactació en tebi ha de ser d’un 

mínim, ja que els fenòmens de creixement de gra també depenen del temps, encara que 

en menor mesura que la temperatura. 

Figura 3.9.Relació entre la densitat i la temperatura de sinteritzat segons l’estat del compacte. 

Figura 3.10. Relació entre la contracció i les variables de sinteritzat.
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En la figura 3.9 podem observar la relació entre densitat i temperatura de sinteritzacó 

dels diferents estats dels compactes. Es pot apreciar com si la pressió és elevada i la 

temperatura de sinterització és mitjana, el resultat de la densitat és l’òptim, mentres si és 

produeix la sinterització a una alta pressió, la densitat òptima s’obté amb una 

temperatura molt elevada. 

  

En la figura 3.10 es representa l’efecte del temps de sinteritzat a la corba c; en general, 

es possible assolir anàlegs efectes amb temps curts a temperatures elevades que amb 

temps llargs a temperatures baixes. La decisió és forma a partir de l’aspecte econòmic. 

Considerats aquests condicionants, les característiques mecàniques dels consolidats 

obtinguts són inferiors a les obtingudes en processos de sinterització normal, és a dir, a 

alta temperatura i temps. 

3.4 CREIXEMENT DEL GRA 

Els materials endurits per treball en fred posseeixen excel·lents propietats tant de duresa 

com de resistència mecànica, presentant generalment valors relativament baixos de 

ductilitat. Si bé, aquestes propietats i canvis en la microestructura poden recuperar els 

valors previs a la deformació en fred mitjançant l’aplicació de tractaments tèrmics. 

El present projecte estudia la influència d’aquests tractaments en les propietats i l’estat 

microestructural del coure nanomètric, tractant de trobar una bona relació duresa-

ductilitat per a millorar problemes de fragilitat. 

Aquests fenòmens de restauració  produeixen bàsicament per tres processos diferenciats 

que tenen lloc a temperatura elevades. Durant el fenomen de recuperació, les 

dislocacions pateixen moviments alliberant-se així tensions internes emmagatzemades 

durant la deformació en fred. Lògicament, aquesta capacitat de moviment permet que el 

número de dislocacions es vagi reduint. 

La recristal·lització consisteix en l’aparició de nous grans lliures de deformació, 

orientats en  una mateixa direcció i amb baixa densitat de dislocacions. Durant aquest 

procés les propietats mecàniques alterades durant el treball en fred són restaurades als 
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seus valors inicials, reduint la duresa i resistència mecànica del material i augmentant la 

seva ductilitat. 

L’extensió d’aquest procés depèn tant del temps d’aplicació del  tractament com de la 

temperatura aplicada. 

Després d’aquest fenomen i sense ser necessari que vingui precedit per la restauració i 

recristal·lització, els grans nous lliures de deformació i tensions internes residuals 

continuen creixent si el material es manté a alta temperatura. És aleshores quan es 

produeix un creixement de la  mida de gra. 

Aquest creixement es produeix per una migració de las fronteres de gra produint-se 

difusió de curt abast dels àtoms d’un límit de gra a un altre. 

Com la mida mitjana del gra augmenta amb el temps, existeix una gama de mides de gra 

diferent per a cada instant. 
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4. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL

4.1. DESCRIPCIÓ DE L’EQUIP UTILITZAT 

En aquest apartat es realitza una descripció exhaustiva dels principals aparells i estris 

necessaris per a dur a terme les diverses etapes del procés experimental del projecte. 

4.1.1. Molí planetari de boles

Un dels aparells més importants usat en el projecte és el molí de boles, que és utilitzat 

per a fer possible la mòlta de la pols de coure. Es tracta d’un molí de boles planetari: 

Planetary Mill Pulverisette 5 de Fritsch (figura 4.1). El qual, per tal de poder fer el 

procés de mòlta és necessari l’ús d’uns recipients contenidors de la pols i les boles que, 

degut al moviment rotacional que realitza el molí, deformen plàsticament i redueixen la 

mida de gra de la pols.  

El molí té capacitat per col·locar-hi quatre recipients però en el nostre cas només es fan 

servir dos recipients. Per tal de mantenir l’equilibri rotacional en el funcionament del 

molí a les cavitats del molí sense recipients s’introdueixen 2 tacs de fusta com els de la 

imatge. 

Figura 4.1. Molí de boles: Planetary Mill Pulverisette 5 de Fritsch. 
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4.1.2. Embotidora automàtica

Per tal de poder realitzar la caracterització de les diverses mostres de pols és necessari 

embotir-les en una matriu de baquelita. Aquesta embotició es realitza amb una 

embotidora/encastadora LABOPRESS-3 (figura 4.2). 

Figura 4.2. Fotografia de l’embotidora. 

4.1.3. Microduròmetres

Per determinar la duresa de la pols de Cu s’usa un microduròmetre AKASHI (figura 

4.3.) sobre el qual es realitzen dureses Vickers. S’usa aquest microduròmetre per a la 

pols perquè es necessita aplicar càrregues de 10 i 25 grams per a realitzar les 

indentacions. És necessari usar càrregues tan petites perquè al fer-se indentacions sobre 

partícules de Cu molt petites i tractar-se d’un material relativament tou, les marques 

obtingudes han de ser suficientment grans per a poder mesurar la duresa sense que la 

marca obtinguda no sobrepassi els límits d’una partícula, ja que sinó aquesta indentació 

no seria vàlida. 

En canvi, per determinar la duresa dels compactes de coure s’usa un altre 

microduròmetre, el Matsuzawa DMH-1 (figura 4.4.). S’usa aquest perquè per realitzar 

les dureses als compactes s’han d’usar càrregues més grans (de 200g) i com que aquest 

microduròmetre disposa d’una càmera integrada, es pot mesurar la marca de les 

indentacions més fàcilment que l’altre microduròmetre, ja que es pot fer observant una 

pantalla i no mitjançant l’òptica del microduròmetre. No s’usa aquest microduròmetre 

per mesurar les dureses de la pols perquè aquest no disposa de pesos petits de 10g i 25g 

per fer les indentacions. 
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Figura 4.3. Fotografia del microduròmetre AKASHI i vista de detall de l’indentador. 

  

Figura 4.4. Fotografia del microduròmetre Matsuzawa.
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4.1.4. Microscopi òptic

En el projecte s’utilitza tant la microscòpia òptica com l’electrònica (exposada 

posteriorment). Aquests estris contribueixen per a la caracterització microestructural de 

la pols de coure, essent una eina extremadament útil per a l’estudi del material. 

El microscopi òptic s’usa principalment per a la primera observació de la 

microestructura de la pols de coure. Està dotat d’un sistema de captació d’imatge digital 

que permet la recollida de la imatge microscòpica observada. 

Quan s’ha de treballar amb el microscopi s’ha de tenir en compte els factors que 

proporcionen la qualitat de la imatge. A més a més, ens diuen fins a quin punt és vàlid 

allò que veiem a la pantalla o al microscopi. 

Principalment consta de tres elements: 

• Augments: És el nombre de vegades que s’augmenta un objecte respecte a la 

seva mida real. Els augments totals són el resultat dels augments de l’ocular 

multiplicats pels de l’objectiu. Per tal de modificar els augments, només cal 

canviar l’objectiu amb el que s’observa la mostra. El valor d’augments totals 

de cadascuna de les combinacions de l’ocular i l’objectiu s’expressa com 

x(valor). 

• Poder de resolució: És la capacitat que té el medi per a diferenciar impureses, 

línies, fissures, etc. En funció de les seves propietats intrínseques. 

• Aberracions: Són les distorsions produïdes degudes a les lents del microscopi. 

Existeixen les següents aberracions: cromàtica i esfèrica, una és deguda a l’ús 

de llum blanca i l’altra a la diferència del radi de curvatura de la lent, 

respectivament. 

Principalment, el sistema es basa en usar la reflexió de la llum sobre la superfície de la 

mostra. Les diverses regions de la microestructura originen diferències en la reflexió i 

aquestes produeixen contrastes a la imatge.  

Per a revelar els detalls importants de la microestructura és necessari, generalment, 

preparar cuidadosament les superfícies. La superfície ha de ser desbastada i polida. Es 
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revela la microestructura tractant la superfície amb un reactiu químic apropiat (atac 

químic), en el cas de la pols de coure, s’usa 70g Cl3Fe 6H2O + 210ml HCl + 630ml 

H2O. En un material pol·licristal·lí, les característiques de l’atac varien d’un gra a un 

altre. A més a més, al llarg dels límits de gra es formen petits solcs com a conseqüència 

de l’atac, ja que els àtoms situats al llarg del límit de gra es dissolen amb més rapidesa 

que els grans. Aquests límits queden visibles, ja que reflecteixen la llum segons un 

angle diferent al dels grans. 

Figura 4.5. (a) Aspecte que ofereixen, al ser observats mitjançant microscopi òptic, els grans polits i 

atacats. (b) Secció transversal d’aquests grans mostrant la variació de l’atac i de la textura superficial 

com a conseqüència de els diferents orientacions cristal·logràfiques. 

El límit d’augment del microscopi òptic usat és aproximadament de 1000 augments. 

  

4.1.5. Microscopi electrònic de rastreig

  

Una altra tècnica  d’observació que s’usa per a caracteritzar la pols de coure i la seva 

estructura i morfologia és el microscopi electrònic de rastreig. 

Principalment el mecanisme de funcionament és el següent: 

La superfície de la proveta a examinar s’escombra amb un feix d’electrons i el feix 

reflectit d’electrons es recull i es mostra amb la mateixa velocitat de rastreig en un tub 
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de raigs catòdics. La imatge que apareix en la pantalla, que es pot fotografiar, representa 

les característiques de la proveta. La superfície ha de ser elèctricament conductora, 

independentment de si està o no polida i atacada. 

Figura 4.6. Fotografia del microscopi electrònic de rastreig. 

4.1.6. Matrius

S’ha treballat amb dues matrius diferents, una per a obtenir consolidats de 9,2 mm de 

diàmetre i una altre per a l’obtenció de compactes de 7mm de diàmetre. 

  

Aquests motlles consten bàsicament de tres parts principals: La matriu, el punxó i el 

contrapunxó o contrapart. 

. 

Tot el conjunt està fabricat a partir d’acer Maraging, concretament ICO-2800, envellit 

per precipitació, amb alts continguts de cobalt i níquel, amb condicions d’alts valors de 

duresa i resistència mecànica, màxima tenacitat i bon comportament a altes 

temperatures (fins 700ºC),comercialitzat por la empresa ROVALMA S.A.  

Aquest acer posseeix las següents propietats mecàniques a temperatura ambient: 

Duresa: 61 HRC     Resiliència: 220 J 

Deformació: 28 %     Fractura: 2476 MPa 

Límit elàstic: 2398 MPa    Allargament: 10,6% 
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4.1.6.1 Matriu de 9,2mm de diàmetre. 

En la figura 4.7. es poden observar el muntatge. 

Figura 4.7.Fotografía de la matriu i elements relacionats de diàmetre 9,2mm.

Els recolzaments són emprats per tal de no deixar marques a les mordasses mentres es 

realitza la compactació en calent. 

Les dimensions dels elements són les següents: 

Figura 4.8.Plànol de la matriu de diàmetre 9,2mm(uts en mm). 

4.1.6.2 Matriu de 7mm de diàmetre. 

En aquesta matriu la fricció entre la pols i les parets del motlle és major que en la de 

9,2mm, però no tant com per canviar la temperatura de consolidació com seria el cas del 

ferro. 

Recolzament Punxó Matriu Contrapart Recolzament
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En la figura 4.9. es poden observar els dos recolzaments en los extrems, en el centro la 

matriu, a la seva esquerra el punxó i a la dreta la contrapart.  

Figura 4.9.Fotografia de la matriu i elements relacionats de diàmetre 7mm. 

Essent les dimensions dels principals elements les següents: 

Figura 4.10.Plànol de la matriu de diàmetre 7mm(uts en mm). 

L’avantatge que presenta aquesta matriu és que els consolidats obtinguts tenen un 

diàmetre de 7mm i una altura de 5mm, el que ens dóna una relació altura / diàmetre 

acceptable per el que no necessiten mecanitzat posterior per ser sotmesos a un assaig de 

compressió. 

4.1.7. Premsa hidràulica manual

El compactat en fred de la pols de coure es duu a terme mitjançant la premsa hidràulica 

manual MEGA. La qual consta principalment d’un sistema de compressió hidràulic de 

la qual es dóna pressió accionant una bomba a partir d’una maneta manual. A més a 

més, consta d’una planxa de metacrilat, resistènt a impactes, que està articulada i 
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serveix per a protegir l’operari de qualsevol ruptura del motlle o peça que es 

comprimeix.   

Figura 4.11. Fotografia de la premsa manual. 

4.1.8. Màquina d’assaig universal Instron 4507

Un dels aparells més importants en aquest projecte, juntament amb el molí mecànic de 

boles,  és la màquina d’assaig universal Instron 4507. 

S’usa com a premsa. És d’accionament electromecànic i està governada per una consola 

on es programen totes les operacions que ha de realitzar la màquina, aquesta consola 

està mostrada en la figura 4.13.(a).
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Figura 4.12. Fotografia de la màquina Instron. 

La força màxima d’aplicació és de 20 Tn de força, que estan regulades mitjançant la 

cèl·lula de càrrega. L’inconvenient és que la cèl·lula de càrrega (figura 4.13.(b)) només 

té capacitat de lectura fins a 10 Tn, això ens limita notablement aprofitar tota la 

capacitat de la premsa. 

Figura 4.13. (a) Consola de control des d’on es controlen totes les operacions de la premsa. (b) Imatge 

de la cèl·lula de càrrega. 
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4.1.9. Forn de radiació

Les compactacions en tebi es realitzen en el forn de radiació (figura 4.14.). El forn 

consta de sis làmpades que són les que transmeten la calor; està refrigerat per aigua 

mitjançant un circuit impulsat per una bomba. El forn s’acobla mitjançant una barra 

collada a la part posterior de la màquina on aquest hi va encaixat gràcies a unes anelles. 

Per compactar amb el forn es necessiten unes mordasses especials fetes d’acer al 

molibdè. El forn és tubular amb obertures als extrems a efecte de poder introduir-hi les 

mordasses. 

Figura 4.14. Forn muntat amb tots els components necessaris per a realitzar  la compactació en tebi. 
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El control de la temperatura del motlle i per conseqüència del forn es realitza amb un 

potenciòmetre situat en un quadre de comandament annex a la màquina (figura 4.15.); 

en aquest quadre també hi ha els controls de la bomba de refrigeració i l’interruptor del 

forn. 

Figura 4.15 . Quadre de comandament del forn i de la bomba de refrigeració. 

4.1.10. Forn Tubular Hobersal

Per realitzar els diversos tractaments tèrmics als compactes és necessari l’ús d’un forn. 

En aquest cas és un forn de tubular d’alta temperatura Hobersal (model: ST-165030), 

que incorpora un sistema per realitzar els tractaments amb atmosfera inerta.(figura 

4.16.) 

Consta d’un comandament digital on es programen els diversos tractaments que es 

vulguin amb la possibilitat de realitzar-los amb diverses rampes, amb una potència que 

permet aconseguir temperatures màximes de 1650ºC. (La seva temperatura màxima de 

règim punta és de 1600ºC i la temperatura màxima de règim continu és de 1550ºC). 

L’atmosfera inerta s’aconsegueix perquè al ser un forn de tub disposa de dues tapes a 

cada banda del tub on s’incorpora una entrada i sortida d’aire, de manera que s’hi pot 

col·locar una atmosfera inerta mitjançant connexions a l’entrada i sortida. 
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Figura 4.16. Fotografia del forn. 

   

4.2. PROCÉS DE CONSOLIDACIÓ

L’objectiu principal del procés de consolidació és obtenir peces consolidades a on les 

partícules estiguin el més compactades possible, creant-se soldadures entre elles i sense 

que la mida del gra augmenti en excés. L’objectiu és que la seva duresa es vegi afectada 

el mínim possible o gens. Aquest procés de consolidació es fa a partir de la pols de Cu 

endurida en el procés de mòlta previ. 

La soldadura entre les partícules s’aconsegueix mitjançant pressió i temperatura. És 

important que la soldadura entre les partícules sigui molt bona per aconseguir una gran 

capacitat mecànica del compacte. 

La metodologia del procés de consolidació tracta principalment de dues parts ben 

diferenciades:  

- La compactació en fred a partir de pols prèviament endurida en el molí. 

- Una última de compactació en tebi del compacte obtingut en la compactació en 

fred. 
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4.2.1. Compactació en fred

A partir de la pols de Cu endurida escollida per les seves característiques òptimes de 

duresa (obtinguda en el procés de mòlta), es realitza una compactació en fred mitjançant 

la premsa manual MEGA.  

L’objectiu d’aquesta primera compactació en fred és aconseguir un aglomerat de la pols 

de Cu en un motlle dissenyat per realitzar les compactacions per tal de realitzar 

posteriorment una compactació en tebi. 

Aquesta compactació es realitza de la següent manera: 

4.2.1.1. Omplerta del motlle de compactació amb pols de Cu endurida 

Els passos a seguir per a preparar el motlle per a realitzar la compactació en fred són el 

següents: 

• Omplir el motlle amb una certa quantitat de pols endurida en funció de la 

grandària del compacte que es vulgui obtenir posteriorment: 

- Col·locar un paper setinat sobre el plat de la balança. 

- Mitjançant una espàtula abocar sobre el paper setinat la quantitat 

desitjada de pols. 

- Col·locar el contrapunxó al motlle. 

- Amb el paper setinat abocar la pols dins del motlle. 

- Col·locar el punxó dins del motlle manualment, entrant-lo per la part 

xaflanada. 

4.2.1.2. Muntatge i procés de compactació en fred 

Una vegada es té el motlle omplert es col·loca sobre la premsa manual i s’aplica una 

pressió de  1000 MPa, establerta anteriorment com a variable fixa, ja que és una 

variable estudiada anteriorment pel departament de metal·lúrgia de l’ETSEIB amb altres 

materials. Aquesta pressió s’aplica durant quinze minuts. Finalment, es retira aquesta 

pressió obrint la vàlvula de la bomba de pressió manual. 
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4.2.2. Consolidació. Compactació en tebi

Una vegada es té el compacte en fred es procedeix a realitzar el procés de consolidació 

en tebi, la qual es realitza a 300ºC. Es fa a aquesta temperatura degut a la intenció de 

comparar els resultats obtinguts amb els resultants de la consolidació a 250ºC. La 

temperatura anterior de 250ºC es va extreure a partir dels resultats obtinguts de la 

calorimetria diferencial feta a la pols de coure mòlta(figura 4.17.). Al gràfic s’observa 

com la recristal·lització de la pols molturada comença als voltants dels 260-270ºC, i per 

tant comença a perdre les seves propietats mecàniques obtingudes amb la mòlta. Com 

que no ens convé que comenci ha haver-hi creixement de gra i s’estovi la pols es va 

decidir que la compactació es realitzi a aquesta temperatura, ja que és la que garantia 

una òptima compacitat del material sense que hi hagi pràcticament creixement de gra. 

Ara bé, la temperatura de 300ºC permetrà saber quina de les dues temperatures produeix 

una major compacitat amb un bon límit elàstic i poc creixement de gra. 

Considerant que la temperatura de compacitat baixa, per tal d’assolir una alta 

compacitat s’ha d’aplicar molta pressió a l’hora de realitzar la compactació. En aquest 

cas s’opta per aplicar una pressió entre 1000-1300 MPa depenent del compacte que es 

vulgui realitzar.  

Figura 4.17. Gràfic de prova de calorimetria diferencial que determina la temperatura a la qual el Cu 

comença a canviar de fase, a uns 250ºC aproximadament.   
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La compactació es realitza mitjançant la màquina de tracció/compressió universal 

INSTRON (exposada en l’apartat “4.1. Descripció de l’equip usat”). És necessari afegir 

un forn per tal d’aconseguir la temperatura desitjada i crear una atmosfera inerta d’Argó 

per evitar l’oxidació excessiva del motlle i del compacte. 

Per realitzar el procés de compactació en tebi són necessaris una sèrie passos previs: 

• Un primer pas d’acoblament del forn a la bancada de la premsa. Per fer-ho 

és necessari realitzar les següents etapes: 

- Collar la barra-suport. 

- Muntar el forn. 

- Engegar el forn, la bomba i el termopar. 

Veure  l’Annex A,  6. Acoblament i desacoblament del forn a la premsa Instron. 

• Muntatge d’unes mordasses especials fetes d’acer al molibdè per poder fer 

la compactació a temperatura. 

• Col·locació del motlle sobre la mordassa inferior. 

• Col·locació del tub de quars sobre la base situada fora del forn i solidària a 

la mordassa inferior que, a més de concentrar la calor sobre el motlle, 

permet crear el recipient estanc on poder fer l’atmosfera inerta.  

• Ajust de les mordasses i el motlle. 

• Tancament del forn. 

• Col·locació de la llana de fibra de vidre entre la mordassa superior i el tub 

de quars per evitar la pèrdua de calor i d’argó. 

• Col·locació del termopar i dels dos tubs d’entrada d’argó pels orificis 

inferiors de la base de suport del tub de quars.  

El  següent pas és la compactació en tebi pròpiament dita. La seqüència per realitzar una 

compactació en tebi és la mostrada en la figura 4.18.: 
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Figura 4.18. Seqüència de compactació en tebi.  

Primerament s’espera a que la temperatura pugi al nivell desitjat, mentre ho fa, el segon 

bloc compensa la dilatació del conjunt (motlle i compacte) mantenint el contacte entre 

el motlle i les mordasses però amb força zero. Un cop s’ha aconseguit la temperatura 

que es volia ja es pot iniciar la compactació, el bloc 2. La velocitat de compactació 

acostuma a ser 3000 N/min, depenent de la tensió a aplicar. Abans de començar aquest 

bloc s’espera que la temperatura s’estabilitzi a tot el motlle i sigui ben uniforme, el 

temps d’uniformitat acostuma a ser d’uns 30 minuts (bloc 1). En el bloc 3 la pressió 

aplicada no augmenta, només es manté el temps desitjat, que és d’una hora. 

Veure  l’Annex A, 4. Programació del comandament de la Instron. 

4.2.3. Extracció del consolidat

Després d’acabar el procés de compactació en tebi es retira la pressió del motlle i es 

procedeix a extreure el compacte. Però abans d’extreure el compacte s’ha de deixar un 

temps prudencial per a que el motlle es refredi. D’aquesta manera no es malmet el 

compacte ni el motlle que encara estan a temperatures massa elevades, i a més permet 

manipular el motlle sense problemes a l’hora de fer l’extracció.  

L’extracció es realitza amb la premsa hidràulica manual VENGA de 30 tones. I per 

poder treure el compacte s’usa una sèrie de punxons extractors de mànec més llarg que 

en facilita molt l’extracció. 
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Figura 4.19. Punxons utlitzats per extracció. 

4.2.4. Optimització de variables 

Una vegada exposat el procés de consolidació es pot dir, pel que fa a les variables del 

procés, que és important optimitzar-les per obtenir un procés que s’adapti el màxim 

possible a les condicions que es desitgen.  

L’objectiu principal d’optimitzar les condicions de consolidació és l’obtenció de 

compactes amb una relació de compacitat i duresa el més gran possible, i alhora que la 

duresa del compacte sigui la més homogènia possible. És per aquest motiu que és 

important a l’hora de realitzar aquest procés tenir especial atenció en els següents 

factors: 

• Pressió de compactació en fred. 

• Pressió de compactació en tebi, temps de compactació en calent. 

• Temps de manteniment de la pressió, tant en fred com en calent. 

• Temperatura de compactació en tebi. 

De manera que la producció de compactes i les seves condicions al llarg del projecte es 

basen principalment en funció dels resultats de duresa i compacitat obtinguts.  

4.3. CARACTERITZACIÓ DEL CONSOLIDAT 

El compacte es caracteritza mitjançant quatre proves. Primer de tot es mesura la densitat 

i la compacitat a partir de la geometria del compacte i el seu pes. Posteriorment es 

comprova la duresa en les seves dues cares. Finalment es mesura la mida de gra del 

compacte i s’estudia com es comporta el compacte a compressió.  
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Aquesta caracterització es realitza per poder fer un estudi posterior sobre els resultats i 

saber en quines condicions de treball s’han obtingut millors resultats, tal com s’ha dit en 

l’apartat “4.2.4. Optimització de variables”. 

4.3.1. Desbast i polit

Per tal de realitzar les diferents proves de caracterització s’han de condicionar abans els 

compactes, ja que després de la compactació en tebi el consolidat té les dues cares una 

mica oxidades tot i que ha estat en una atmosfera inerta, i a més a més, surt amb una 

petita rebava en la cara superior del compacte. 

Per condicionar el compacte es tracta de desbastar amb paper de 600µm de 

granulometria i posteriorment s’acaba de polir amb paper 1200µm perquè es puguin 

mesurar amb claredat les dureses Vickers que es realitzen per mesurar la duresa del 

compacte.  

Figura 4.20. Desbast manual. 

4.3.2. Determinació de la densitat i percentatge de compacitat

Per determinar la densitat del compacte, primer de tot, s’ha de mesurar el compacte 

mitjançant un micròmetre, tant el diàmetre (d) com l’alçada (h) del consolidat; i a 

continuació es pesa (m). De manera que es mesura la densitat geomètrica (ρcompacte) de la 

següent manera: 
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Es determina la densitat del compacte per obtenir posteriorment el percentatge de 

compacitat. Per aconseguir el percentatge de compacitat es relaciona la densitat 

obtinguda amb la densitat teòrica del coure (ρteòrica), que és de 8,96 g/cm3. Per tant, 

s’aconsegueix de la següent manera: 

100Compacitat%
teòrica

compacte
⋅

ρ

ρ
=

Però abans, per realitzar la determinació del percentatge de compacitat s’ha de saber 

quina quantitat de pols de Cu endurida es necessita introduir al motlle per fer el 

compacte. Es determina la quantitat de pols que es vol així: 
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4.3.3. Mesura de la duresa

Quan es determina el percentatge de compacitat es pot mesurar la duresa del compacte 

realitzant una metodologia concreta, que es realitza de la mateixa manera en tots els 

compactes, per tal de poder comparar després el resultats obtinguts d’un compacte a un 

altre. La mesura de dureses es realitza amb el microduròmetre Matsuzawa, exposat en 

l’apartat “4.1. Descripció de l’equip usat”. 

La metodologia a usar és la següent: 

• Per mesurar la duresa es tracen dues diagonals en les dues cares de la proveta. 

Sobre aquestes diagonals es practiquen les dureses Vickers amb un pes de 200 

g (HV0.2) durant un temps de 15 s. El pes triat és de 200 g perquè no ens 

malmet en gran mesura el compacte i deixa unes marques clares sense que 

pugui induir un gran error a l’hora de llegir les seves diagonals. D’aquesta 

manera podem obtenir un valor fiable de la duresa. 

• Com que la majoria de compactes que es realitzen són de 7 mm de diàmetre 

s’opta per fer les dureses, al llarg de les diverses diagonals, començant a 0,25 
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mm del límit del compacte i després realitzant-se una indentació cada 0.5 mm 

completant així tota la línea realitzant un total de 14 per diagonal i dues 

diagonals per cara. 

Figura 4.21. Esquema diagonals a traçar sobre el compacte. 

• A continuació, es realitza un gràfic de les dues cares amb les dureses 

obtingudes. Posteriorment es comprova que la cara inferior, on la pressió és 

menor, la compacitat és més baixa. La duresa acostuma a ser superior en el 

centre del compacte i inferior en les parets. Una manera d’evitar que això 

passi és intentar que al col·locar la pols a l’interior del motlle quedi totalment 

plana i sense munts (ben distribuïda per tot arreu). 

A les diverses mostres de pols se’ls ha aplicat el mètode de Cauchy. Aquest mètode 

consisteix en crear uns límits acceptables que resulten de sumar i restar el doble de la 

desviació estàndard a la mitja, els valors que estiguin fora d’aquests límits s’anul·len, es 

calcula la nova mitja, la nova desviació estàndard i s’itera el procés fins que no es pugui 

eliminar cap valor. D’aquesta forma es poden depreciar els valors de màxima dispersió 

dins del conjunt i així s’obtenen dureses d’una major fiabilitat i amb homogeneïtat de 

valors. 

4.3.4. Determinació de la mida de gra

Per a la determinació de la mida de gra serà necessari utilitzar la tècnica de microscòpia 

electrònica de transmissió TEM (Transmisión Electronic Microscopy). 

La principal diferència entre la microscòpia electrònica i l’òptica és la utilització per 

part del TEM de feixos d’electrons en comptes de radiació lumínica, obtenint-ne 

d’aquesta manera molta més nitidesa d’imatge, així com un número molt elevat 
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d’augments. Segons la química quàntica, un electró d’elevada velocitat actua com una 

ona amb una longitud d’ona de l’ordre de 3 pm. És precisament aquesta raó la que 

permet a la microscòpia electrònica presentar augments tant elevats i un poder resolutiu 

excepcional. 

La velocitat es pot modificar variant el potencial aplicat, podent-ne variar la resolució 

segons convingui. 

La part principal d’un microscopi electrònic s’anomena columna d’electrons. 

Fig. 4.22.Microscopi Electrònic de Transmissió 

El Canó d’electrons conté un filament en forma de V amb un radi entre 5 i 10 µm que 

emet electrons per efecte termeiònic. Actua com a emissor dels electrons que 

posteriorment s’acceleraran i incidiran en la proveta a estudiar. Aquest filament va 

rodejat per un cilindre al qual s’aplica un potencial que genera un camp elèctric, ja que 

fa que les trajectòries dels electrons que es desplacen pel camí de màxim gradient de 

camp convergeixin en un punt concret creant així el feix. 

Després del canó d’electrons es troba el que s’anomena la zona d’acceleració 

d’electrons, on depenent del voltatge aplicat, es minimitza la longitud d’ona del feix 

d’electrons per obtenir una alta resolució. 

El sistema de lents electromagnètiques tenen com a objectiu assolir que el feix 

d’electrons es focalitzi al màxim. 
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La preparació de mostres és un punt de màxima importància. El feix d’electrons ha de 

travessar la proveta, per aquesta raó s’ha de reduir quantitativament el seu gruix per 

assegurar el pas a través de la mateixa. 

Aquest aprimament per a obtenir mostres de TEM (figura 4.23.) a partir d’un compacte 

es farà mitjançat un tall del mateix d’unes 500µm i es realitzarà un pre-aprimament 

mecànic mitjançant un disc grinder fins les 100 µm. Seguidament s’utilitzarà la polidora 

còncava per tal de crear un petit cràter fins a arribar a unes 50µm de gruix(es recomana 

un gruix menor abans d’introduir-la a la polidora iònica, però degut al ràpid desgast del 

coure s’ha optat per fer 50µm). Per últim, es fa un forat mitjançant la polidora iònica 

(PIPS). El procés de la polidora còncava i la polidora iònica estan explicats a l’Annex A 

8 i 9. 

Fig. 4.23.Esquema passos de poliment per TEM 

4.3.5. Resistència a la compressió

Per saber com es comporta el material a compressió es realitza un assaig de compressió 

mitjançant la màquina universal de tracció/compressió INSTRON. A partir de l’assaig 

es pot fer un diagrama de tensió-deformació del compacte i per tant, fer un estudi 

posterior sobre el comportament del consolidat a compressió: límit elàstic, si hi ha 

deformació plàstica, tipus de ruptura, tensió màxima admissible, etc. 
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Veure l’Annex A. 3. Muntatge mordasses en fred de la Instron. 

Figura. 4.24. Mordasses usades per a l’assaig de compressió, muntades en la màquina Instron durant 

un assaig a compressió. 

Per tal de dur a terme els assaigs de compressió, s’ha de condicionar els compactes a la 

màquina de compressió. Es realitza de la següent manera: 

• Es col·loca sobre dues bases d’acer una fina capa de grassa blanca de Liti. 

• Posteriorment es talla dues petites cintes de tefló i es col·loquen sobre les dues 

cares del compacte que es vol assajar a compressió.

• Tot seguit es col·loquen les bases d’acer sobre cada cara del compacte. 

• I finalment, es posa el muntatge sobre la mordassa de compressió inferior i 

s’ajusten les mordasses fins que toquin just el muntatge del compacte. 

El muntatge del compacte es realitza amb greix blanc de Liti i cinta de tefló per evitar 

que hi hagi la mínima fricció possible entre el compacte i les mordasses a l’hora de fer 

l’assaig, de manera que s’eviti com millor sigui possible el defecte d’abarrilament del 

compacte. 

Finalment, es programa la màquina i es comença l’assaig a compressió. 
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Veure l’Annex A, 5. Programació per a realitzar l’assaig de compressió. 

Un cop s’han realitzat l’assaig de compressió es fa un diagrama de tensió-deformació, 

per poder d’aquesta manera fer un estudi del compacte sotmès a compressió. 

4.4. TRACTAMENTS TÈRMICS 

Una vegada s’ha obtingut un compacte amb les condicions més òptimes, és a dir, major 

compacitat i duresa, es realitza una prova de tractaments tèrmics per obtenir tot un 

ventall de diferents mides de gra. Es tracta d’un compacte de 7mm de diàmetre i 5mm 

d’alçada que ha estat conformat amb unes condicions concretes, exposades en l’apartat 

posterior “5. Resultats”. 

Es decideix que l’estudi de tractaments tèrmics es realitzi de 300ºC fins a 400ºC, 

realitzant un tractament cada 25ºC. Aquests tractaments es duen a terme amb el forn 

HOBERSAL, exposat en l’apartat “4.1. Descripció de l’equip usat”. Es realitzen en 

atmosfera inerta d’argó per evitar que els compactes s’oxidin a alta temperatura. 

Veure l’Annex A, 7.3. Col·locació del compacte al forn. 

4.4.1. Procés del tractament tèrmic

El procés del tractament tèrmic realitzat als diferents compactes és el següent: 

Figura 4.25. Seqüència de tractament tèrmic. 
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• Primer hi ha una fase d’ascens (bloc 1) de la temperatura fins al nivell desitjat, 

programat per a que es realitzi en 20 minuts.  

• Un cop s’ha aconseguit la temperatura que es volia es deixa un temps de 30 

minuts per a que la temperatura del forn s’estabilitzi (bloc 2).  

• A continuació, s’obre el forn i es col·loca el compacte amb un gresol ben 

centrat en el forn per a que la temperatura sigui la desitjada, es torna a tancar i 

s’aplica l’atmosfera inerta d’argó. 

• El compacte es deixa mitja hora dins del forn per a que s’escalfi i hi hagi un 

possible creixement de gra (bloc 3). 

• Finalment, s’extreu el compacte i es refreda en atmosfera d’argó mitjançant un 

tub d’alumini cec per una banda per on s’hi fa circular argó. Això es realitza 

per evitar l’oxidació del compacte. 

Veure l’Annex A, 7.1. Programació del forn i 7.2. Execució d’un programa. 

4.5. CARACTERITZACIÓ DELS COMPACTES TRACTATS 

TÈRMICAMENT 

Després de fer els tractaments tèrmics als diferents compactes es procedeix a 

caracteritzar-los.  

Aquests tractaments tèrmics es realitzen per a estudiar el comportament del compacte 

seleccionat en funció dels diferents tractaments, per saber quin és el seu comportament 

en funció de la temperatura aplicada, la duresa que tenen, la resistència a la compressió i 

comportament de deformació que tenen a compressió. 

Per caracteritzar els compactes tractats tèrmicament es procedeix igual que en la 

caracterització dels compactes sense tractament, de manera que el procés de 

caracterització dels diversos compactes tractats es basa en l’apartat anterior 

“4.3.Caracterització del consolidat”. 
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4.5.1. Mesura de la duresa

Un primer pas per a caracteritzar-los és la realització de dureses als diferents compactes 

tractats tèrmicament seguint la mateixa metodologia explicada en l’apartat “4.3.3. 

Mesura de la duresa”. Però abans de poder s’han de polir per treure l’òxid que pugui 

haver sobre les cares del compacte. 

4.5.2. Resistència a la compressió 

En aquest cas per caracteritzar el compacte tractat no s’ha de mesurar el percentatge de 

compacitat ni densitat. Però sí que s’ha de mesurar de nou la geometria del compacte ja 

que amb el tractament tèrmic les dimensions del consolidat varien. 

Tot seguit es procedeix a fer els assaigs de compressió a cadascun dels compactes 

tractats mitjançant la màquina universal de tracció/compressió INSTRON, tal i com 

s’ha explicat anteriorment en l’apartat “4.3.5. Resistència a la compressió”. 

Veure l’Annex A, 4. Programació del comandament de la Instron i 5. Programació per 

a realitzar l’assaig de compressió i  de forja. 

Un cop s’han realitzat tots els assaigs de compressió es fa un diagrama de tensió-

deformació on hi figuren tots els assaigs de compressió de cada compacte, de manera 

que es pot comparar el comportament mecànic a compressió de cada compacte. 



Lluís Cassou Arnaiz RESULTATS 49

5. RESULTATS

5.1. CARACTERITZACIÓ MECÀNICA DE COMPACTES 

CONSOLIDATS 

En el següent apartat s’indiquen la compacitat i la duresa dels diversos compactes 

obtinguts amb diverses condicions de consolidació, i el posterior comportament 

d’aquests compactes sotmesos a compressió. 

5.1.1. Estudi de compacitat dels compactes

Per a la temperatura de 250ºC es va realitzar un estudi de percentatge de compacitat en 

funció de la pressió exercida en la compactació en tebi a partir de pols de Cu sotmesa a 

20h de mòlta i amb 0,15% d’EBS. Essent la tensió màxima aplicada a la compactació de 

en tebi de 1300 MPa. Els resultats van ser els següents: 

Pressió exercida en la compactació en tebi % compacitat 

1000 MPa 94,3±0,9% 

1100 Mpa 94,9±0,7% 

1300 Mpa 95,5±0,8% 

Taula 5.1. % de compacitat en funció de la pressió exercida per a la realització de la compactació en 

tebi. 

Es veu en la taula 5.1. com la compacitat augmenta en funció de la pressió exercida en 

la compactació. De manera que la màxima compacitat, tot i que no augmenta molt, amb 

aquest tipus de pols és de 95,5±0,6 %. 

A continuació, s’exposa el percentatge de compacitat en funció de la pols usada si 

s’aplica una tensió per a realitzar la compactació en tebi de 1300MPa: 
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Tipus de compacte % compacitat 

Pols inicial  97,7±0,6% 

Pols de Cu de 20h - 0,15% d’EBS  95,5±0,6 % 

Taula 5.2. % de compacitat en funció del tipus de pols usada per a realitzar compactes sotmesos a una 

tensió en tebi de 1300MPa. 

S’observa que el percentatge de compacitat és major amb la pols inicial que amb la pols 

mòlta. Això és degut a que la pols inicial és tova i omple forats, i la pols mòlta és dura i 

té una geometria gens favorable (molt plana). 

Una vegada es coneixia la compacitat dels diversos compactes es va decidir centrar la 

investigació i realitzar una sèrie de compactes amb la següent pressió aplicada en la 

compactació: 

Pressió aplicada en la compactació en tebi 1300MPa 

A l’hora de realitzar els compactes de 300ºC de temperatura de compactació s’ha optat 

per la mateixa condició. 

Veure l’Annex B, 1.2.Taula resum de compactes realitzats. 

5.1.2. Condicions de compactació per a compactes de Ø7mm

Després de caracteritzar la pols de Cu i obtenir un tipus de pols amb millors prestacions 

(20 hores de mòlta - 0,15% d’EBS), aquesta és usada per a la confecció de compactes. 

Els compactes s’han realitzat amb un motlle per a obtenir compactes de 7mm de 

diàmetre. El procediment a seguir per a la realització de compactes ha estat, dins de les 

possibilitats de la màquina de compactació en tebi (Instron), aplicar la màxima pressió 

possible en la consolidació per a que la compacitat sigui el millor possible. Pel que fa a 

la temperatura de realització de la compactació en tebi ha estat de 300ºC, per tal de 

poder comparar amb la de compactes realitzats a 250ºC. I el temps de sosteniment de la 

pressió tant en la compactació en fred com en tebi ha estat de 15 minuts i una hora 
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respectivament per decisions preses en funció d’investigacions realitzades anteriorment 

al Departament de Tecnologia Metal·lúrgica de l’ETSEIB. 

Per tant, els diversos compactes realitzats tenen una sèrie de característiques comunes 

que són les següents (taula 5.3.): 

Pols de Cu 
20 hores de mòlta 

i 0,15% d’EBS 

20 hores de mòlta 

i 0,15% d’EBS 

Tensió aplicada en fred al compacte 1300MPa 1300MPa 

Temps d’aplicació de càrrega en la 

compactació en fred 

15 min 15 min 

Temperatura de compactació en tebi 250ºC 300ºC 

Temps d’aplicació de la càrrega en la 

compactació en tebi 

1 hora 1 hora 

Temps d’homogeneïtzació de la 

temperatura en la compactació en tebi  

30 min  30 min  

Velocitat d’aplicació de la càrrega de 

compactació en tebi 

3000N/min 3000N/min 

Taula 5.3. Característiques comunes del diversos compactes de 250 i 300ºC.

Els resultats d’aquests compactes d’aquest projecte seran comparats amb les dades 

obtingudes dels consolidats de 250ºC d’anteriors treballs. Com es pot observar, les 

taules de característiques són les mateixes per les dues temperatures per poder realitzar 

un estudi comparatiu amb les mateixes condicions, i poder observar les diferències entre 

les temperatures. 

5.1.3. Condicions de compactació per a compactes de Ø9,2mm

Com s’indiquen als objectius del projecte, s’ha volgut estudiar també el comportament 

dels compactes de coure consolidat a tracció. Per aquest motiu, s’han creat consolidats 

de 9,2 mm de diàmetre per tal d’obtenir provetes de tracció. 
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Aquests compactes s’han realitzat de dues formes diferents per interès de l’estudi. 

• Creació de compactes de 9,2 mm de diàmetre i 1 mm d’alçada. 

• Creació de compactes de 9,2 mm de diàmetre i 6 mm d’alçada. 

Els primers, ens permetran realitzar l’assaig de tracció en sentit transversal (figura 5.1.) 

d’un compacte, mentre  el segon grup ens servirà per veure el comportament en sentit 

longitudinal (figura 5.2.). 

Figura 5.1. Compacte d’1mm d’alçada 

Figura 5.2. Compacte de 6mm d’alçada. 
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Les condicions de compactació per als dos grups han estat: 

H=1mm H=6mm 

Pols de Cu 
20 hores de mòlta 

i 0,15% d’EBS 

20 hores de mòlta 

i 0,15% d’EBS 

Tensió aplicada en fred al compacte 1300MPa 1300MPa 

Temps d’aplicació de càrrega en la 

compactació en fred 

15 min 15 min 

Temperatura de compactació en tebi 300ºC 300ºC 

Temps d’aplicació de la càrrega en la 

compactació en tebi 

1 hora 1 hora 

Temps d’homogeneïtzació de la 

temperatura en la compactació en tebi  

30 min  30 min  

Velocitat d’aplicació de la càrrega de 

compactació en tebi 

3000N/min 3000N/min 

Taula 5.4. Característiques comunes dels compactes d’1 i 6mm d’alçada 

Pels compactes de 6 mm d’alçada s’ha utilitzat una pressió més alta que en els d’1mm, 

per tal de poder obtenir una compacitat més alta. 

5.1.4. Estudi de dureses de compactes a T=300ºC

S’ha fet un estudi de dureses de les cares dels compactes, tal i com s’ha explicat en 

l’apartat “4.5.3. Mesura de la duresa”, realitzant dureses Vickers (aplicant una càrrega 

de 200g durant 15s) a les cares superior e inferior dels compactes, i a les quals a cada 

cara es realitzen dues diagonals a les que es fan indentacions cada 0,5mm. 

5.1.4.1. Compactes de 7mm de diàmetre

A la taula 5.5. s’observen les dureses i les dispersions dels diferents compactes de 7mm 

de diàmetre. 
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COMPACTE
% 
COMPACITAT 

HV 
PONDERADA DISPERSIÓ 

24 96,0 279 12 

25 95,9 279 12 

26 95,9 279 11 

27 95,7 286 10 

28 95,5 292 7 

29 96,6 289 11 

30 95,5 264 5 

Taula 5.5. Dureses i dispersió dels compactes de 7mm de diàmetre de T=300ºC. 

Dureses mitjanes Compactes a 300ºC Ø7mm
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Figura 5.3. Gràfica de dureses mitjanes del compacte de compactes de 7mm de diàmetre de T=300ºC. 

5.1.4.2. Compactes de 9,2mm de diàmetre

A la taula 5.6. es troben els resultats de les compacitats, dureses i dispersions dels 

compactes destinats a tracció. 

  

COMPACTE
% 
COMPACITAT 

HV 
PONDERADA DISPERSIÓ H (mm) 

31 95,9 264 2 1 

32 95,4 264 2 1 

33 96,4 264 2 1 

34 89,1 261 3 6 

35 95,6 265  4 6 

Taula 5.6. Dureses i dispersió dels compactes de 9,2mm de diàmetre de T=300ºC. 
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Dureses mitjanes Compactes 300 Ø9,2mm
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Figura 5.4. Gràfica de dureses mitjanes del compacte de compactes de 9,2mm de diàmetre de T=300ºC. 

En la figura 5.3. i 5.4 es pot observar el comportament, generalitzat, que tenen els 

compactes, les dureses d’una cara a una altra no es diferencien gaire, tot i que la cara 

inferior és lleugerament menys dura que la cara superior. En quant a la l’efecte del 

diàmetre del compacte sobre la duresa, es pot observar com els compactes de 9,2mm de 

diàmetre són lleugerament menys durs que els de 7mm. 

Veure l’Annex B, 2.1. Taula resum de dureses dels diversos compactes realitzats i 

tractats tèrmicament. 

5.1.5. Estudi de compactes tractats tèrmicament

Per tal de saber com es comporta el compacte escollit per realitzar la sèrie, es decideix 

fer una sèrie de tractaments tèrmics, mantenint durant una hora el compacte a diverses 

temperatures i després deixar refredar en atmosfera inerta d’argó per evitar que s’oxidi. 

El compacte el qual s’ha realitzat la sèrie de tractaments tèrmics és de 7mm de diàmetre 

i 5mm d’alçada i ha estat conformat amb les mateixes condicions que les indicades a la 

taula 5.3. 
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Les temperatures de tractament tèrmic són les mostrades a continuació: 

• 325ºC 

• 350ºC 

• 375ºC 

• 400ºC 

5.1.5.1. Estudi de dureses dels compactes tractats tèrmicament 

A continuació, s’exposa un gràfic (figura 5.5.) amb les diverses mesures de duresa dels 

diversos compactes tractats tèrmicament, del compacte realitzat amb pols inicial i del 

compacte sense cap tractament tèrmic, en funció de la cara del compacte on s’han pres 

les dureses i de la profunditat del compacte:   

Dureses mitjanes Compactes amb TT
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100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

0 1 2 3 4 5 6 7
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H
V

HV sup TT325 HV inf TT325 HV sup TT350 HV inf TT350

HV sup TT375 HV inf TT375 HV sup TT400 HV inf TT400

Figura 5.5. Gràfic de dureses dels diversos compactes de pols 20h-0,15% d’EBS amb tractament tèrmic 

en funció de la profunditat i la cara del compacte.

En la figura 5.5. s’observa clarament com la duresa del compacte amb tractament tèrmic 

de 350ºC és la més alta, seguida de la de 325ºC. És a partir de la temperatura de 350ºC 
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quan el material comença a baixar la seva duresa notablement. La diferència entre la 

cara superior i inferior és mínima en els diferents tractaments, potser una mica més alta 

a mesura que augmenta la temperatura, però no és gaire significativa.  

Dureses en funció de tractament tèrmic
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Figura 5.6. Gràfic de dureses en funció de la temperatura de tractament tèrmic posterior a la 

compactació.

Com s’ha comentat anteriorment, en la figura 5.6. s’observa la diferència de duresa 

entre compactes tractats a diverses temperatures, a mesura que augmenta la temperatura 

del tractament tèrmic, al principi augmenta, però un cop entre 350 i 375ºC la duresa és 

inferior. 

5.1.5.2. Assaigs de compressió 

Els diversos compactes tractats tèrmicament són assajats a compressió per observar la 

resistència a la compressió que presenten.  

A partir del gràfic que s’adjunta a continuació, figura 5.7., es pot observar que la 

resistència a compressió del compacte de 300ºC sense tractament tèrmic és la més 

baixa, juntament amb la de 325ºC. El compacte que presenta un millor comportament és 

el de tractament tèrmic de 375ºC, ja que és el que té un límit elàstic, tensió màxima i un 
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tram de deformació amb enduriment més gran de tots el compactes. A més, mostra un 

molt bon comportament en deformació plàstica. Per últim, esmentar que cap dels 

compactes assajats s’ha trencat durant el procés (les dades del compacte sense 

tractament no es troben completes per salts excessius de la Instron). 

Figura 5.7. Gràfic de resistència a compressió dels diversos compactes amb TT  i sense TT.

Compactes σ0,2% (MPa) σmàx (MPa) εσmàx εtotal

Sense TT 574 709 0,09 0.41 

TT325ºC 564 714 0,13 0.71 

TT350ºC 640 729 0,15 0,73 

TT375ºC 591 738 0,18 0,73 

TT400ºC 586 727 0,11 0.73 

Taula 5.7. Taula de dades dels assaigs a compressió dels diversos compactes.
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Mitjançant la taula 5.7., s’observa que hi ha dues temperatures que destaquen pels seus 

bons resultats respecte les altres, les de 350 i 375ºC. El compacte de 350ºC presenta el 

millor límit elàstic amb diferència, 640 MPa, mentre que el de 375ºC presenta la millor 

tensió màxima i la millor deformació elàstica, 738 MPa i 0,18 respectivament. Aquest 

fet indica que aquestes dues temperatures són les que presenten una millor consolidació 

del compacte. 

Cara compacte 300ºC sense TT Perfil compacte 300ºC sense TT 

Perfil compacte 300ºC, TT 325ºC Cara compacte 300ºC, TT 325ºC 
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Figura 5.8. Fotografies dels compactes sense tractar tèrmicament i tractats tèrmicament. 

Com es pot observar a les imatges anteriors, es veu com els compactes tot i haver patit 

un assaig de compressió, les úniques senyals són esquerdes superficials del material, 

excepte en el cas del compacte de 400ºC, on es veu que el material ha petit una fissura 

Perfil compacte 300ºC, TT 350ºC 

Perfil compacte 300ºC, TT 375ºC 

Perfil compacte 300ºC, TT 400ºC 

Cara compacte 300ºC, TT 375ºC 

Cara compacte 300ºC, TT 400ºC 

Cara compacte 300ºC, TT 350ºC 
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superficial i al perfil del consolidat, que pot indicar un creixement de la mida de gra de 

coure. 

5.2. DETERMINACIÓ DE LA MIDA DE GRA DELS 

CONSOLIDATS A 250ºC I 300ºC 

En el següent apartat s’estudiarà el resultats obtinguts de TEM per a mostres de 

compactes de temperatura de compactació de 250ºC i 300ºC sense tractament tèrmic i 

amb tractament de 350ºC pels dos tipus. La figura 5.10. mostra imatges de TEM 

obtingudes amb camp fosc. Aquest sistema permet visualitzar més clarament grans 

individuals. Es va emprar per les dificultats que va donar el treballar amb fotografies 

normals en els materials consolidats a 250ºC. 

Les imatges obtingudes són les següents: 

• Compacte consolidat a 250ºC sense TT 

• Compacte consolidat a 250ºC amb TT de 350ºC 

Figura 5.9. Micrografies de TEM a T=250ºC sense TT 
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• Compacte consolidat a 300ºC sense TT 

• Compacte consolidat a 300ºC amb TT de 350ºC 

Figura 5.11. Micrografies de TEM a T=300ºC sense TT

Figura 5.10. Micrografies de TEM a T= 250ºC amb TT de 350ºC 
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Un cop analitzades les imatges podem observar a la taula 5.8. les mides de gra dels 

diferents compactes. Es pot veure com no hi ha gaire diferències entre les mides de gra.  

Temperatura 

Consolidació 
Compacte Mida de gra 

Sense TT 62±46nm 
250ºC 

Amb TT 350ºC 109±52nm 

Sense TT 76±31nm 
300ºC 

Amb TT 350ºC 111±37nm 

Taula 5.8. Mides de gra segons temperatura i TT. 

5.3. COMPARACIÓ DE PROPIETATS DELS COMPACTES DE 

250ºC I 300ºC  

Durant la realització del present projecte no s’han realitzat compactes de 250ºC de 

temperatura de consolidació, però s’han obtingut dades experimentals del Projecte Final 

de Carrera d’Oscar Torrents Abad titulat, Obtenció de pols de coure de gra ultrafí 

mitjançant mòlta mecànica, les quals ens permetran poder comparar les dades 

obtingudes dels compactes consolidats a 300ºC. 

Figura 5.12. Micrografies de TEM a T=300ºC amb TT de 350ºC 
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5.3.1. Densitat

A continuació, es mostrarà una taula indicant les diferents compacitats per les 

temperatures de consolidació de 250ºC i 300ºC: 

Compacitat 250ºC Compacitat 300ºC 
  94,9 96,0 

  95,5 95,9 

  95,6 95,9 

  95,9 95,7 

  95,9 95,5 

  96,0 96,6 

  95,9 95,5 

  97,7   

  95,2   

  94,8   

  94,9   

  94,3   

  94,0   

Densitat mitja 95,4±0,9 95,9±0,4 

Taula 5.9. Taula de compacitats de 250ºC-300ºC. 

Com s’observa a la taula anterior, les compacitats obtingudes tant a 250ºC, com a 300ºC 

són molt semblants. La densitat mitja és gairebé la mateixa per tots dos casos. Això es 

degut a la utilització de les mateixes variables per la compactació. 

5.3.2. Duresa

Les dureses obtingudes pels compactes de 300ºC i les dels consolidats de 250ºC són les 

següents: 

Temperatura HV 300 HV 250 
250   256±11 
300 277±11 263±10 
325 324±7   
350 334±11  261±4 
375 301±10   
400 282±11 244±9 
450   229±11 

500   213±16 

Taula 5.10. Comparació de dureses dels compactes amb TT. 
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Dureses en funció de tractament tèrmic
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Figura 5.13. Gràfica de les dureses dels tractaments tèrmics dels compactes de 300ºC i 250ºC, 

respectivament. 

Com observem a la taula, les dureses dels compactes de 300ºC són més altes que les de 

250ºC, tant sense tractament, com tractades tèrmicament, encara que no es tracta d’una 

diferència substancial. Ara bé, es pot comprovar a les taules com la tendència dels dos 

casos és molt semblant, ja que es pot veure en tots dos com dintre de l’interval de 

temperatura de 300 a 350ºC la duresa vickers puja o es manté al màxim, i a partir d’aquí 

la tendència és de caiguda, degut al creixement del gra i a la ordenació de la 

microestructura. 

5.3.3. Assaigs de compressió

A continuació es mostrarà els gràfics de compressió de 250 i 300ºC amb els seus 

respectius tractaments tèrmics, a més d’una comparativa de les pendents de les 

temperatures que coincideixen pels dos casos i una taula exposant les informacions més 

rellevants dels gràfics.  
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Figura 5.14. Gràfic de resistència a compressió dels diversos compactes de 300 amb TT  i sense TT. 

 Figura 5.15. Gràfic de resistència a compressió dels diversos compactes de 250 amb TT, de pols inicial 

i sense TT.
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Figura 5.16. Gràfic comparatiu de l’assaig de compressió del compacte 250ºC amb TT300ºC amb el 

compacte 300ºC sense TT. 

Figura 5.17. Gràfic comparatiu de l’assaig de compressió del compacte 250ºC amb TT350ºC amb el 

compacte 300ºC amb TT350ºC. 
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Figura 5.18. Gràfic comparatiu de l’assaig de compressió del compacte 250ºC amb TT400ºC amb el 

compacte 300ºC amb TT400ºC. 

Compactes 
σ0,2% (MPa) σmàx (MPa) εσmàx εtotal

Inicial 285 361 0,08 0,15 

250         

Sense TT 638 754 0,05 0,05 

TT300ºC 584 810 0,13 0,62 

TT350ºC 641 819 0,24 0,74 

TT400ºC 560 799 0,21 0,74 

TT450ºC 500 658 0,22 0,72 

TT500ºC 493 697 0,13 0,75 

300         

Sense TT 574 709 0,09 0.41 

TT 325 564 714 0,13 0.71 

TT 350 645 729 0,15 0,73 

TT 375 597 738 0,18 0,73 

TT 400 592 727 0,11 0.73 

Taula 5.11. Taula comparativa dels assaigs de compressió per les dues temperatures. 
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De les gràfiques anteriors podem extreure que per una temperatura de consolidació de 

250ºC el coure té una tensió màxima més elevada que la dels compactes de 300ºC. Ara 

bé, de la taula es poden observar:   

1. La densitat dels compactes de 300ºC sense tractament tèrmic és molt més 

elevada que els de 250ºC sense tractament. 

2. El límit elàstic dels consolidats a 250ºC és més gran pels tractaments tèrmics a 

baixa temperatura. 

3. Amb els tractaments tèrmics de 350ºC o superior, s’observa un increment del 

límit elàstic pels consolidats a 300ºC. 

4. El període d’enduriment sembla superior en general en els compactes a 250ºC. 

Perfil compacte compressió 250ºC TT300ºC 

Cara compacte compressió 300ºC sense TT Perfil compacte compressió 300ºC sense TT 

Cara compacte compressió 250ºC TT300ºC 
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Perfil compacte compressió 250ºC TT350ºC 

Perfil compacte compressió 300ºC TT350ºC

Cara compacte compressió 300ºC TT325ºC Perfil compacte compressió 300ºC TT325ºC 

Cara compacte compressió 250ºC TT350ºC 

Cara compacte compressió 300ºC TT350ºC
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Perfil compacte compressió 300ºC TT375ºC

Perfil compacte compressió 250ºC TT400ºC

Perfil compacte compressió 3000ºC TT400ºC

Cara compacte compressió 300ºC TT375ºC

Cara compacte compressió 250ºC TT400ºC

Cara compacte compressió 300ºC TT400ºC
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Figura 5.19. Imatges dels compactes resultats dels diferents assaigs de compressió. Agrupats per 

intervals de tractaments tèrmics.

Gràcies a les fotografies anteriors es pot veure que per les mateixes temperatures de 

tractament, els compactes que es mantenen més sencers són els de 300ºC de temperatura 

de compactació. Tots dos grups segueixen una línia semblant, ja que al augmentar la 

temperatura és on hi ha menys esquerdes i fissures, fins els 400ºC, on el material 

comença ha baixar la seva eficàcia per tots dos. El fet que la temperatura de 

consolidació de 300ºC doni una menor quantitat d’esquerdes i desperfectes, és degut a 

que el material té una millor cohesió entre les partícules que els compactes de 250ºC 

tractats.  

Perfil compacte compressió 250ºC TT500ºC

Perfil compacte compressió 250ºC TT450ºCCara compacte compressió 250ºC TT450ºC

Cara compacte compressió 250ºC TT500ºC


