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Resum 
En el present projecte s’ha realitzat un estudi sobre la mida de gra en pols d’alumini, 

comercialment pur, de gra ultrafí, i obtingut mitjançant un procés de severa deformació 

en mòlta mecànica 

Les intencions són clares, aprofundir en la caracterització de les propietats dels materials 

en funció del seu tractament i obtenir una relació lògica entre el tractament aplicat a 

diverses mostres i les propietats obtingudes, aprofitant-ne la comparació entre elles per a 

validar la metodologia emprada.  

En el contingut del present informe, es presenta inicialment el treball realitzat durant el 

període de formació en el camp, és a dir, els conceptes tècnics, cristal·logràfics i 

matemàtics imprescindibles per a la comprensió de la metodologia emprada. Així mateix, 

es fa referència al suport informàtic utilitzat i a la seva aportació en l’obtenció de 

resultats. Posteriorment es planteja el tractament de les mostres d’acord amb les 

condicions marcades anteriorment i es procedeix a la realització de l’estudi. Finalment es 

conclou amb un estudi global sobre els resultats obtinguts i una valoració general 

d’aquests. 

En l’estructura del document s’ha procurat encadenar conceptes, mètodes matemàtics i 

aplicacions mitjançant la seva alternança, amb la finalitat de millorar-ne la comprensió.  

 

Resumen 
En el presente proyecto se ha realizado un estudio sobre el tamaño de grano en polvo de 

aluminio, comercialmente puro, de grano ultrafino, y obtenido mediante un proceso de 

deformación severa en molturación mecánica.  

Las intenciones son claras,  profundizar en la caracterización de los materiales en función 

de su tratamiento y obtener una relación lógica entre el tratamiento aplicado a varias 

muestras y las propiedades obtenidas, aprovechando su comparación para validar el 

método utilizado. 

En el contenido del presente informe se presenta inicialmente el trabajo realizado durante 

el período de formación en el campo, es decir, los conceptos técnicos, cristalográficos y 

matemáticos imprescindibles para la comprensión de la metodología utilizada. De este 

modo, se hace referencia al suporte informático utilizado y a su aportación en la 

obtención de resultados. Posteriormente se plantea el tratamiento de las muestras de 
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acuerdo con las condiciones marcadas anteriormente y se procede a la realización del 

estudió. Finalmente se concluye con un estudio global sobre los resultados obtenidos y 

una valoración general de estos.  

En la estructura del documento se ha procurado encadenar conceptos, métodos 

matemáticos y aplicaciones mediante su alternancia, con la finalidad de mejorar su 

comprensión.  

 

Abstract 
In the present project it is carried out a study about grain size in aluminium powder samples, 

commercially pure, with ultrafine grain, and obtained using a several deformation process 

by mechanical milling. 

The intentions are clear, to study in depth about materials characterisation in function of its 

treatment and to obtain a logical relation between the treatment applied to various samples 

and the obtained material properties, using at the same time its comparison to validate the 

method. 

In the contain of the present inform, initially is presented the work done during the formation 

period, like the technical, crystallographic an mathematical concepts necessaries for the 

comprehension of the study. Is also introduced the software used and its contribution to 

results. Subsequently is set out the samples treatment in accordance with the initial 

conditions. Finally, to conclude, are studied and valuated the results. 

 In the redaction structure, is tried to connect all the concepts, mathematic methods and 

applications, using its alternation, with the purpose of improve its comprehension.                
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1. Glossari 
• EUETIB: Escola Universitària d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona 

• ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

• ASTM: American Society for Testing and Materials 

• DRX: Difracció de Raigs X 

• FWHM: Full Width at Half Maximum 

• TCH: Thomson - Cox - Hastings 

• WH: Williamson – Hall 

• UFG: Ultra-Fine Grain 

• SPD: Deformació Plàstica Severa 

• BM: Ball Milling 

• TE: Twist Extrusion 

• HPT: High Pressure Torsion 

• EBS: Etileno-Bis-Estearamida 
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2. Prefaci 
Metal·lúrgia és l’art i la ciència d’obtenir metalls a partir dels seus minerals i adaptar-los a 

les necessitats de l’home. Existeixen, per tant, com a mínim dos grans divisions dins 

d’aquest camp: “la obtenció dels metalls a partir dels seus minerals”, que és la 

metal·lúrgia d’extracció o metal·lúrgia química; i “ l’adaptació a les necessitats de l’home”, 

que és la metal·lúrgia física o metal·lúrgia d’adaptació. En realitat, és aquesta última 

divisió la que comprèn tots els sistemes de processament dels metalls, des de la fosa fins 

a la soldadura. Per aquesta raó, de manera mes restringida es considera com a 

metal·lúrgia física la part de la metal·lúrgia d’adaptació que estudia les propietats dels 

metalls en relació a la seva estructura. S’entén per estructura tot tipus d’ordre intern que 

va des de les dimensions atòmiques (picoestructura), passant per l’estructura cristal·lina 

(nanoestructura) i la distribució de les fases i cristalls (microestructura) fins a la 

macroestructura., producte dels processos de fabricació. 

D’aquesta manera, controlant l’estructura es poden determinar les propietats dels metalls 

i exercir un control sobre aquests mitjançant processos com la solidificació, l’aliatge, la 

deformació plàstica, els tractaments tèrmics o la irradiació. Factors que a pesar dels seus 

fins pràctics, plantegen la metal·lúrgia física aïllada com una ciència de gran contingut 

teòric, essent la base científica de la metal·lúrgia d’adaptació i fent que aquesta vagi 

contínuament de la mà de la física i la ciència dels materials.      

 

2.1. Origen del projecte 

L’origen del projecte ve determinat per la característica realització d'un projecte de fi de 

carrera com a treball de síntesi realitzat al final dels estudis reglats, de manera tutelada i 

caràcter d’investigació.  

El present projecte final de carrera s’ha realitzat en el Departament de Ciència dels 

Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de l’EUETIB amb estreta col·laboració amb el mateix 

departament ubicat a l’ETSEIB, contribuint a un estudi sobre les propietats dels metalls en 

funció del seu tractament que es realitza actualment en els anomenats departaments. 

 

2.2. Motivació 

La motivació de projecte és la de finalitzar una etapa d’aprenentatge aprenent, col·laborant 

en un projecte de gran envergadura juntament amb altres companys, aprofitant el treball en 

equip amb l’objectiu d’assolir resultat conjuntament.  
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D’altra banda, l’interès en el camp de metal·lúrgia en general i més concretament en la 

pulvimetal·lúrgia i les noves propostes de tractament de materials metàl·lics, directament 

relacionades amb les propietats del seu futur ús, ha estat motius suficients per a realitzar 

aquest projecte. 
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3. Introducció 
3.1. Objectius del projecte 

L'objectiu principal del projecte és determinar l’evolució de la mida de gra de pols 

d'alumini severament deformada mitjançant tècniques de difracció de raigs X (DRX). 

D’aquesta manera s’entén que part important dels objectius recau en l’adquisició dels 

coneixements necessaris, tan matemàtics com científics o procedimentals, 

indispensables per assolir favorablement la meta fixada. Així mateix, i constatant la 

manca d’estudis coneguts mitjançant aquesta tècnica en el camp de l’alumini, es pretén 

d’obtenir resultats científics per validar la metodologia emprada sense sortir-se de l’àmbit 

de tècniques relacionades amb la difracció de raigs X.  

 

3.2. Abast del projecte 

L’abast del projecte està directament relacionat des del punt de vista d’anàlisi de resultats 

experimentals, amb els  límits marcats per la viabilitat, i des del punt de vista matemàtic 

per els coneixements apresos durant el període del projecte, iniciats en les teories 

marcades en el antecedents i els seu desenvolupament, com es mostra en gran part dels 

documents en referència a la bibliografia.  

 

3.2.1. Anàlisi d’antecedents 

El concepte d’anisotropia dels difractogrames obtinguts per la difracció de raigs X sobre 

metalls, considerant la seva variació a la variació dels perfils dels pics difractats en funció 

de les propietats de la mostra de material difractat, es remunta a la dècada del 1950 

(Williamson & Hall –1953) d’on sorgeix el mètode gràfic per a la determinació de la mida 

de gra i de les dislocacions a partir de l’estudi dels difractogrames obtinguts en la 

difracció per raigs X (DRX) d’estructures cristal·lines. Posteriorment aquest mètode es 

veu modificar el 1996 per Ungár i Borbély que realitzen les primeres aplicacions 

científiques del teorema modificat amb coure policristal·lí 99,98% pur. [9] A partir 

d’aquesta data nombrosos estudis utilitzen el suport matemàtic de l’aproximació de 

Williamson-Hall per a calcular la mida de gra mitjançant DRX.  

L’any 1996 els científics Thierry Roisnel i Juan Rodriguez Carvajal creen un programa 

informàtic anomenat WinPlotR que permet graficar i analitzar digitalment difractogrames. 

Actualment, el Departament de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica de la 

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en col·laboració amb la Universitat de 

Barcelona (UB), porta a terme un projecte d’investigació, coordinat per José Maria 
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Cabrera Marrero, com a investigador principal, anomenat Optimización de rutas de 

procesamiento de materiales metálicos para la obtención de grano ultrafino, on s’han dut 

a terme diferents estudis utilitzant el mètode de W-H entre d’altres per al càlcul de mides 

gra de Fe i Cu. Una part de l’anomenat projecte és Desarrollo de la vía de obtención de 

materials nanocrsitalino de aluminio por pulvimetalurgia y su posterior caracterización, 

dins de la qual es podria incloure el present PFC.  

 

3.2.2. Viabilitat del Projecte 

La viabilitat de l’actual projecte Estudi de la mida de gra en pols d'alumini obtinguda per 

deformació severa mitjançant molturació mecànica depèn bàsicament dels recursos que 

disposa la UPC a l’abast del projecte, del “temps” de reacció dels laboratoris externs al 

departament de materials de la UPC a retornar difractogrames obtinguts per DRX sobre 

les mostres preparades i del temps necessari per a recapitular la informació, sovint no 

evident, degut a la manca d’informació general en el departament respecte als fonaments 

de la teoria cientifico-matemàtica usada. D’altra banda, i amb la finalitat de no sortir-se de 

l’àmbit d’estudi de la teoria plantejada en la bibliografia, el projecte no contempla la 

comparació de resultats amb altres mètodes (TEM) que no siguin la difracció de raigs X o 

el càlcul de dureses. 

Així mateix el projecte, degut a la petita porció que representa en el projecte global, es 

veurà determinat al ritme de les investigacions paral·leles al mateix, que proporcionaran 

inevitablement una base fonamental dels resultats científics exposats en el present 

estudi.  
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4. Fonaments teòrics 
4.1. Propietats físiques del material 

4.1.1. Introducció a l’alumini 

L'alumini és l'element químic de símbol Al i nombre atòmic 13. És l'element metàl·lic més 

abundant en l'escorça terrestre (8,13 % d'abundància). 

La seva lleugeresa, conductivitat elèctrica, resistència a la corrosió i baix punt de fusió el 

converteixen en un material idoni per a multitud d'aplicacions; no obstant això, l'elevada 

quantitat d'energia necessària per a la obtenció del metall a partir dels òxids, dificulta la 

seva major utilització; dificultat que pot compensar-se pel seu baix cost de reciclatge, la 

seva dilatada vida útil i l'estabilitat del seu preu. 

 

Característica  Valor  

Densitat 2,71 g·cm-3 

Punt de fusió 660 ºC 

Ressistivitat elèctrica 0,028 W·mm2/m 

Conductivitat tèrmica 231 W/m·ºC 

Mòdul elàstic 69.000 N/mm2 

Límit elàstic 17 N/mm2 

Resistència al trencament 55 N/mm2 

Allargament unitari 25 % 

Duresa 20 HB 

Fig. 4.1. propietats de l’alumini 

Les aplicacions de l'alumini metàl·lic i dels seus aliatges són molt importants i variades. Pur, 

és utilitzat per a estris de cuina, bidons, aparells per a la indústria química, instrument de 

precisió, etc. Altres aplicacions molt importants són: les de l'alumini en pols, l'alumini en 

pasta i el paper d'alumini; la seva utilització com a conductor elèctric, ja que si a igual 

secció és menys bon conductor que el coure, a pes igual li resulta superior; en fi, 

l'aluminatge del ferro i aliatges ferris. Les aplicacions dels aliatges d'alumini en la indústria 

mecànica, en la indústria de l'automòbil, i en el ram de la construcció aeronàutica són 

innombrables. 
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4.2. Fonaments de Cristal·lografia 

4.2.1. Estructura cristal·lina: 

Una estructura cristal·lina és una forma sòlida en la que els constituents, àtoms, 

molècules o ions estan empaquetats de manera ordenada i amb patrons de repetició que 

s'estenen en les tres dimensions espacials. La cristal·lografia és l'estudi científic dels 

cristalls i de la seva formació. 

L'estat cristal·lí de la matèria és el de major ordre, es a dir, on les correlacions internes 

son majors i a major rang de distàncies. Solen aparèixer com entitats pures, homogènies 

i amb formes geomètriques definides (hàbits) quan estan ben formats. No obstant això, la 

seva morfologia externa no és suficient per avaluar la denominada crstal·linitat d'un 

material. 

4.2.2. Tipus d’estructures cristal·lines: 

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

següents: cúbica centrada en les cares FCC, cúbica centrada en el cos BCC o hexagonal 

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

es repeteixen, anomenades cel·les unitat, les quals representen la simetria de l'estructura 

cristal·lina. Normalment es tracta de paral·lepípeds o prismes amb tres parelles de cares 

paral·leles. Les més corrents són: 

a) 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. 

b) Cúbica centrada en el cos (BCC): Es situen 8 àtoms en els vèrtex 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. 

c) Hexagonal compacta (HC): 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. 
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Fig.4.2. a)Estructura FCC b) estructura BCC, c) estructura HC 

 

4.2.3. Materials pol·licristalins: 

S’anomenen materials policristal·lins aquells materials cristal·lins que poden estar formats 

per més d’una configuració de la seva cel·la unitat, cristall. Perquè es formin aquests 

cristalls generalment venen donats per la manera en que solidifiquen juntament amb la 

composició que tenen. Durant la solidificació es produeixen les següents etapes de 

solidificació: 

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

amb unes orientacions cristal·logràfiques a l’atzar. 

2. Els grans que són d’una mida petita van creixent degut a que se’ls hi adhereixen 

àtoms del líquid subrefredat, és a dir que s’han refredat a temperatures inferiors a les 

indicades per el diagrama de fases, aproximant-se a l’equilibri a una velocitat tan 

lenta que rarament s’aconsegueixen les vertaderes estructures d’equilibri. 

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. 

 

4.2.4. Els cristalls i els nivells cristal·lins  

Un cristall ideal es composa per unitats estructurals tridimensionals idèntiques que es 

repeteixen periòdicament en l’espai i s’anomenen cel·les unitat (unit cells). Aquestes 

unitats representen la simetria estructural absoluta dels cristalls que composen els 

materials cristal·lins formant conjuntament el cristall. Dins de les cel·les cristal·lines, i per 

tant dels mateixos cristalls, es poden distingir uns plans 3D imaginaris que s’anomenen 

plans cristal·lins, les superfícies dels quals donen els nivells cristal·lins. Les coordenades 
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d’aquests plans es determinen pels índex de Miller. Els plans paral·lels dins d’un cristall 

pertanyen a la mateixa família, en aquest cas, dues de les tres coordenades de Miller 

(h,k,l) son iguals pels plans de la mateixa família. 

 

Fig.4.3.  Exemples d’alguns plans cristal·lins dins d’un cristall amb les seves 
coordenades de Miller. [ref.5] 

 

Si per les unitats cristal·lines a=b=c=a0  (figura 4.3), la distància entre els plans cristal·lins 

de la mateixa família, es a dir, entre els nivells cristal·lins, es podria calcular emprant els 

índex de Miller segons l’equació (1)  

 

                                                     (1) 

 

4.2.5. Dislocacions: 

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

dels seus àtoms a l’espai, 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 del comportament dels materials per exemple alhora d’aguantar 

un esforç, una variació de temperatura, de ser més o menys resistent a la corrosió, ...  

Perquè es consideri que existeix un  defecte a la xarxa cristal·lina la irregularitat haurà de 

tenir com a mínim la  dimensió de l’ordre d’un diàmetre atòmic. 

Els defectes de la xarxa cristal·lina més decisius en els canvis que poden provocar al 

comportament del material són els que es coneixen com defectes de línia o dislocacions. 
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Tot i que n’existeixen d’altres com els defectes de punt o vacants i els interfacials o  macles. 

Tots ells són defectes que el que provoquen és una imperfecció geomètrica a la xarxa 

cristal·lina. 

Una dislocació es un defecte lineal o unidimensional en torn a alguns àtoms desalineats. 

Existeixen diferents tipus de dislocacions les quals s’especifiquen a continuació: 

• Dislocació de cunya: apareix quan es crea un semipla d’àtoms que no té 

continuïtat i per tant trenca la distribució normal d’àtoms dins de la xarxa 

cristal·lina provocant una irregularitat. Aquest pla al no estar tant fixat es pot 

desplaçar o pot desplaçar a altres plans i així modificar l’estructura cristal·lina 

inicial. El pla sobre del qual es pot desplaçar la dislocació s’anomena pla de  

lliscament.  

• Dislocació helicoïdal: es forma al aplicar un esforç de cisalla sobre el material, el 

que provoca que la part superior del cristall llisqui una unitat atòmica en qualsevol 

direcció respecte a la part inferior. 

• Dislocacions mixtes: Son les que apareixen amb major freqüència en els material 

cristal·lins i són el resultat de la combinació de dislocacions helicoïdals i de cunya. 

 

Fig.4.4. (a) Dislocació de cunya, (b)Dislocació helicoïdal. 

 

La magnitud i la direcció de les distorsions s’expressen mitjançant el vector de Burgers, 

designat per b. La naturalesa d’una dislocació ve donada per les orientacions relatives de la 

línia de dislocació i per el vector de Burgers; en una dislocació de cunya són perpendiculars 
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i en una del tipus helicoïdal són vectors paral·lels. En una dislocació mixta no són ni 

perpendiculars ni paral·leles. 

 

4.2.6. Relació entre les dislocacions i la deformac ió plàstica 

L’existència de dislocacions permet el lliscament de plans amb una tensió aplicada 

menor. La deformació plàstica apareix com a resultat del moviment d’un gran número 

d’aquestes dislocacions.  

El lliscament de plans atòmics provoca tensions. Aquest lliscament es produeix per 

determinades forces externes, que es transmeten a cada gra, generant en cada un d’ells 

una força interna; o el que és el mateix, un estat tensional. Doncs be, si aquesta tensió 

interna o tensió de cisalla és suficientment gran com per moure l’àtom de la seva posició 

de forma permanent, es produeix l’anomenada deformació plàstica. Si existeixen 

dislocacions, la tensió de cisalla resulta afavorida, ja que per a obtenir la mateixa 

deformació plàstica, es necessita una tensió molt més petita. 

 

4.2.7. Enduriment de l’alumini per reducció de mida  de gra 

És conegut que la reducció de la mida de gra en l’alumini, com en tots els metalls, ofereix 

propietats mecàniques molt interessants com per exemple la combinació d’alta resistència 

amb ductilitat o la possibilitat de presentar comportaments superplàstics a temperatures 

relativament baixes i altes velocitats de deformació. Aquestes propietats tan valorades en 

l’àmbit de l’enginyeria actual han fet que es desenvolupin variades tècniques per a obtenir 

materials amb estructura de gra UFG (Ultra-Fine Grain) ja sigui per via química, com la 

condensació en gas inert i tècniques de cristal·lització, o per via mecànica aplicant als 

metalls deformació plàstica severa (SPD), com podria ser la molta mecànica BM (Ball 

Milling),tècnica utilitzada en el present estudi, l’extrusió torsional TE (Twist Extrusion) o la 

torsió a alta pressió HPT (High Pressure Torsion) entre d’altres.  

Amb la finalitat de conceptualitzar el mecanisme d’enduriment per reducció de gra, a 

continuació es mostra breument la relació entre el moviment de les dislocacions i el 

comportament mecànic dels metalls. 

 

4.2.8. Relació deformació – mida de gra – endurimen t 

Per tal d’entendre el mecanisme d’enduriment per reducció de gra, és important entendre la 

relació entre el moviment de les dislocacions i el comportament mecànic dels metalls.   

En general els límits de gra augmenten la resistència dels metalls perquè actuen com a 

barrera en el moviment de les dislocacions, excepte a temperatures elevades, que poden 
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resultar regions debilitades. Normalment, a temperatura ambient, els metalls de gra fi són 

més durs, resistents i més susceptibles a l’enduriment per tensió. D’altra banda, són 

menys resistents a la corrosió i a la termofluència. Un gra més fi produeix també una 

conducta més uniforme i isotròpica en els materials.  

Els grans contigus tenen diferents orientacions cristal·logràfiques compartint un mateix 

límit de gra. Quan apareix la deformació plàstica, el lliscament o el moviment de les 

dislocacions, el límit de gra actua com una barrera a l’avançament d’aquestes 

dislocacions degut a dos motius: 

El primer és que durant la deformació plàstica dels metalls, les dislocacions es mouen al 

llarg d’un determinat pla de lliscament i no poden passar de un gra a l’altre. Les línies de 

lliscament canvien de direcció en els límits de gra. Per aquest motiu, cada gra té el seu 

propi conjunt de dislocacions en els seus propis plans de lliscament preferent, que tenen 

una orientació diferent a la dels grans veïns. A mesura que augmenta el nombre de grans 

disminueix el diàmetre de gra, les dislocacions dins de cada gra no poden recorres una 

distància menor  abans d que trobin el límit de gra, punt en el qual finalitza el seu 

moviment (apilament de la dislocació). Per aquest motiu, els materials de gra fi 

posseeixen una major resistència. 

D’altra banda per a límits de gra de angle gran, pot passar que les dislocacions no 

travessin els límits de gra durant la deformació, sinó que es forma una aglomeració de 

tensions en un pla de lliscament de gra, fet que pot activar fonts de noves dislocacions en 

les regions pròximes al límit de gra contigu. 

Un material amb gra fi, és aleshores més dur i resistent a les dislocacions que un de gra 

gruixut, ja que l’àrea total de límit de gra del primer és major a la del segon, impedint el 

moviment de les dislocacions a major escala, o el que és el mateix, dependre d’una força 

més elevada per a dur a terme el moviment d’aquestes.  

La relació entre mida de gra i duresa del material pot ser explicada mitjançant l’equació 

de Hall-Petch, equació empírica, basada en mesures experimentals i no en la teoria, que 

relaciona la resistència a la deformació d’un material amb el seu diàmetre mig de gra.  

 

2/1

0

−+= dk yy σσ              (2) 

 

On σ0  i k són constants relacionades amb el material d’interès, d és el diàmetre mitjà de 

gra del material  i σy  el límit elàstic. 

L’equació mostra clarament que a mesura que disminueix el diàmetre de gra, augmenta la 

resistència a  la deformació del material, és a dir,  la seva duresa. Considerant que els 
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diàmetres de gra convencionals poden variar de unes quantes a uns quants centenars de 

micres, pot esperar-se un canvi considerable en resistència a través del refinament del gra.  

D’altra banda, existeixen teories que demostren que el comportament en l’enduriment de 

les pols d’alumini nanocristalines no es pot aproximar de la mateixa manera per a totes les 

mides de gra. Els resultats de les recents investigacions realitzades per els científics Kahn, 

Huang and Lian mostren un model (KHL) d’aproximació a l’enduriment per deformació de 

l’alumini nanocristalí a partir d’una relació bi-linear de l’equació de Hall- Petch.[17]  

 
Fig. 4.5. Aproximació de Hall-Petch i de Kahn, Huang and Lian  de la resposta 
d’un alumini nanocristal·lí a una velocitat de deformació de 104 s. 

 

4.3. Obtenció de pols UFG per Mòlta Mecànica 

La mòlta mecànica consisteix en introduir les partícules de pols en els recipients d’un molí 

juntament amb un conjunt de boles d’acer endurit que seran les encarregades de moldre 

la pols. En el nostre cas s’ha fet ús d’un molí planetari de boles. El molí produeix un 

moviment de rotació-translació de manera que les boles, sotmeses a la força centrífuga 

proporcionada pel molí, exerceixen sobre la pols uns esforços que deformaran 

severament i de forma plàstica les partícules de la pols, reduint alhora la seva mida de 

gra. Els recipients i el disc base del molí giren en direccions oposades, tal i com mostra la 

figura 14, per tant les forces centrífugues actuen alternativament en diferents direccions. 

Efecte que beneficiarà la mòlta al provocar un efecte de fricció amb les parets del 

recipient i un efecte d’impacte al xocar les boles contra el mateix. En el procés elemental 

de la nanocristal·lització, inicialment la deformació està localitzada en les zones de 

cisallament, duent a terme una formació molt densa de dislocacions. Quan la tensió 

arriba a un cert nivell, les dislocacions s’eliminen i es recombinen per a produir límits de 
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gra d’angle inferior, formant així subgrans de mida nanomètrica que acabaran orientant-

se aleatòriament.  

 

 

Fig. 4.6. Esquema d’un disc base i de la secció horitzontal d’un dels recipients d’un molí planetari. 

 

El molí conta amb una sèrie de variables, que modificant-les permetran canviar les 

condicions de la mòlta, i en conseqüència les propietats de la pols obtinguda en el 

procés. Algunes de les variables són les següents: 

 

• Relació pols-boles:  La relació pols-boles determina directament l’efectivitat de la 

mòlta, de manera que per una mateixa quantitat de boles, si augmentem la 

quantitat de pols estem reduint la relació i per tant l’efectivitat.  

 

• Velocitat de gir: Al augmentar la velocitat de gir, es redueix el temps de mòlta i 

s’incrementa la obtenció de pols de fracció fina. D’altra banda, cal controlar la 

velocitat en excés per evitar el sobre escalfament del conjunt.  

 

• Tipus i nombre de cicles: La majoria de molins permeten programar l’alternança 

de períodes temps de molturació amb d’altres de temps de repòs per a que 

l’aparell pugui refrigerar-se mitjançant un sistema de ventilació. Lògicament, 

també és programable el nombre de cicles i la seva durada.  

 

• Mida de la pols introduïda: Teòricament, la reducció de la mida de gra es produeix 

des de l’exterior del gra fins a l’interior. Si introduïm pols de partícules més petites 

al molí, el resultat serà una mòlta més ràpida i homogènia.  
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• Introducció de ceres: La introducció de ceres o productes lubricants disminuirà el 

fregament entre la pols i les boles, reduint així les tensions i modificant el resultat 

de la mòlta en funció a la quantitat introduïda. 

 

 

4.4. Mètode d’anàlisi: Difracció de raigs X 

4.4.1. Aproximació als raigs X 

El 1895 Röentgen va descobrir els raigs X i van començar a utilitzar-se sense saber gaire 

be que eren. Posteriorment, el 1912 Von Laue va descobrir que els cristalls refracten els 

raigs X i que segons la forma de refractar permetien identificar l’estructura del cristall. 

Actualment, la difracció de raigs X es una tècnica molt útil per a la identificació i anàlisi de 

compostos cristal·lins, es a dir, es una tècnica que serveix per a la realització d’un estudi 

mineralògic. 

 

4.4.2. Concepte físic dels raigs X 

Els raigs X son radiacions electromagnètiques de longitud d’ona λ entre 0’5-2’5 Å encara 

que pot avarcar  des de 0’1a 10 Å (llum visible 4000-8000 Å). Els raigs es produeixen 

quan una partícula carregada amb suficient energia cinètica, es desaccelera ràpidament. 

Un tub de raigs X te una font d’electrons i dos elèctrodes metàl·lics entre els quals 

s’estableix un alt voltatge (desenes de milers de V). Els electrons van a l’ànode xocant 

entre ells a gran velocitat. En el punt d’impacte es produeixen els raigs X que irradien en 

totes direccions.  

2

2

1
vmVeE ⋅⋅=⋅=                  (3) 

On e es la carrega de l’electró (−1,6 × 10−19 C), V el voltatge, m la massa de l’electró     

(9’11·10-31 kg) i v la velocitat just abans de l’impacte. Si s’apliquen 30.000 V la major part 

de l’energia cinètica es converteix en calor i tan sols una fracció inferior al 1% es 

transforma en raigs X. Al analitzar aquests raigs X es comprova que son una mescla de 

diferents λ, fet degut a que la desacceleració que pateixen els electrons al colpejar 

l’ànode, no es la mateixa per a tots, alguns electrons paren del tot i altres son simplement 

desviats. Els que son desviats tenen menor energia que els completament desaccelerats, 

però tenen major λ. La totalitat d’aquestes λ per sobre de la λSWL (short wavelength limit) 

constitueixen l’espectre continu.  
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Fig. 4.7. Representació de les línies característiques d’un metall 

Quan augmentem el voltatge de un tub de raigs X per sobre d’un valor crític (propi del 

metall de l’ànode), apareixen màxims d’intensitat a diferents λ superposades a l’espectre 

continu. Per ser característiques del metall s’anomenen línies característiques. Aquestes 

línies cauen en grups, anomenant-les K, L i M en ordre creixent de λ, totes elles formen 

l’espectre característic del metall utilitzat com a ànode. Normalment només les línies K 

són útils en els raigs X. Hi ha varies línies K, però només les tres més fortes son 

observades en la difracció normal, s’anomenen Κα1, Κα2 i Κβ1. Les components α1 i α2 

tenen λ tan pròximes que no sempre es veuen en línies separades, en aquests casos ens 

limitem a anomenar-la Κα. Les línies característiques des raigs X van ser descobertes per 

Bragg i concretades per Moseley. 

 

4.4.3. Principis de la difracció de raigs X 

Els raigs X incidents es poden difractar dins d’un material cristal·lí. Aquesta difracció 

s’efectua sobre els àtoms situats als nivells cristal·lins que corresponen a la superfície 

dels plans cristal·lins imaginaris. La difracció es dóna quan un feix de raigs X d’una fase 

específica (de longitud d’ona i amplitud específica) es reflexa sobre un nivell cristal·lí i 

canvia la seva direcció de propagació però conserva la seva longitud d’ona i amplitud 

original. En canvi, quan dos feixos de raigs X incideixen sobre una superfície, pot passar 

que durant la seva reflexió s’interfereixin, creant una interferència constructiva on els dos 

feixos de mateixa fase es fusionen en una, amb igual longitud d’ona però de doble 

amplitud, o be una interferència destructiva on els dos feixos fusionats arriben al nivell 
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cristal·lí amb un desfasament de π/2, creant un feix resultant d’amplitud nul·la, es a dir 

inexistent, degut a la neutralització dels feixos incidents entre ells.  

 

 

Fig. 4.8.  A: difracció, B: interferència constructiva, C: interferència destructiva 

El mètode de la difracció de raigs X es basa en el fenomen que es produeix quan un  feix 

incident de raigs X compleix la llei de Bragg 

 

 

 

 

 

    
            Fig. 4.9. Representació de la reflexió en la llei de Bragg 

En aquesta equació n es un nombre enter que dóna la classe (o ordre) de la difracció, λ 

la longitud d’ona del feix incident i θ és l’angle entre la direcció de propagació del feix 

incident i els nivells cristal·lins. Aquestes distàncies, com ja s’ha explicat, són 

característiques per cada cristall i per tant per a cada material cristal·lí. Així doncs, si es 

coneix a λ i l’angle θ, la distancia d pot ser calculada. Per a que es compleixi la llei de 

Bragg, cal que n sigui un nombre enter. Si aquest nombre no fos enter, es produiria una 

interferència i no una difracció. Segons l’equació (5) obtinguda a partir de les equacions 

(3) i (4) es podrien calcular les posicions angulars dels pics de Bragg. 

θλ sin
)(

2

222
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=
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a
                  (5) 

θλ sin2 ⋅⋅=⋅ dn (4) 
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D’acord amb aquesta equació, els índex de Miller (h, k, l) es poden emprar per a la 

indexació de les possibles difraccions que un cristall hauria de donar.  

4.4.4. Instrumentació i funcionament  

La font de producció de raigs X en un difractòmetre automàtic es un tub de raigs X o tub de 

Coolidge. Generalment, el blanc (ànode) utilitzat en aquests tubs es de coure, que emet 

una radiació X amb dues longitud d’ona característiques conegudes λKα= CuKa1-CuKa2= 

0.154nm (1.5406 A) i λKβ= 0.193nm (1.93A).Malgrat tot, normalment s’empra només la 

seva radiació Kα. Com que els raigs X generats traspassen un monocromador, el feix de 

raigs X monocromàtics que surten del generador A (figura 4.10.) cauen sobre la mostra B, 

traspassant anteriorment les dues finestres (diafragmes I i II), que disposen d’una obertura 

d’amplitud específica per a reduir el diàmetre del feix incident, de tal manera que la seva 

base només cobreixi la superfície de la mostra. El feix incident, en contacte amb la mostra, 

es difractat tal i com s’ha explicat en l’apartat anterior. L’amplitud del feix difractat ha d’ésser 

reduïda un altre cop per a que sigui possible a seva recollida per part del detector. Així 

doncs, el feix difractat en primer lloc, la finestra III. Les finestres I, II, III s’anomenen 

finestres d’obertura perquè regulen l’amplitud (diàmetre) i la direcció del feix. El feix 

difractat, per sortir de la cambra de difracció, traspassa una altra finestra de convergència, 

(soller slit), que es pot obrir i tancar en qualsevol moment. Posteriorment, el feix difractat, 

travessant el primer diafragma del detector, IV, i un segon monocromador, D, es concentra 

en el detector, travessant una última finestra, V. Els espectres es transporten a un 

ordinador i es comparen a un banc de dades. 

 

     A: font de raigs X (tubCoolidge) 

       B: mostra posada sobre una taula    

           rotatòria 

       C: soller slit 

       D: monocromador secundari; 

       E: detector, 

       I, II, III, IV i V: finestres (diafragmes) 

 

       Fig. 4.10. difractòmetre automàtic 
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Malgrat tot, per a que sigui possible la identificació, és necessari conèixer totes les  fases 

cristal·lines, per tant, s’han de detectar totes les possibles famílies de plans cristal·lins 

d’aquests cristalls. Això no es possible si la mostra esta immòbil, ja que si l’anàlisi es 

desenvolupés en aquesta situació només seria possible identificar certes posicions 

angulars de certs pics que acomplissin la llei de Bragg. Es a dir, només es detectarien 

certes famílies específiques de plans cristal·lins per cada cristall i això no permetria 

conduir a unes conclusions científicament justificables. Aquest problema es soluciona 

mitjançant una base rotatòria que aplica una rotació a la mostra amb una mida de pas de 

θ º per unitat de temps, i conseqüentment, fent girar també el detector, per a que sigui 

possible que en detecti els feixos difractats. Aquest darrer, però gira amb una velocitat de 

2θ º per unitat de temps.  

En el mètode de la pols, les mostres podrien ésser materials compostos de diferents 

fases cristal·lines a identificar, avaluacions que es realitzarien amb el suport informàtic i 

un banc de dades. Si la mostra no estigues polvoritzada, els cristalls de la mostra podrien 

estar orientats de manera no arbitraria, així, alguns pics de Bragg serien molt més 

intensos en l’espectre que les densitats donades pels seus patrons. Això podria suposar 

un problema per a la identificació de les mostres pol·licristalines, ja que dificultaria la 

comparació dels pics dels seus espectres amb la base de dades. El resultat d’aquesta 

anàlisi es el difractograma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fig. 4.11.Difractograma d’una mostra d’alumini presentat per WinPlotR 
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4.4.5. Estudi del difractograma       

La descripció exacta de la forma dels pics de difracció és un procés crític en l’estudi del 

difractograma; la seva forma és determinada per la mostra (mida del cristall, 

microdeformacions, defectes, etc...) i l’instrumentaria utilitzada (font de radiació, geometria 

utilitzada, mida de les reixetes “slits”). Per a poder modelar-les contem amb diferents 

funcions analítiques, que generen una funció normalitzada, anomenades funcions perfil i 

que són típicament descrites per tres paràmetres, la seva posició (2θk), una intensitat (I0) i 

l’amplada de la funció representada per l’amplada a mitja alçada (FWHM). Algunes 

d’aquestes funcions perfil simètriques són: [ref. 11] 
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c) Voigt:     
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La  funció de Voigt es defineix com a la convolució de les formes Gaussiana i 

Lorentziana. 
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d) Pseudo-Voigt:        ( ) 101 ≤≤−+= ηηη GLpV                          (9) 

 

La funció pseudo-Voigt és una aproximació de la funció de Voigt on els paràmetres de 

forma HL i HG són substituïts per η i H. Es podria dir que és una combinació lineal de 

paràmetres Lorentzià i Gaussià amb una mateixa H (FWHM). És per aquesta raó, i pel fet 

de que numèricament resulta molt més senzilla, que usualment s’ajusta el perfil del pic de 

difracció a una pseudo-Voigt, degut a que la variació en l’amplada del pic de difracció 

produït per la mida de gra dels petits cristalls en la disposició aleatòria de la mostra en pols 

és més ben descrita per una funció lorentziana mentre que les contribucions a la forma del 

pic degut a factors instrumentals poden ser-ho mitjançant una funció gaussiana.  

Diferents treballs mostren que el caràcter lorentzià de la forma dels pics en difracció de 

raigs X s’incrementa amb l’angle de difracció, encara que les funcions s’ajusten més als 

pics dels difractogrames si les funcions pseudo-Voigt es representen en 2θ.  

El paràmetre η es refina com una funció lineal de 2θ 

de variables NA i NB, definint el perfil del pic entre les 

formes límit de gaussiana (η=0) i lorentziana (η=1). 

 

    η =NA+NB(2θ)  (10) 

 

A la figura 4.12. es mostra una funció pseudo-Voigt  

amb paràmetre η=0,5.  

F

f

f

Fig. 4.12.  : Funcions perfil normalitzades 

                    centrades en 2θk =50º 

 

e) Pseudo Voigt modificada de Thompson – Cox – Hasting s (TCH):  

 

  ( )LG HHFH ,),( =η        

( )5154322345 07842,047163,442843,269269,2 LLGLGLGLGG HHHHHHHHHHH +++++=    (11) 
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····11116.047719.036603.01

32

+






+






−=
H

H

H

H

H

H LLLη  (12) 

 

La modificació realitzada per Thompson , Cox i Hastings [ref.12] sobre l’expressió pseudo-

Voigt permet de perfilar els paràmetres η i H en funció de (HL, HG), com s’observa 

clarament en les equacions (11) i (12). Així mateix existeix la possibilitat d’invertir les 

equacions i per tant les variables, obtenint aleshores: 

   32 07783.019289.072928.0 ηηη −−=
H

H L         (13) 

2

1

32 )0081.02478.074417.01( ηηη −−−=
H

HG           (14) 

1 

4.4.6. Tractament del fons ( background): 

La línia de base en un difractograma té un comportament no lineal que es deu 

principalment a cinc factors:  

• Dispersió de la mostra (la qual s’observa per a angles baixos de 2θ quan existeix 

massa divergència del feix de raigs X) 

•  Fluorescència de la mostra 

• Presència d’importants quantitats de material amorf en la mostra 

• Dispersió del substrat sobre el qual es troba dipositada la mostra (sempre que la 

mostra sigui massa prima) 

•  Dispersió ocasionada per l’aire (el qual té efectes significatius per a valors baixos 

de θ) 

El modelat de la intensitat del fons es pot dur a terme de diferents maneres, ja sigui 

analitzant el fons i registrant la seva intensitat per punts, mitjançant una interpolació lineal 

                                                

 

 

1 Nota: Notem que no son les úniques fórmules analítiques per aproximar la modelació d’un pic de 

difracció, sinó que són les que s’han considerat imprescindibles per a il·lustrar el tractament que s’ha 

portat a terme en l’actual estudi.   
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entre punts seleccionats del difractograma, utilitzant una funció polinòmica que s’ajusti al 

fons2. En present treball, s’ha analitzat per difracció de raigs X la resina utilitzada com a 

suport de la mostra amb la finalitat d’observar fins a quin punt pot alterar les components 

gaussianes i lorentzianes dels pics, el resultat ha estat del tot favorable, ja que com es pot 

observar en la figura 8 no s’aprecien variacions d’intensitat.   

 

. 

Fig.4.13. Difractograma d’una mostra de la resina utilitzada en el present estudi (EBS) en 

vermell i detall de la seva influència en una mostra d’alumini, en blau, en un dels seus pics. 

 

4.4.7. Asimetria:  

La funció pseudo-Voigt, que és la que escollim com a funció perfil per als pics en el 

difractograma, és simètrica al voltant d’una posició de Bragg. En canvi, experimentalment 

es presenta una varietat d’efectes instrumentals i de la mateixa mostra, com per exemple la 

                                                

 

 

2 Es coneix de diferents funcions polinòmiques que defineixen el background o soroll de fons en un 

difractograma. Així mateix, la precisió de l’aproximació ve determinada per la complexitat del 

background  i és directament proporcional al grau del polinomi emprat. Un exemple de polinomi de 

cinquè ordre que definiria el perfil del fons és el següent: 

[ ]mi

m

mbi BKPOSBy 1)/2(
5

0

−=∑
=

θ  

On ybi és la intensitat del fons en el punt i, Bm són les variables a refinar, 2θi és un punt del patró de 

difracció i BKPOS és l’origen del polinomi. 
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divergència axial del feix de raigs X, que provoca una pronunciada asimetria en la forma 

dels pics observats, especialment en la regió dels angles més baixos de difracció. Aquesta 

asimetria pot ésser descrita mitjançant la funció de Bérar i Baldinozzi (1993) [ref.13] i pot 

ésser reduïda considerablement mitjançant reixetes Soller per als feixos de raigs X 

incidents i refractats. El fet de que aquest factor sigui més pronunciat en els angles de 

difracció petits fa que en determinats estudis, els resultats siguin buscats només per a 

seccions del difractograma amb valors de 2θ grans.  

 

4.4.8. Determinació de l’aportació deguda a la inst rumentació  

L’ús d’instrumentació en la difracció de raigs X, provoca inevitablement unes alteracions en 

el perfil del difractograma. La determinació d’aquesta aportació sobre l’amplada a mitja 

alçada dels pics de difracció és crucial a l’hora d’estudiar la mostra amb precisió. Per a la 

seva determinació existeixen dos possibilitats.  

La primera es basa en un mètode analític consistent en el coneixement dels paràmetres 

fonamentals de la tècnica de difracció, essent imprescindible conèixer les funcions que 

representen les contribucions de tots els components òptics inclosos en l’equip.  

La segona possibilitat és el mètode experimental, que consisteix en realitzar la mesura 

d’una mostra estàndard, la qual ha de tenir un cristall major a 2000Ǻ i no presentar 

microdeformacions. Posteriorment, amb les dades obtingudes  és determina la funció 

instrumental de l’equip. Aquest mètode és el més utilitzat, ja que resulta més fàcil obtenir un 

material estandar que adquirir un programa que contingui totes les funcions  de tots els 

components de la òptica del difractòmetre. L’augment d’amplada en els pics de difracció 

produït per l’equip de raigs X es descriu amb les equacions següents, la qual varia amb 

l’angle de difracció i està definit amb les fórmules de Caglioti. [ref. 15,16]. 
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(15) 

 

 

(16) 

 

 

 

(17) 

 

 

 

(18) 

 

On U,V, W ,X,Y i Z  són constants a determinar i θ és l’angle de Bragg.  

Amb el refinament de les dades obtingudes en la mesura d’un material estàndard es pot 

determinar el valor de les constants de Caglioti, i amb aquestes la desviació error causada 

per l’instrumental de l’equip de difracció.   

 

4.5. Fonaments de la teoria de Williamson-Hall  

La difracció de raigs X es avui en dia una eina extensament utilitzada en la caracterització 

de la mida de gra i de les deformacions estructurals que presenten tant els materials 

monocristal·lins com els policristal·lins. En el nostre cas, en l’estudi de l’evolució 

microestructural de la pols d’alumini podem fer ús del procediment de Williamson-Hall i de 

la seva modificació. Aquest mètode es basa principalment en l’anàlisi de l’amplada màxima 

en alçada mitja FWHM (full width at half maximum) dels perfils de difracció dels plans 

cristal·logràfics (difractogrames). Quan un material és sotmès a deformació plàstica, els 

perfils de difracció experimenten variacions degut a la disminució de la mida de gra, 

augment de microdeformacions, falles estructurals... deformant la seva forma i FWHM a 

més de desplaçar-los a angles diferents. L’estudi d’aquests perfils de difracció, altrament 

anomenats difractogrames, permet calcular la mida de gra de la pols d’alumini sotmesa a 

Nº de paràmetres Funció perfil equació 

3 pseudo-Voigt   [ ]212 tantan WVUH ++= θθ  

4 pseudo-Voigt   
2

1

2

cos
tantan 




 +++=
θ

θθ X
WVUH  

5 Voigt 

  [ ]212 tantan WVUHG ++= θθ  

  
θ

θ
cos

tan
Y

XH L +=  

6 Voigt 

  [ ]212 tantan WVUHG ++= θθ  

  Z
Y

XH L ++=
θ

θ
cos

tan  
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deformació severa, fet que resulta primordial en l’acompliment dels objectius d’aquest 

projecte. A continuació es pretén exposar amb claredat el procediment emprat en l’aplicació 

del mètode.  

 

4.5.1. Avaluació dels experiments de difracció de r aigs X 

La densitat de dislocacions mitjana ρ relativa a un cristall, es pot obtenir a partir de la 

difracció de raigs X mitjançant l’estudi del seu difractograma i el mètode de transformació 

de Fourier. [ref. 2,3], que ens permet arribar a l’expressió (20),  

( ) ( )nRQnnA e /lnln 2 ⋅⋅⋅−≅ ρ                (20) 

on A(n) son els coeficients de Fourier de la distribució d’intensitat en funció del paràmetre 

de Fourier n, ρ és la densitat de dislocació mitja i Re és el radi extern de les dislocacions. Q 

és una constant que relaciona els valors de densitat de dislocació anomenats “formals” amb 

els reals, ρ* i ρ respectivament, on ρ*=ρ·Q (ρ* es obtingut directament d’una mesura 

estàndard). En l’experiment de difracció el factor Q es relaciona amb el contrast causat per 

una dislocació i es donat com a l’equació (21).[ref. 4,6].  

         ( ) 2/22 CbgQ ⋅⋅⋅= π            (21) 

On g i b son els valors absoluts dels vectors de la difracció i de Burgers  respectivament. C  

és l’anomenat factor de contrast, corresponent a una funció dels índex de Miller, més 

concretament la mitjana dels factors geomètrics determinats mitjançant la posició relativa 

entre els vectors de Burgers i els lineals, que son b i l per les dislocacions i g com a vector 

operador de la difracció. Cal notar, que els valors del factor de contrast, podrien ser 

calculats per una via numèrica alternativa tenint en compte les constants elàstiques del 

cristall. [ref. 4, 7] 

Així doncs considerant una estructura cúbica, el factor de contrast ha de ser isotròpic per a 

una reflexió particular, és a dir que els factors de C han de ser permutats en totes les seves 

possibilitats com indica l’expressió (22), que mostra que Cg4 és un polinomi de quart ordre 

dels índex de Miller. [ref.7]                 

Això significa que el valor de C  és obtingut de la mitja de P4(h,k,l) per totes les seves 

permutacions i per a una reflexió determinada. Dit d’una altra manera, hem de trobar les 

invariants de P4 amb el requisit de que satisfacin la simetria de la estructura cristal·lina. Per 

a les estructures cúbiques, l’únic invariant de quart orde a part del trivial g4 és 
222222 lklhkh ++ , obtenint així:  
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( )2* DKA ∆=ρ

DS KKK ∆+∆=∆

          ( )2222

222222

4

4

lkh

lklhkh
BA

g

P
C

++
++−==                (22) 

on A i B són constants que depenen del tipus de cristall i les seves constants elàstiques. De 

l’equació (22) observem que el valor de A correspon al factor de contrast per a la reflexió 

(h,0,0). Utilitzant la notació: 

     ( )2222

222222
2

lkh

lklhkh
G

++
++=                        (23) 

Ens permet escriure de forma simplificada  

 )1( 2
00

2 qGCBGAC h −=−=     (24) 

on A = 00hC  i q = B/A. 

 

4.5.2. Procediment modificat de Williamson-Hall  

Considerant l’amplada a mitja alçada (FWHM) d’un pic d’un difractograma com: [ref. 9] 

 

∆K=2cosθB∆θ/λ               (25) 

 

On 2∆θ és β mesurada en radians, θB és l’angle de Bragg de la reflexió i λ la longitud 

d’ona dels raigs X, podem escriure que: 

                 (26) 

 

On ∆KS i ∆KD son les contribucions causades per la mida del gra i per la presencia de 

dislocacions en el cristall respectivament. La contribució de la mida és d’ordre 

independent a la reflexió i es pot escriure com a : [ref.10]   

∆KS =0.9/d                          (27) 

 

On d és la mida mitja de gra. Així, segons la teoria de l’augment d’amplada en perfils 

causat per dislocacions (line broadening caused by dislocations – Wilkens, 1970) [ref. 4] 

la contribució corresponent a les dislocacions pot ser obtinguda com a continuació, 

demostrant-se que: 

                 (28) 
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( )Cg
A

b
dK ⋅⋅⋅+=∆ 2

2
22

2
)/9.0()(

ρπ

 

Equació on A depèn de la forma del perfil i és funció del radi extern de dislocacions Re. 

Experiments s’ha comprovat [ref.4] que en el cas d’una mostra donada, A és una 

constant per a qualsevol reflexió, i per a una amplia gamma de distribucions de 

dislocacions es pot prendre el seu valor com a A=10. Amb aquesta simplificació, partint 

de les equacions (21) i (27) i utilitzant la relació ρ*=ρ·Q, obtenim la següent relació: 

  

 

( ) ( )2/12/12/12 2/ CgAbK D ρπ=∆                 (29) 

 

Si a l’equació  (26) hi afegim les equacions  (27) i  (29), obtenim l’equació modificada de 

Williamson-Hall (Ungár i Borbély,1996): 

 

(30) 

 

L’equació mostra que la línia obtinguda en la gràfica de la modificació de Williamson-Hall 

no és funció únicament de g = 2sinθ/λ  , sinó del paràmetre ( )2/1Cg . Aquest paràmetre 

dóna constància del contrast causat per les dislocacions, que poden variar 

considerablement d’una reflexió a una altra. Notem que en la versió quadràtica de 

l’anomenada gràfica, que és la versió original de Williamson-Hall  (Williamson i Hall, 

1953), aquest factor és Cg 2 .  

  

    

 

Definitivament, ambdues equacions permeten, al graficar ∆K en funció de g·C 1/2 , 

d’obtenir de manera trivial  els valors de la mida de gra d en la ordenada a l’origen,  i de la 

densitat de dislocacions ρ deduïble del valor del pendent de la recta. 

 

 

 

 

( ) ( )2/12/12/12 2//9.0 CgAbdK ρπ ⋅+=∆

(31) 
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Fig. 4.15. Representació de l’aproximació de W-H  i de la seva 

modificació per a una mostra d’alumini sotmesa a una mòlta de 40h  

 

 

4.6. Mètode d’anàlisi: microduresa Vickers 

Els mètode de microduresa Vickers va ser introduït per Vickers a Anglaterra el 1925. 

L’assaig3 utilitza com a penetrador un diamant amb forma piramidal equilàtera amb angle 

dièdric de 136º, el qual és premut sobre el material a estudi, sota una determinada càrrega 

(valors entre 15 i 1000 grams-força), definint-se la duresa Vickers (HV) com el quocient de 

la càrrega F(N) i l’àrea superficial, A (mm2), de la marca permanent deixada per el 

penetrador, una vegada retirada la càrrega. L’àrea es determina a partir de la mesura per 

microscopia òptica de les diagonals de la petjada, calculant-ne la duresa mitjançant 

l’expressió: 

22
1891,0

68sin2
d

F
HV

d

F

A

F
HV ⋅=⇒

⋅
==      (19) 

                                                

 

 

3 Mètode especificat en la norma ASTM 384-89 / UNE-EN ISO 6507-2 
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La duresa Vickers HV ha de considerar-se com una duresa plàstica, ja que es determina a 

partir de la marca permanent o residual, és a dir, sobre la deformació plàstica obtinguda en 

la superfície del material desprès de la penetració.  

 

Fig. 4.14. a) geometria de la piràmide de diamant, b) marca deixada sobre el material 

D’altra banda cal notar que l’equació (19) suposa que la petjada permanent manté la 

mateixa geometria que la punta del penetrador Vickers que la ha creat. Aquesta hipòtesi no 

suposa un error gaire gran quan la càrrega aplicada és relativament gran (per sobre dels 10 

N) i quan els materials mesurats són poc elàstics. En els altres casos degut als fenòmens 

de  fluència de plàstica i elàstica dels materials, la petjada pateix petites deformacions en 

comparació amb la geometria del penetrador, transmeten així un coeficient d’error a la 

duresa calculada.  
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5. Part experimental  
5.1. Condicions de treball  

S’han realitzat mòltes de pols d’alumini, sense cap tipus d’additiu i amb addició de un 0,4% 

de cera en pols EBS (etileno-bis-estearamida). com a agent controlador del procés, en un 

molí planetari els recipients del qual tenen un volum interior de 250ml i amb boles d’acer 

de 10mm de diàmetre i 4,06g aproximadament. Per a aquestes condicions el fabricant 

recomana l’ús de 50 boles com a màxim; en el present estudi totes les mostres han estat 

mòltes en recipients amb 37 boles i 7,5g de pols d’alumini comercialment pur. Les mòltes 

han estat realitzades a en intervals de 30 min de molta per 30 min de descans de forma 

simultània durant els períodes de 10, 20, 30, 40 i 50h i a una velocitat constant de 160 

rpm, que és la que s’ha considerat idònia per a crear els efectes de cisalla i impacte, que 

produeixen la reducció de gra i conseqüent enduriment sobre la pols d’alumini, evitant un 

sobre escalfament del conjunt boles pols i una reducció de l’energia d’impacte i de fricció 

a la que es veuen sotmeses les partícules d’alumini. Considerant que degut al seu baix 

punt de fusió es podrien haver danyat les mostres per adhesió de les partícules les unes 

amb les altres. Donada la gran superfície que posseeixen les partícules , en relació al seu 

pes total i la facilitat amb què l’alumini reacciona amb atmosferes riques amb oxigen, s’ha 

procurat la seva manipulació i conservació en atmosfera inerta. 4 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5.1. Imatge de l’interior d’un dels dipòsits utilitzats amb la pols d’alumini ja mòlta i les boles d’acer, i 
detall d’una de les mostres ja preparades.  

                                                

 

 

4 Els procediments de mòlta han estat realitzats per els alumnes de l’EUTEIB, Alex Bejarano, Cristian 

Narváez,, així com el protocol d’extracció de pols d’alumini en atmosfera controlada presentat en l’annex.  
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En la realització d’aquest estudi ens hem basat en els resultats obtinguts a partir de les 

mostres presentades en la figura 5.2. Amb l’anàlisi dels resultats es pretén arribar a una 

conclusió respecte als efectes que provoquen la cera i les hores de mòlta en el mecanisme 

de reducció de gra, juntament amb la validació del mètode de càlcul, del qual no es 

disposen gaires referències en que es tracti pols d’alumini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 5.2.Taula on es presenten les  mostres usades en l’estudi i les seves característiques de mòlta 

 

Part important del desenvolupament de la preparació de les mostres ha consistit en la 

creació d’un protocol amb la finalitat de normalitzar la òptima preparació de mostres, 

contenint per tant els procediments de preparació de la resina, preparació de la pastilla i 

polit de la mateixa un cop seca. Aquest protocol ha estat elaborat únicament a partir de 

l’experiència obtinguda en la realització d’aquest projecte i és presentat en l’annex B.  

Amb la finalitat validar els resultats obtinguts mitjançant les difraccions per raigs s’han 

realitzat càlculs de microduresa per a totes les mostres, prèviament embotides en resina de 

curat en calent EPOMET de Buehler, ja que permet obtenir una duresa, rigidesa i resistència 

en la mostra suficients com per poder aguantar els assaigs de microduresa Vickers. 

Els assaigs de microduresa s’han realitzat en un microduròmetre de la casa Matsuzawa 

model Seiki i s’han realitzat 15 assaigs per mostra amb la finalitat d’estabilitzar la corba 

de dispersió de resultats. El temps de càrrega ha estat de 15 s en tots els casos, la 

càrrega de 25 g, paràmetres que s’han considerat suficient per a estabilitzar l’empremta 

produïda pel penetrador sobre les mostres d’alumini. Per determinar la duresa de les 

mostres s'ha tingut en compte la norma UNE-EN ISO 6507-1 i la visualització de 

l’empremta per microscopia òptica mitjançant un objectiu de 40 augments.  

 

Codi % EBS boles  It Id h rev BRP 

Al-18-10-A1 0.0 37 30 30 10 160 20.0 

Al-05-20-A1 0.0 37 30 30 20 160 20.1 

Al-08-30-A1 0.0 37 30 30 30 160 20.0 

Al-07-40-A1 0.0 37 30 30 40 160 20.0 

Al-09-50-A1 0.0 37 30 30 50 160 20.0 

Al-18-10-A2 0.4 37 30 30 10 160 20.0 

Al-04-20-A1 0.4 37 30 30 20 160 20.1 

Al-08-30-A2 0.4 37 30 30 30 160 20.0 

Al-07-40-A2 0.4 37 30 30 40 160 20.0 

Al-09-50-A2 0.4 37 30 30 50 160 20.0 

 
 
• %EBS : percentatge de cera  
EBS introduïda 
• boles: nº de boles introduïdes 
• It: Interval de treball (min) 
• Id: Interval de descans (min) 
• h: hores de treball efectives 
• rev: revolucions (rpm) 
• BRP: relació boles – pols 
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Fig. 5.3. microduròmetre Matsuzawa Seiki i detall de l’objectiu i una mostra 

 

Les difraccions de raigs X han estat realitzades en els Serveis Cientidico-Tècnics de la 

Universitat de Barcelona, mitjançant un difractòmetre de marca Philips Analitical model X-

Pert.  

 

Fig. 5.4. Difractòmetre Philips Analitycal X’Pert i detall interior  

 

5.2. Suport Informàtic 

Com a suport informàtic en l’estudi dels difractogrames obtinguts s’ha utilitzat  WinPlotR, un 

programa gràfic especialitzat en l’anàlisi de pols difractades. El procediment emprat pel 

programa en el reconeixement i tractament de difractogrames utilitza funcions pseudo-Voigt 

descrites a traves de FWHM i η. Així mateix, cada pic és caracteritzat per la seva posició, 

intensitat, FWHM i el corresponent valor η.  

WinPlotR registra els difractogrames de forma numèrica per a una gamma de reflexions, 

temps o energies. Per a aconseguir-ho cal considerar una variable de reflexió θi. El perfil del 
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difractograma és modelat per WinPlotR utilitzant els valors calculats de yci (intensitat 

calculada en el punt i) sumat al soroll de fons i a la contribució de les reflexions de Bragg 

pròximes al punt. L’equació emprada és doncs: 

 

        (32) 

 

 

   

   

   

   

 

 

 

 

Fig. 5.5. Modelització d’un difractograma per WinPlotR 

 

On bi és la intensitat del soroll de fons en el punt i, Ih és la integral de la intensitat per a una 

reflexió h i conté informació estructural com és la posició atòmica, els moments magnètics, 

etc. El terme Ω és el perfil normalitzat de la funció en el punt i per la reflexió h i conté la 

informació micro-estructural com són els defectes, la mida dels cristalls... 

A partir d’aquesta modelització del difractograma, i mitjançant l’ús de les equacions ja 

presentades anteriorment en l’apartat 4.4.5. estudi del difractograma, principalment 

associades a la funció de Pseudo-Voigt, el programa ens facilita valors resultants per a les 

funcions que caracteritzen cada pic del difractograma a través de l’opció Profile Fitting del 

seu menú.  

Així mateix, entre moltes d’altres possibilitats, permet de anul·lar els efectes de distorsió en 

l‘amplada a mitja alçada provocats pel background .  

 

( )∑ −Ω+=
h

hihici Iby θθ
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Fig. 5.6. Aparença de la versió del setembre de 2007 de WinPlotR 

 

5.3. Determinació de la funció instrumental  

5.3.1. Funció instrumental del microduròmetre 

La correcció instrumental del microduròmetre Matsuzawa Seiki utilitzat es basa en el 

calibratge de l’objectiu utilitzat mitjançant una regla calibrada especial per a aquest ús. La 

repetició de mesures fixes fixades en la regla i l’anotació d’aquestes permet graficar la recta 

de desviació de l’objectiu.  

 
Fig. 5.5. Recta de calibratge de l’objectiu de x40 utilitzat en el microduròmetre Matsuzawa Seiki 
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La recta obtinguda relaciona el pendent d’aquesta amb la desviació en la magnitud de la 

mesura i l’ordenada en l’origen com la desviació en el zero, és a dir desviació inicial de 

l’objectiu.  

 

5.3.2. Funció instrumental del difractòmetre 

La funció instrumental caracteritza l’amplada a mitja alçada (FWHM) dels pics de difracció i 

és originada per el difractòmetre al llarg d’un ampli interval angular de 2θ. Per a 

caracteritzar el difractòmetre de raigs X Philips Analitical X-Pert s’ha mesurat una mostra de 

material estandar de referència SRM 660a hexaborur de lantani (LaB6). La mida de cristall 

de l’hexaborur de lantani es troba entre 2000 i 5000 Ǻ i no presenta microdeformacions, 

mostrant així un difractograma, l’amplada dels pics del qual, no són mesurables. D’aquesta 

manera, l’amplada mesurada amb aquest material és solament deguda al difractòmetre.  

La medició s’ha realitzat en 2θ i amb un pas d’escombrat de 1º, utilitzant com a radiació la 

línea Kα del coure. Mitjançant el programa informàtic WinPlotR i el patró de difracció de 

l’hexaborur de lantani JCPDS 34-0427 s’han pogut obtenir els paràmetres instrumentals de 

l’equip.  

 

U V W X Y Z 
0,000039 0,003546 0,000557 0,025404 0,000009 0 

 

Una vegada obtinguts els  paràmetres i mitjançant l’equació (17) obtenim la funció 

instrumental que ens mostra l’alteració de l’amplada a mitja alçada que proporciona el 

difractòmetre a les mostres analitzades. 

      [ ]212 0,000557tan0,003546tan 0,000039 ++= θθGaussianaFWHM  

θ
θ

cos

0,000009
tan0,025404 +=aLorentzianFWHM  

L’amplada a mitja alçada per a la funció Pseudo Voigt és la originaria de la modificació de 

Thompson , Cox i Hastings, equació (11). 
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Fig. 5.6. Funció instrumental de l’equip Philips Analystical X-Pert en funció de 2θ segons Caglioti  

 

5.4. Tractament dels valors experimentals: 

5.4.1. Tractament dels valors del difracció de raig s X 

En el present estudi, la determinació de la mida de gra en funció dels difractogrames 

obtinguts per difracció de raigs X s’ha realitzat mitjançant el següent procediment: 

Inicialment s’ha determinat els valors de HL i de HG per WinPlotR i paral·lelament de 

forma analítica utilitzant l’equació (18). Cal notar que aquesta equació incorpora els 

paràmetres de correcció instrumental de Caglioti, de manera que tal i com el mateix 

programa indica [ref.16] per a l’anàlisi microestructural, es poden obtenir els valors de les 

components gaussianes i lorentzianes en l’amplada a mitja alçada ja corregits de 

l’esmentat error instrumental, mitjançant les següents expressions: 

222

analíticaGobservdaGmostraG HHH −=            (33) 

  analíticaLobservdaLmostraL HHH −=                (34)    
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( ) 




⋅+=

2/1
2/12/12 2//9.0

cos
CgAbd ρπ

λ
θβ

Una vegada obtinguts els valors “purificats” de les components HL i HG s’ha calculat 

el valor de H i posteriorment el valor de η mitjançant les equacions (11) i (12) 

corresponents al perfil de pseudo-Voigt modificat per Thompson , Cox i Hastings 

[ref.12].  

De les equacions (6) i (7) s’obtenen els valors de l’àrea continguda en el pic per a 

perfils gaussians (βG) i lorentzians (βL)  respectivament, que permeten de calcular  

β mitjançant l’equació (35)  de Keijser  [ref.16] presentada a continuació: 

 

)176,2exp(234,0)4(
2

1

2

1
2
1

2 yyyy

G

−−+⋅+−
=

ππ

ββ         (35) 

 

On 
πβ

β

G

Ly = . Obtingut el valor de β, ja només ens queda calcular els 

paràmetres5 G i C  i graficar el terme β(cosθ)/λ en funció de g · 2
1

C  assimilant el 

mètode de Williamson-Hall modificat.  

 

 

   (37) 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

5 Recordem l’equació (26) )1( 2
00

2 qGCBGAC h −=−= . En el nostre estudi, els valors utilitzats 

són: 00hC = 0,191 i q= 0,821  
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6. Impacte del projecte 
 

6.1. Impacte ambiental 

En el desenvolupament del present projecte s’ha procurat controlar i optimitzar tots els 

procediments d’acord amb els requeriments ambientals i de seguretat 

L’impacte ambiental  que suposa el present projecte va directament relacionat amb dos 

factors, el tractament de residus que puguin resultar contaminants i la quantitat d’energia 

utilitzada en el conjunt de processos necessaris per al desenvolupament del projecte.  

 

6.1.1. Influència de la utilització de l’alumini 

És conegut que l’alumini és un element molt contaminant. Fabricar una tona d'alumini 

suposa6:  

• Extraure de 4 a 5 T de bauxita procedent d'extraccions a l'aire lliure que 

generen molts residus i provoquen la deterioració de rius i aquífers. 

• La seva fabricació té un cost energètic de 15.000 Kw/h per cada tona 

d'alumini (3 vegades superior que el qual es necessita per a fabricar 1 T 

d'acer). 

• Emissió a l'atmosfera de vapors de quitrà, 30 kg. de diòxid de sofre i 4,5 

kg. de fluoramina. 

 

D’aquesta manera es pot especular que per al present projecte hi ha hagut un cost 

energètic, només en producció de material de 1,5Kw/h i una emissió de 3g de diòxid de 

sofre i de 0,45 g de fluoramina.  

Amb l'extracció de la bauxita ja es dóna una degradació gairebé irreversible del paisatge 

(destrucció de grans zones de l’Amazona) i es produeixen grans emissions de pols. 

Durant el procés de l'obtenció de l'alumini es produeixen emissions de diòxid de sofre 

                                                

 

 

6 Dades obtingudes segons Edualter 
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(causant de la pluja àcida), de vapors de quitrà i de fluoramina, un gas àcid que és molt 

perjudicial per a la salut perquè provoca alteracions dels ossos, els ronyons i els cabells.  

 

6.1.2. Reciclatge de residus 

Les manipulacions de laboratori imprescindibles per al desenvolupament del present 

projecte s’han dut a terme en la seva totalitat en laboratoris de la UPC, que tal i com indica 

la normativa vigent, disposen d’un servei de recollida selectiva dels residus especials 

generats als laboratoris. El Pla de medi ambient és la unitat encarregada de la 

coordinació d’aquest servei  i l’empresa encarregada de la retirada i tractament dels 

residus especials de laboratori és l’empresa ECOCAT, autoritzada per l’Agència de 

Residus de Catalunya. 

S’han respectat les normes per la correcta classificació dels residus, així com la informació 

sobre els diferents envasos disponibles, assegurant la correcta segregació dels residus 

líquids utilitzats com a reactius com són l’àcid clorhídric o els aluminats utilitzats i dels residus 

sòlids com poden ser útils d’un sol ús (xeringues, espàtules de plàstic), restes de metall, 

vidres trencats o discos de polit.  

Tots els materials que han estat en contacte amb la pols d’alumini s’han rentat 

assegurant que el residu de l’operació de neteja és emmagatzemat en recipients 

expressament indicats per aquest fet. D’altra banda, i a mode de més seguretat, les 

piques dels laboratoris de l’EUTEIB desemboquen a una fosa particular que és així 

mateix tractada per l’empresa de reciclatge de residus comentada.  

 

 

Fig. 6.1. Envasos de recollida selectiva de residus de laboratori 
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6.1.3. Dificultats en el respecte òptim al medi amb ient 

Durant el transcurs del projecte s’han detectat algunes dificultats associades a les 

particularitats de les activitats realitzades en el laboratori,  

• Dificultat de classificació: La gran varietat de substàncies emprades i molt 

sovint en petites quantitats, dificulta la recollida selectiva més exhaustiva 

dels residus. 

•  Dificultat d’establir procediments i protocols normalitzats degut a la diversitat 

de perfils que utilitzen els laboratoris.  

• Excedents de matèries primeres (productes) que esdevenen residu. 

 

 

6.2. Despesa econòmica 

L’objectiu d’aquest apartat és el de fer una aproximació dels costos globals generats en 

el desenvolupament del projecte. Els preus i les quantitats de matèria, energia, 

recursos... són aproximats al preu actual del mercat.  

Considerem inicialment el preu de la mà d’obra. Actualment, un enginyer superior a 

Espanya té un salari mitjà d’uns 30.700 € bruts anuals7. Aquest sou queda reflexat en 

uns 15,99 € bruts l’hora. Un tècnic de laboratori en canvi cobra al voltant dels 17.500€ 

bruts anuals que equival a 9,11 € bruts l’hora. D’aquesta manera estimem: 

 

• 300h d’estudi, redacció, preparació (enginyer superior) = 4.797€ 

• 200h de treball de laboratori (tècnic laboratori) = 1822 € 

 

                                                

 

 

7 Segons enquestes realitzades per « el Periodico de Catalunya »18 de Maig de 2008 
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El preu de l’alumini és actualment de 2534 € la tona8, tot i així, el seu preu comercial en 

petites quantitats pot ascendir als 30€ el quilogram. Considerant un ús total de 100g 

d’alumini el cost de l’alumini utilitzat és de 3€. En la consolidació de les mostres s’ha fet 

ús també de vaselina i de resina, el cost del qual per al conjunt de totes les provetes és 

d’uns 1,6€. S’estima doncs un cost d’uns 0,2€ per proveta utilitzada que equival a uns 3€ 

per al conjunt total de provetes, sense considerar-hi inclòs el desgast del material de 

laboratori utilitzat.  

 

Suposant el cost en l’amortització dels aparells utilitzats i per tant el seu preu per hores 

d’ús: 

 

INSTRUMENT PREU (€) VIDA (h)  €/h hores COST ( €) 

Difracció de raigs X 48,06€/h   5 240,3 

Molí planetari 9.000 25.000 0,36 300 108 

Polidora 2.500 10.000 0,25 6 1,5 

Màquina d’ultrasons 2.000 5.000 0,4 1,5 0,6 

microduròmetre 4.200 12.000 0,35 10 3,5 

Campana de ventilació 4.000  15.000h 0,27 110 29,7 

Ordinador 600  5.000h 0,12 200 24 

 

Considerant com a aproximació del preu de l’energia utilitzada en el conjunt dels 

procediments emprats de 2€ per proveta, i el valor del material de laboratori del qual se’n 

suposa un desgast (motlle, discos de polit, aigua...) 

 

• 16 provetes = 320 € 

• material de laboratori = 30 € 

                                                

 

 

8 Segons Femetal el març de 2008 
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El cost de la impressió i l’enquadernació del projecte és de 50 € 

D’aquesta manera, el cost global aproximat del present projecte és de 7.619,3€. 

 

• Suposant que el projecte està destinat a un client cal sumar-li un 16% 

d’IVA i un marge de benefici d’un 20% aproximadament., obtenint 

aleshores un preu de venda comercial de l’estudi de   10.605,3 €. 
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7. Presentació i interpretació dels resultats 
7.1. Resultats de mida de gra 

7.1.1. Resultats d’error segons el mètode i discuss ió 

En aquest apartat es presenten els valors d’error comès per l’aproximació de Williamson 

Hall i la seva modificació, per a les mostres les mostres sense additius i les mostres amb 

0,4% de cera. L’error calculat és el relatiu a l’aproximació geomètrica del mètode mitjançant 

la regressió lineal, tal i com s’ha mostrat en l’apartat 4.6.2, i no el general del procediment. 

 
Fig. 7.1 : error geomètric per a la regressió lineal de les mostres sense additius 

 
Fig.7.2 : error geomètric per a la regressió lineal de les mostres amb 0,4 % d’EBS 
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Mostres sense additius Mostres amb 0,4% d’EBS 
Hores de mòlta error W-H  error W-H mod. error W-H  error W-H mod.  

0 19,39 33,65 19,39 33,65 
10 15,34 47,11 17,8229 46,50 
20 24,82 53,27 45,38 81,76 
30 33,78 58,85 21,02 44,91 
40 9,36 23,53 30,08 74,07 
50 11,45 33,65 12,11 25,28 

% total 23,96 % 11,21 % 19,14% 8,65% 

Fig 7.3.: error geomètric per a la regressió lineal del conjunt global de mostres assajades. 
 

Tal i com s’ha pogut observar de les figures 7.1. i 7.2. el mètode de Williamson Hall 

modificat s’ajusta més que el mètode de Williamson Hall al càlcul realitzat, notem que l’error 

en la gràfica de les mostres amb cera presenta una variació de resultats més amplia. 

Considerant que l’error calculat és la representació matemàtica de la lectura del 

difractograma i que el procediment amb menys error, serà per tant el que millor s’aproximi 

als valors característics de material transmesos per la difracció de raigs X, els resultats de 

difracció que es presentin a partir d’ara seran únicament els calculats pel procediment de 

Williamson Hall modificat. 

7.1.2. Resultats de mida de gra de les mostres sens e additius  

En aquest apartat es mostren els resultats finals del càlcul de mida de gra mitjançant el 

mètode de Williamson Hall modificat per les mostres sense additius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 7.4. : Mida de gra de les mostres sense additius 
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Hores de mòlta mida de gra (nm)  % error Reducció r especte la mostra inicial  

0 271,88 7,13% 0 nm 0% 
10 232,75 6,59% 39,13 nm 14,39% 
20 222,62 11,15% 49,26 nm 18,12% 
30 243,04 13,89% 28,84 nm 10,61% 
40 165,08 5,67% 106, 8 nm 39,28% 
50 184,95 6,19% 86,93 nm 31,97% 

Fig.7.5. mida de gra i possible desviació deguda a l’error geomètric per a les mostres sense additius 

 

Observem en el conjunt de mostres sense additius una tendència a la disminució de la 

mida de gra en funció de les hores de mòlta, tal i com s’esperava a partir de la teoria. Tot i 

així s’aprecia una desviació notable en les mostres de 30h i 50h, desviació que pot ser 

causada per l’alt percentatge d’error geomètric del mètode.  

 

7.1.3. Resultats de mida de gra de les mostres sens e additius 

En aquest apartat es mostren els resultats finals del càlcul de mida de gra mitjançant el 

mètode de Williamson Hall modificat per les mostres mòltes amb un 0,4% d’EBS.  

 
Fig. 7.6 : Mida de gra de les mostres amb 0,4% d’EBS 
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Fig. 7.7 . mida de gra i possible desviació deguda a l’error geomètric per a les mostres amb 0,4% d’EBS 

 

En el conjunt de mostres amb 0,4% d’EBS es pot notar també una tendència a la 

disminució de la mida de gra en funció de les hores de mòlta, considerant també una 

desviació notable en els valors de mida gra causada per l’alt percentatge d’error geomètric 

del mètode. En aquest cas, però l’error s’interpreta més fàcilment pel valors numèrics, que 

no per l’apreciació gràfica. 

7.1.4. Resultats i interpretació del paràmetre η 

Recordem que el paràmetre η és l’encarregat en la funció Pseudo Voigt de repartir la 

contribució gaussiana i lorentziana per a la forma dels pics, tal i com s’ha mostrat en 

l’apartat 4.4.5. A continuació es presenten els valors d’ η calculats teòricament, per al 

conjunt global de mostres. 

 
Fig. 7.8. valors de η obtinguts per via analítica en funció del pic i de l’angle de difracció. 

Hores de mòlta mida de gra (nm)  % error Reducció r especte la mostra inicial  

0 271,88 7,13% 51,53 nm 18,95% 
10 220,34 8,08% 27,91 nm 10,27% 
20 243,96 18,60% 77,59 nm 28,54% 
30 194,28 10,82% 47,49 nm 17,47% 
40 224,38 13,40% 126,26 nm 46,44% 
50 145,61 8,31% 51,53 nm 18,95% 
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Observem que tal i com dicta la teoria el valor de η augmenta a mesura que augmenta 

l’angle de difracció, proporcionant així als pics un caràcter més lorentzià. Observem també 

que el nombre d’hores de mòlta també fa augmentar el valor de η.  

 

7.1.5. Resultats i interpretació de l’error instrum ental 

Considerem com a error instrumental el causat per el calibratge del difractograma, en 

aquest apartat es mostra la variació entre el valor d’ η obtingut mitjançant el programa 

informàtic i el valor calculat teòricament.  

 
Fig. 7.9. Error instrumental d’ η en funció del pic i de l’angle de difracció. 

 

En la figura es pot apreciar un augment de discordança entre els valors oferts per WinPlotR 

i els valors calculats teòricament, en funció del nombre d’hores de mòlta. L’estudi d’aquest 

tipus d’error permet localitzar en quins angles de difracció existeix més variació i per tant 

situar l’error en els gràfics individuals del procediment Williamson-Hall modificat. Els gràfics 

per als desenvolupaments de Williamson Hall modificat per al conjunt de mostres 

assajades són presentats en l’annex A. 
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Hores de mòlta ηWP-ηteorica (mitja) 
Mostres sense aditius 

ηWP-ηteorica (mitja) 
Mostres amb 0,4% d’EBS 

10 0,013 0,017 
20 0,015 0,032 
30 0,021 0,034 
40 0,042 0,032 
50 0,034 0,033 

Figura 7.10.  Error instrumental mig d’ η 
 

7.1.6. Discussió de la influència de la cera 

En respecte a l’efecte de l’aplicació de 0,4% d’EBS a les mòltes, encara que teòricament la 

cera hauria d’haver amortitzat l’impacte de cisalla produint una reducció de mida de gra 

menys pronunciada, els resultats no permeten treure’n conclusions clares, ja que com 

s’observa en la figura 7.11. no existeix cap relació lògica entre les evolucions de mida de 

gra en funció de les hores de mòlta de les mostres sense additius i les que han estat mòltes 

amb la cera.   

          
Fig 7.11.  comparació entre la diferència de mides de gra entre mostres amb addició de 0,4% 
d’EBS i sense additius en funció de les hores de mòlta. 

Observem, d’altra banda en la figura 7.12. que, excepte per les mostres sotmeses a una 

mòlta de 50 hores, l’error acumulat de les evolucions de mida de gra per als dos grups 

estudiats són superiors a la desviació que presenten entre ells, fet que mostra la dificultat 

de discutir envers l’efecte de la cera en la mida de gra obtinguda.  
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Hores de mòlta Desviació nominal mostres  (nm)  
[0,4% d’EBS – sense additius] 

Error acumulat (nm) 
[0,4% d’EBS +  sense additius] 

10 0,00 0,00 
20 12,41 33,17 
30 21,34 70,21 
40 48,75 54,81 
50 59,30 39,45 

Figura 7.12.  comparació entre la diferència de mides de gra i l’error màxim possible entre 

mostres amb addició de 0,4% d’EBS i sense additius, en funció de les hores de mòlta. 

 

7.2. Resultats de duresa  

Amb la intenció de validar els resultats obtinguts per a mides de gra mitjançant la difracció 

de raigs X , es presenten els càlculs de duresa obtinguts per al conjunt de mostres. 

 
Fig 7.13.  comparació entre la diferència de mides de gra entre mostres amb addició de 0,4% 

d’EBS i sense additius en funció de les hores de mòlta. 

 

Hores de mòlta mostres sense additius  mostres amb 0,4% d’EBS  

0 38,90 38,90 
10 90,29 86,51 
20 108,30 114,18 
30 107,67 115,32 
40 109,89 114,75 
50 112,83 116,37 

Figura 7.14.  comparació entre la diferència de duresa del conjunt global de mostres. 
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Observem com el càlcul de duresa, d’error menys pronunciat que la difracció de raigs X i tot 

el procediment que comporta el tractament de les dades del difractograma, verifica la teoria 

mostrant una duresa inferior per a les mostres amb addició de cera, per a tot el conjunt de 

mostres excepte per a les mostres amb 10 hores de mòlta.  

 

7.3. Discussió general de resultats 

En aquest apartat es pretén posar en comú el conjunt de tots els resultats amb la finalitat 

de poder discutir sobre la evolució de la mida de gra en pols d'alumini obtinguda per 

deformació severa i la influència que té l’addició de cera en el procediment de mòlta sobre 

els resultats. Així mateix, es pretén validar el mètode utilitzat, basant-se en el percentatge 

d’error que presenta en funció dels valors obtinguts.  

Observant els resultats presentats en els apartats 7.1.2. i 7.1.3. es pot apreciar que existeix 

una tendència a la disminució de mida de gra a mesura que augmenten les hores de mòlta. 

Així mateix, s’ha fet un càlcul per a validar la teoria de l’aproximació als pics del 

difractograma mitjançant una funció Pseudo Voigt, on es mostra la evolució del paràmetre η 

en funció de l’angle de difracció. Tal i com es pot observar en els resultats obtinguts, 

aquesta relació es manté clarament, corroborant per tant en l’estudi del mètode que els pics 

obtinguts en angles de difracció baixos tindran una aproximació molt més pròxima a una 

funció gaussiana, a l’inversa dels pics pertanyents a difraccions d’angle gran, que 

presentaran un comportament molt Lagrangià.  

Tal i com s’ha mostrat en la part experimental, i més concretament en la correcció de l’error 

instrumental causat pel difractòmetre, s’ha fet un estudi sobre la variació obtinguda en els 

resultats dels valors d’η corregits i els que haguéssim obtingut sense aplicar la correcció 

mitjançant els paràmetres de Caglioti. Els resultats obtinguts mostren un error d’entre el 2% 

i el 10%, valors que indiquen la importància d’aplicar aquest tipus de correccions en els 

valors obtinguts per difracció per raigs X. 

En el punt 7.1.6. s’ha discutit la influència de la cera en la mida de gra obtinguda, i dels 

resultats no s’ha pogut observar una relació clara en la comparativa entre les evolucions 

dels dos grups, degut a l’alt error que s’ha anat acumulant al llarg de tot el càlcul. Per 

aquesta raó s’ha decidit de calcular els valors de duresa de les mostres i comparar-los amb 

els valors de mida de gra tot assimilant-los a la relació de Hall Petch.  

De l’evolució de les dureses en funció de les hores de mòlta, s’aprecia la influència del 

0,4% d’EBS afegit a un dels grups de mòltes, ja que considerant que el procediment amb 

conta amb menys error que el procediment emprat mitjançant la difracció de raigs X, 
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mostra mides de gra més petites per a les mostres amb addició de cera a la mòlta, degut, 

com diu la teoria una amortització de l’impacte de cisalla produït per les boles del molí  i per 

tant, una reducció de mida de gra menys pronunciada.  

Finalment es presenten els valors comparatius de mida de gra amb els de duresa,  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7.15.  comparació entre l’evolució de la mida de gra de les mostres sense additius  

amb la seva l’evolució de la mida de gra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 7.16.  comparació entre l’evolució de la mida de gra de les mostres sense additius  

amb la seva l’evolució de la mida de gra. 
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A partir d’aquestes gràfiques amb caràcter comparatiu s’aprecia,  tal i com mostren els 

estudis de Hall Petch, una relació proporcional entre l’augment de duresa i la reducció de 

mida de gra. 

 
Fig 7.17.  Aproximació a la relació de Hall Petch per les mostres mostres amb addició de 0,4% d’EBS i sense. 
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8. Conclusions 
En la interpretació dels resultats i l’anàlisi del procediment analític i experimental, s’arriba a 

les conclusions de que : 

1. Existeix una certa tendència a disminuir la mida de gra per efecte de deformació 

severa en pols d’alumini, més concretament per mòlta mecànica. 

2. El mètode de càlcul analític de Williamson-Hall modificat permet determinar 

gràficament mitjançant l’estudi d’una línia de tendència, i més concretament la seva 

ordenada a l’origen el valor de mida de gra de la pols metàl·lica, a partir de dades 

obtingudes per DRX, proporcionant a la vegada en aquest estudi una aproximació 

més fidel a la realitat que el mètode original de Williamson-Hall. 

3. Existeix una influència en la aplicació de ceres en el procediment de molta, 

amortitzant  l’enduriment de l’alumini i la seva reducció de mida de gra. 

4. L’error general obtingut en el càlcul de mida de gra és elevat i de gran dificultat de 

càlcul, degut al nombre de passos i l’arrossegament d’errors en el desenvolupament 

del procediment global.  

5. Els resultats obtinguts en l’estudi de l’aproximació als pics del difractograma 

mitjançant una funció de Pseudo Voigt corroboren la teoria. 

6. La realització del protocol de preparació de mostres per a ser tractades mitjançant 

DRX ha resultat útil i òptim en la normalització del conjunt de mostres. 
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