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RESUM  

L’alumini i la millora de les propietats mecàniques 

L’alumini és un metall d’alta disponibilitat en l’escorça terrestre i fàcil de reciclar 
però amb unes propietats mecàniques inferiors a la dels acers a la vegada que 
presenta una densitat inferior. Això fa de l’alumini un material molt emprat en la 
indústria del transport com en el sector d’automoció i aeronàutic. La indústria 
actual busca millorar les propietats dels materials constantment. Una forma 
d’obtenir un millor material és mitjançant l’afinació del gra fins a obtenir 
partícules de mida de gra nanomètric. Això és òptim a partir d’un procés de 
deformació sever mitjançant la mòlta del material. 

Resultats d’un millor alumini 

Al obtenir alumini pur amb millors prestacions, es pot aconseguir un material que 
permeti la substitució d’altres metalls o aliatges en certs sectors aportant la 
mateixa responsabilitat mecànica a més de que podria presentar majors 
avantatges d’utilització com podria ser la seva baixa densitat i pes, la seva 
durabilitat, baix cost i facilitat de reciclatge. Per a poder realitzar la implantació i 
substitució de peces existents en la indústria es necessari conèixer a fons les 
seves noves propietats conferides a l’alumini al sotmetre’l a dita tècnica.  

L’objectiu del estudi  

A partir de aquest moment l’objectiu del estudi es basarà en optimitzar la 
conformació del alumini per compactació en pulvimetal·lúrgia. Per millorar la 
qualitat del alumini compactat i sinteritzat es faran diferents assaigs tenint en 
compte diferents premisses de treball i on la finalitat final serà aconseguir un 
material el més dur possible amb una porositat mínima. 

Llavors l’objecte del següent projecte és aconseguir un alumini amb mida de gra 
submicromètrica mitjançant una deformació severa, consolidar compactes 
mitjançant tècniques pulvimetal·lúrgiques i establir unes condiciones de treball 
del material per a garantir les millors propietats d’aquest i augmentar així, el seu 
camp d’utilització en diferents aplicacions industrials.  

Dades de partida i noves investigacions 

Referent a informació bibliogràfica respecte la millora de l’alumini amb mètodes 
de càlcul de densitats de compactes i amb mètodes de conformació de 
compactes per sinterització, dir que es disposa d’informació d’antics estudiants 
que varen realitzar investigacions en llurs projectes de fi de carrera. Per tant, es 
disposa de certes condicions de partida per la per la conformació de compactes 
per pulvimetal·lúrgia i el seu posterior estudi densidomètric i de “mappings”. Tot 
i així no es disposa de cap estudi anterior en el càlcul de Modul de Young per 
ultrasons ni en assaigs de compressió de compactes d’alumini, que es tindrà que 
complementar amb nova informació bibliogràfica. 
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Abast del projecte 

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 en l’ETSEIB. L’abast d’aquest s’inicia amb 
l’obtenció de pols metàl·lica de Al i la fabricació de cossos sòlids del mateix 
material i llur caracterització fins a l’elaboració d’assaigs de densidometria, 
d’ultrasons i de compressió de les mostres sòlides obtingudes un cop ja 
estudiades prèviament.  
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CAPÍTOL 1: 

INTRODUCCIÓ 

 

1.1. Introducció 
La indústria sol·licita constantment nous materials o millores en processos de 
conformació que substitueixin els coneguts actualment, buscant una millora en 
aspectes com la reducció de pes, duresa o durabilitat. Per tant, partir d’un 
material com l’alumini per aconseguir certes d’aquestes premisses pot ser viable 
encara que és un material poc dur i en alguns aspectes està per darrere de altres 
metalls. 

El Departament de Materials de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona (EUETIB) ja va treballar en el procés de mòlta del ferro i 
després dels bons resultats que s’obtingueren i l’experiència adquirida es treballa 
actualment per fer el mateix amb pols d’alumini. 

Aquest projecte parteix de certes condicions de partida ja que es disposa 
d’estudis previs realitzats per antics estudiants que van començar a realitzar 
investigacions en el seus projectes de fi de carrera. 

Es sap que l’alumini es un metall d’alta disponibilitat amb unes propietats 
mecàniques inferiors a la dels acers, però disposa de qualitats com baixa densitat 
i pes, durabilitat, baix cost i facilitat de reciclatge. Mitjançant l’afinació del gra 
fins a obtenir partícules de mida de gra nanomètric, a partir d’un procés de 
deformació sever mitjançant la mòlta del material es produeix una millor 
resposta mecànica.  

Per tant dels estudis de mòlta del ferro i els primers realitzats amb pols d’alumini 
s’extreu el coneixements teòric previs de que partint de les propietats físiques 
de l’alumini i a través d’un procés d’enduriment es pot obtenir alumini pur 
amb millors prestacions; aportant la mateixa responsabilitat mecànica que altres 
metalls amb els avantatges de lleugeresa, baix preu i fàcil reciclatge que 
comporta l’alumini. 
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1.1.1. Propietats físiques de l’alumini 

L'alumini és l'element químic de símbol Al

Presenta les següents característiques: 

- Baixa densitat (2,7 g/cm3). Pot augmen

- Baix punt de fusió.  

- Coeficient de dilatació és molt elevat 
elements com poden ser: el Si, el Ni o el Fe.  

- Conductivitat tèrmica i conductivitat elèc
sempre es veurà empitjorada amb els elem

- Límit elàstic baix, al voltant de 70 MPa, 
tractaments tèrmics es pot augmentar fins

- Estructura cristal·lina FCC que li dóna una

- Duresa i resistència molt baixa, que per 
li acritud, augmenta. 

- Molt bona resposta a la corrosió. És un metall e
reactiu. En contacte amb l’aire es cobreix 
(alúmina)  dura i transparent; aquesta
material segueixi corroint-se o degradant-se. Aquests succés es diu passivació.  

- Redueix molts compostos en els seus metalls. Aquest fenomen s’utilitza en el 
procés Goldschmidt o Termita per soldar ferro. 

Totes aquestes propietats 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. 

 i nombre atòmic 13.  

tar amb aleacions, menys Mg i el Li.  

però es pot disminuir si se li alean 

trica molt alta, però aquesta propietat 
ents d’aleació. 

però si se li afegeix Li o mitjançant 
 ~700 MPa.  

 gran capacitat de deformació. 

alguns processos de conformat, creant-

lectropositiu i extremadament 
ràpidament d’una capa d’òxid d’alumini 
 capa fa de protecció i evita que el 

Propietats físiques Al Fe 

Xarxa Cristal·lina fcc 
bcc 1392ºC 
fcc 911ºC 

bcc 
Densitat [kg/m3] 2700 7800 
Temperatura de fusió [ºC] 660 1535 
T d’ebullició [ºC] 2467 2750 
Calor específic [J/kg·K] 900 460 
Coeficient de dilatació 
[10^-6/K] 

23,5 12 

Conductivitat tèrmica 
[W/m·K] 

238 71 

Conductivitat elèctrica 
[%IACS] 

64 17,5 

V òxid / V metall 1,3 2,2 
Resistència a la corrosió Bona Regular 
Mòdul d’elasticitat [GPa] 70 200 
Resistència a tracció 
[MPa] 

700 1600 

Potencial electroquímic [V] -1,7 -0,4 

Figura 1.1. Taula comparativa propietats Alumini - Ferro i Diagrama de Pourbaix del alumini 
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1.1.2. Enduriment dels metalls 

Per realitzar l’enduriment mitjançant reducció de la mida de gra de la pols 
d’alumini subministrada és convenient tenir abans certes nocions referents a la 
relació que tenen la manera de desplaçar-se les dislocacions i el comportament 
mecànic dels metalls.  

Estructura cristal·lina 

En els materials cristal·lins, els àtoms es col·loquen en una disposició 
ordenada i repetitiva, segons un patró tridimensional repetitiu. El alumini, com 
tots els metalls, adquireix una estructura cristal·lina en condicions estàndar de 
solidificació. Les propietats dels materials en estat sòlid depenen de la seva 
ordenació atòmica.  

La majoria dels metalls més corrents cristal·litzen en una de les tres estructures 
cristal·lines següents: FCC, BCC o HC.  

 
Figura 1.2. Exemple d’Estructura Cúbica centrada en las cares FCC. 

Estructura policristal·lina 

Els materials policristal·lins són aquells materials cristal·lins formats per 
cristalls, però aquests estaran orientats de diferent manera entre si. Es 
formen generalment degut a la manera en que es solidifiquen juntament amb la 
composició que tenen. 

Millora de les propietats mecàniques 

Les propietats mecàniques de duresa i resistència estan relacionades 
inversament amb la capacitat de deformació plàstica, succeeix que es pot 
augmentar la resistència mecànica disminuint la mobilitat de les dislocacions que 
afavoreixen la deformació plàstica. És a dir, seran necessàries forces mecàniques 
més elevades per iniciar la deformació plàstica repercutint a una major fragilitat 
però una major duresa. Aquests mecanismes son els mecanismes d’enduriment.  

Mecanismes d’enduriment 

Existeixen diversos factors que permeten l’enduriment dels materials 
policristal·lins: 

a) Enduriment per dissolució sòlida: aquest mètode es basa en alear els 
materials amb altres àtoms que formen soluciones sòlides substitucionals 
o intersticials. 

b) Enduriment per deformació: es tracta d’un fenomen pel qual un metall 
dúctil es fa més dur i resistent a mesura que és deformat plàsticament. 
S’anomena també acritud o enduriment per treball en fred. 

c) Enduriment per reducció de la mida de gra que es descriu a 
continuació. 
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Enduriment per reducció de la mida de gra 

Aquest mètode es basa en el fet de que els grans contigus posseeixen un límit de 
gran comú i que les orientacions cristal·logràfiques dels mateixos són diferents. 
Al arribar al límit de gra, la dislocació s’atura i per continuar la deformació s’ha 
de generar un altre dislocació, el que implica l’aplicació de més energia i per tant 
una major resistència del material.  

El límit de gra actua com una barrera al moviment de les dislocacions per dues 
raons: 

• Atès a que els grans tenen orientacions diferents, una dislocació que 
passés a un altre gra hauria de canviar la direcció del seu moviment. 
Aquest efecte és més difícil com més gran sigui la diferència d'orientació 
dels grans. 

• El desordre atòmic dintre del límit de gra produirà una discontinuïtat dels 
plans de lliscament d'un gra a un altre 

El fet que es frenin les dislocacions provoca que per dur a terme una deformació 
sigui necessari aplicar una força major. Per tant un material amb gra fi serà més 
dur i més resistent que un material amb un gra més bast. 

Aquest comportament es defineix mitjançant l'expressió de Hall-Petch (1):   

20 d
k y

y += σσ  (1) 

 

On el límit elàstic inicial σo es veu incrementat en funció d'una constant ky del 
material i el diàmetre mig del gra d, obtenint així el nou límit elàstic σy. 

L'augment del límit elàstic en funció del diàmetre dels grans es pot observar en 
la figura 1.3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Al treballar amb un material nanocristalí s’ha de tenir en compte que l’equació 
lineal de Hall-Petch no es compleix. Segons Akhtar S. Khan, quan el rang de la 
mida de gra es troba en el pas de micro a nano partícules els experiments 
realitzats mostren una relació bi-linear que s’ajusta millor a la realitat que no pas 
l’equació lineal de Hall-Petch, figura 1.4. 

 
 

Figura 1.3. Representació gràfica de l’equació de Hall-Petch.
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Figura 1.4. Límit elàstic (σY) vs inversa arrel quadrada de mida de gra (d-0.5) per alumini 

nanocristalí resposta a una velocitat de deformació de 0,0001 s-1; aproximat per Hall-Petch lineal 

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

 

En resum, totes les tècniques de reforç o enduriment es basen en el següent 
principi; la restricció i el impediment del moviment de les dislocacions 
converteixen el material en mes dur i resistent. 

Obtenció de gra nanomètric per deformació. 

En una primera fase de deformació les partícules d'alumini, gairebé esfèriques, 
es xafen i es van formant làmines cada vegada més fines, figura 1.5. a b. En 
aquesta etapa el material pràcticament no s'endureix i el gra es deforma 
lentament. Quan el grossor de les làmines és suficientment petit i les partícules 
estan suficientment endurides llavors és quan es trenquen i la pols adopta una 
morfologia més esfèrica, figura 1.5. b c. A partir d'aquest moment es produeix 
un ràpid enduriment i la deformació en l'interior de les partícules és més 
efectiva. D'aquesta manera, s'arriba a un grau de deformació en el qual les 
dislocacions estan molt bloquejades i necessiten molta energia per poder 
moure's. Aquesta alta densitat de dislocacions dintre del gra és el que permet la 
reducció de grandària d'aquest. L'elevada densitat de dislocacions condueix a la 
formació d'una estructura cel·lular de dislocacions. 

Figura 1.5. Evolució de la morfología de la pols d’alumini en front de la deformació servera en 
el molí i analitzada per SEM. a) pols sense moldre b) pols mòlta 10 hores c) pols mòlta 20 hores. 
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Augment de les dislocacions - Transició de dislocació a límit de gra - Afinament 

Figura 1.6. Etapes de formació del gra nanomètric  
 

L'aparició de l'estructura nanomètrica té lloc quan les parets de l'estructura 
cel·lular de les dislocacions es converteixen en límit de gra. Tot i que es un 
procés en fase d’estudi, es creu que aquesta transformació és possible gràcies 
a la deformació severa que sofreixen les partícules; així quan l'energia de 
les dislocacions en les parets és més gran que l'energia associada al límit de gra 
es produeix la transició de paret de dislocació a límit de gra, així l'estructura 
micromètrica passa a estructura nanomètrica amb el conseqüent augment de la 
duresa. 

Per obtenir pols amb mida de gra nanomètrica es poden emprar diferents 
mètodes de deformació severa, entre ells la mòlta per Ball Milling.  

 

1.2. Objectius 
L’objecte principal d’aquest projecte és obtenir les millors condicions de 
conformació i de sinteritzat per aconseguir peces d’alumini mecànicament millor.  

Per assolir els objectius es partirà d’estudis anteriors de mòlta d’alumini amb el 
procés de Ball-Milling. Aquests estudis tracten de l’elaboració de mòltes per 
endurir la pols d’alumini, que després es tamisarà per buscar diferent mida de 
grà; perquè finalment, mitjançant la compactació de pols d’alumini 
comercialment pura obtinguem un material de millors propietats: reducció de la 
mida de gra, duresa, rigidesa, porositat, tenacitat, rendiment dels processos...  

El sistema de treball es basarà en la realització de diversos assaigs amb l’ajuda 
de protocols elaborats pel Departament de Ciència de Materials i amb la 
supervisió del tutor de projecte. A més del esmentat, s’elaboraran nous protocols 
i plantilles normalitzades de treball degut a la futura continuïtat del projecte  
d’investigació de l’alumini en pols; per així facilitar la familiarització amb cada un 
dels assaigs experimentals a realitzar per part de cada nou operari o estudiant 
que decideixi continuar amb el projecte.  

Per tant, un cop fet el projecte, el resultat d’aquest serà el poder determinar els 
paràmetres de fabricació que permetin una major productivitat i millora de les 
propietats de les peces d’alumini a realitzar per conformació per sinterització en 
tebi.  

A partir d’aquí es podran obtenir peces amb unes característiques excel·lents que 
tinguin avantatge respecte a altres mètodes de conformat actuals o futurs i així 
expandir el camp d’aplicació del material cobrint-ne o substituint-ne d’altres. 



CAPÍTOL 2: 

PLANIFICACIÓ 

Per assolir el objectiu establert es necessita d’una planificació. 

La planificació del treball tant en l’execució dels diferents assaigs com en els seus 
posteriors estudis es basa en tres premisses comentades a continuació: 

- Assignar un ordre d’acció per a cada assaig ajudant-se amb la il·lustració 
d’un esquema. 

- Elaborar un plantejament inicial dels assaigs experimentals i estudis que 
es volen realitzar. 

- Reconduir constantment la planificació inicial del projecte. Es possible que 
al llarg de la investigació apareguin impediments o altres vies 
d’investigació que puguin ocasionar una variació del nostre plantejament 
previ d’actuació. Pel que finalment es molt probable que tot això ocasioni 
un nou plantejament final del treball. 

2.1. Ordre d’acció 
En el capítol 1 anteriorment descrit, s’ha explicat una sèrie de fonaments teòrics 
previs que serviran de base per caracteritzar tant la pols obtinguda com els 
compactes consolidats.  

Per planificar el treball s’establirà un ordre d’acció dels diferents assaigs (d’estudi 
o no en aquest projecte) amb la seva pertinent descripció. 

Degut a que el volum de treball dut a terme és extens i que hi ha un gran ventall 
d’assaigs realitzats s’ha cregut convenient il·lustrar un esquema, figura 2.1. 
Etapes de, per tal de veure clar quin es l’ordre a seguir i que es el que s’ha fet en 
cada pas. De igual manera també es fa referència a tota una sèrie de protocols 
que descriuen pas a pas el procediment a realitzar a cada punt. Aquests 
protocols es troben ajuntats en els Annexos del present projecte.  
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Seguidament es descriu resumidament els diferents assaigs del esquema: 

 

(1) Pols inicial. Proveïment de pols d’alumini ECKA AS 51. 

(2) Llançament mòlta. Procedir a realitzar la mòlta per Ball Milling determinant  
les condicions de molta, és a dir, especificant la quantitat de pols i la relació 
entre la quantitat de boles i pols (BPR), la quantitat de cera, la velocitat de gir 
(r.p.m) del molí, l’atmosfera a la qual es treballa i el temps de treball efectiu.  

La mòlta es realitza carregant els pots amb la pols, provant-ne l’estanqueitat, 
portant-los a moldre i en acabat fent l’extracció i neteja de tots els estris. Cada 
pas es realitza segons el protocol corresponent [Annex V] del present projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Esquema cronologia d’actuació amb la pols. 
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- Protocol plantilla de densidometria 

 

- Protocol Desbast i Polit 



 Millora de les propietats de compactes de pols nanocristal·lina d’alumini obtinguts per sinterització en tebi 

(3) Codificació de les mostres. Totes les condicions de mòlta queden 
guardades en l’històric de pólvores, arxiu excel ubicat en el servidor del 
laboratori. Per sintetitzar part d’aquesta informació, cada molta té un nom 
assignat segons l’apartat 3.3. en el següent capítol.  

(4) Estudi Mòlta. La pols obtinguda es guarda en dos recipients, un de gran 
capacitat a on es posa la majoria del material que s’emmagatzema dins un 
dessecador al buit per evitar oxidacions i un altre de petit a on es guarda la 
quantitat de pols necessària per realitzar els assaigs de duresa, mida de partícula 
i mida de gra. En el cas de que la pols molta estigués amb cera s’ha de netejar 
prèviament amb 3 rentats d’acetona per eliminar la cera i evitar valors 
incorrectes en la mesura de duresa o contaminacions en la sinterització, protocol 
[Annex V]. 

Primerament amb la pols del recipient petit es realitza la mesura de la mida de 
partícula segons protocol. Un cop analitzada, aquesta mateixa pols es destina 
part cap a la determinació de duresa i part cap a la determinació de la mida de 
gra segons protocols. La pròpia determinació de duresa es realitza segons el 
protocol. 

(5) Consolidació de compactes. Fent un ampli escombrat de les 
característiques de les pols mòltes es decideix realitzar compactes amb aquelles 
pols que a priori presentaven un bon rendiment i unes millores elevades respecte 
la pols inicial dins del conjunt de les mòltes caracteritzades. Per realitzar els 
compactes es van realitzar prèviament una sèrie de mòltes iguals que 
proporcionessin suficient material per fer un “master batch” del que es farien 
tota la sèrie de compactes.  

El procés d’obtenció d’un compacte es troba descrit en l’apartat 3.4. del projecte. 
Per realitzar-lo es necessari determinar les condicions de material inicial, 
temperatura sinteritzat, temps de rampa, velocitat d’escalfament, temps de 
termalització i tractament, força, velocitat de cárrega i pressió a més del control 
de la quantitat inicial i final. 

Per conformar un compacte primer s’introdueix la pols d’alumini mòlta en un 
motlle (per obtenir compactes cilíndrics de diàmetres 7mm i alçada 7mm) junt 
amb el contrapunxó, i el punxó lubricat, exercint una pressió prèvia al conjunt. 
Després es col·loca el conjunt preparat entre les mordaces de la màquina de 
conformació (Instron 4507) que realitzarà esforços de compressió amb l’ajut d’un 
forn acoblat per fer la sinterització tal com desitjàvem. Finalment s’extreu el 
compacte obtingut. 

(6) Codificació de les mostres i fotografies. Després de cada conformació de 
compacte, totes les seves condicions de consolidació queden guardades en 
l’històric de compactes, arxiu excel ubicat en el servidor del laboratori. Per 
sintetitzar part d’aquesta informació, cada compacte té un nom assignat segons 
l’apartat 3.4. del següent capítol. Després s’elaborarà les fotografies del 
compacte per tenir una imatge de les condicions superficials d’aquest i el seu 
possible reconeixement. Tot el procediment de codificació de les mostres i 
fotografies està descrit en el seu pertinent protocol adjuntat [Annex V]. 

(7) Densidometria. Per caracteritzar els compactes obtinguts en primer lloc es 
mesura la seva densitat mitjançant un mètode hidrostàtic segons protocol 
[Annex V].  
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Aquest assaig té com objectiu trobar la densitat dels compactes a partir d’un 
càlcul teòric amb les següents dades obtingudes en l’assaig; el pes del compacte 
a l’aire (mc) i submergit (mc submergit) i la temperatura inicial i final del líquid 
d’immersió. 

El assaig consisteix en pesar el/s compacte/s a l’aire (mc). Posteriorment 
s’introdueixen en un recipient amb líquid d’inmersió amb un plat lligat a un fil i es 
fa el buit per eliminar bombolles d’aire del líquid. Després es munta el recipient 
en el accessori per balança hidrostàtica aconseguint que el recipient estigui 
suspès i el únic que es mesura és el pes del/s compacte/s submergits quan estan 
sobre el plat (mc submergit). En cada pesada es mesura la temperatura inicial i final. 
Els resultats seran introduïts en la plantilla de densitats segons protocol [Annex 
V] obtenint les densitats desitjades a més de altres dades per a cadascun dels 
compactes. 

(8) Desbast i Polit. Aquesta operació es realitza seguint protocol [Annex V] per 
obtenir una superfície el suficientment poc atacada mecànicament i sense restes 
de la pròpia operació; aconseguint unes cares del compacte totalment netes i 
llises per facilitar posteriors assaigs. 

(9) Modul de Young per Ultrasons. Aquest assaig no està protocolitzat i es un 
nou assaig dintre de l’estudi del present projecte. Consisteix en col·locar uns 
palpadors que emeten-reben ultrasons (ones sonores de més de 20.000Hz)  en 
les cares del compacte. La velocitat amb la que viatja una ona ultrasònica 
dependrà del material (Modul de Young i coeficient de Poisson) i serà constant.  

Quan un impuls s’introdueix en un material homogeni, aquest travessa tot el 
material fins arribar a la cara oposada, on estarà el altre palpador reben la 
senyal (en el cas de només un palpador emissor-receptor el aire actuarà 
d’interfase rebotant la senyal). Si la peça té una discontinuïtat o esquerda, al 
tenir aquesta una impedància acústica diferent, construeix una interfase i el 
impuls es reflexa. 

Les diferents senyals longitudinals i transversals rebudes i emeses pel/s 
palpador/s, amb l’ajut del aparell d’ultrasons, s’analitzen en l’oscil·loscopi i 
s’extreuen els temps de cada pic per aconseguir la velocitat longitudinal i 
transversal, per tant així, també obtenir el mòdul de Young i Poisson de cada 
mostra. Tots els resultats es guardaran en una plantilla de ultrasons per a cada 
compacte.  L’assaig es troba descrit en l’apartat 3.8. del present projecte. 

 

Després dels ultrasons, tant els assaigs de Compressió, com els Mappings, són 
destructius, pel que només es pot fer un únic assaig per cada compacte ja que 
després d’aquest, la mostra queda totalment inutilitzada per a altres possibles 
opcions. 

(10) Compressió. Aquest procediment no té cap protocol, es un nou assaig 
estudiat en el present projecte i es troba descrit en l’apartat 3.9. en el següent 
capítol. 

Les proves de compressió sovint són útils per a assaigs de mostres a subescala i 
proves de components, on les proves de tracció serien difícils de produir. 

La realització de l’assaig de compressió serveix per obtenir les propietats 
elàstiques, la deformació plàstica i la tensió màxima de fractura de les diferents 
mostres estudiades. La major part de característiques elàstiques i de deformació 
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plàstica dels materials policristalins són generalment les mateixes en compressió 
i tracció. Mentre que la resistència a la fractura depèn de mecanismes de 
deformació i ruptura, que en general són diferents entre els assaigs de tracció i  
compressió.   

El procediment per la compressió consisteix bàsicament en col·locar l’utillatge 
d’aquest degudament, intentant que es produeixi el menor moviment, ja que les 
mesures a realitzar són molt exactes i d’escala molt petita i pel que qualsevol 
moviment dels plats o la no horitzontalitat del extensòmetre... poden ocasionar 
resultats insatisfactoris. Si la col·locació dels diferents elements és òptima en la 
màquina ja es pot procedir a la mesura de dimensions de la mostra i a la seva 
col·locació en la màquina, just recolzada en el centre del plat inferior. 

L’assaig es realitza amb l’aplicació de força compressiva de dos plats (inferior-
superior) sobre la mostra mitjançant la màquina de tracció-compressió. Les 
dades de força, temps i desplaçament son enregistrades, simultàniament amb la 
realització de la prova, per l’extensòmetre i per la pròpia màquina de tracció-
compressió. 

Finalment a partir de les dades obtingudes es realitzaran les pertinents gràfiques 
i s’aplicaran les fórmules que determinin les propietats elàstiques i plàstiques de 
les mostres. 

 

En el present projecte no s’ha fet emboticions per a posteriors mappings ja que 
les mostres han sigut sotmeses a compressió, però sí que es tindran en compte 
resultats de mappings d’antics estudiants, per extreure’n dades per completar les 
actuals i per obtenir conclusions més concretes.  

(11) Embotició. Abans de realitzar el tall longitudinal per al posterior mapping, 
s’ha de realitzar una primera embutició per tal de poder subjectar la peça a la 
màquina de tall. La resina utilitzada en aquesta primera embutició és Transoptic 
d'Buehler (resina termoplàstica i transparent). 

Un cop realitzat el tall longitudinal, es realitza una segona embutició, 
aquesta vegada amb resina fenòlica vermella de remet. Finalment es procedeix 
el desbast i polit fins obtenir una superficie llisa i brillant pel posterior “mapping”. 

(12) Mapping dureses i porositat. No es realitzarà cap “mapping” en el 
projecte, tot i que s’estudiaran resultats anterior per establir més premises i 
paràmetres a l’estudi del present projecte  Es procedirà a realitzar primerament 
el “mapping” de dureses seguit de la mesura de porositat, ambdós segons 
protocol.  

La superfície de compacte que genera el pla de tall es la que determinarà la seva 
porositat.  Aquesta superfície es divideix en 72 quadrats de 0,7 mm de costat en 
els vèrtexs dels quadrats hi ha una picada de duresa que servirà per  
delimitar perfectament cada àrea i per fer el pertinent “Mapping de dureses”.  

La porositat en la secció del compacte es veu en les fotos com a petits cràters 
més foscos pel que fa a la superfície d'alumini. És a dir, es compten els buits 
deguts a la porositat i es mesurés la seva àrea. Com que la superfície d'estudi té 
una àrea coneguda, al dividir el sumatori d'àrees analitzades amb porositat entre 
la superfície total, s’obté per tant el percentatge de porositat del compacte 
“Mapping de porositats”. 
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A continuació es presenta el esquema amb el plantejament inicial del projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Esquema del plantejament inicial (en blau) 

Un cop ja realitzades totes les proves dels compactes obtinguts, per fina
deix a la recopilació de les diferents dades obtingudes de cada

igs, per al seu posterior estudi i anàlisi per tal d’assolir unes conclusi
garanteixin els objectius establerts. 

 Plantejament inicial 
ificació inicial descrita en el PFC1 centrava l’estudi en fer, figura 2.2

Per obtenir pols d’alumini amb mida de gra nanomètrica am
tats mecàniques. 

- Conformació per sinterització en tebi. Per obtenir compactes de pols
stal·lína d’alumini els quals se’ls calcularia: 

- La densitat per Densidometria. 

- % de porositat interna per Mapping de Porositats. 
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2.3. Planificació final 
El fet de que no sempre les diferents màquines i materials del laboratori  
PROCOMAME-EUETIB (o d’altres instal·lacions cedides per aquest projecte) estan 
disponibles, a més de que sempre poden haver nous punts de vista o noves vies 
d’investigació, provoca que la planificació del projecte pugui ser alterada i 
necessita una constant improvisació i variació del plans previs. 

La no disponibilitat de la màquina de compactació, durant la segona part del 
projecte, ha ocasionat un impediment alhora de crear nous compactes pel seu 
posterior estudi. Pel que s’ha tingut que treballar amb els compactes disponibles. 

Això ha impedit obtenir més resultats per obtenir unes conclusions més 
concretes però a favor s’ha realitzat un estudi més profund per a cada compacte 
amb la realització d’altres assaigs. Posteriorment a l’assaig de densidometria per 
balança hidrostàtica s’ha incorporat en l’estudi d’aquest projecte l’assaig per al 
càlcul del Modul de Young i Poisson per aplicació d’ultrasons. 

Degut a que la densidometria ja donava propietats de densitat i certa porositat 
fiable dels compactes, a més de que ja es disponia de resultats previs 
d’estudiants anteriors de Mappings de Porositat i Mappings de Dureses de 
compactes, s’ha decidit investigar i realitzar els primers assaigs de compressió 
per obtenir els primers resultats de resistència a compressió de l’estudi.  

En el cas dels assaigs de compressió com en el dels mappings, són assaigs 
destructius i la seva l’elaboració implica la destrucció del compacte, per tant  
l’elaboració d’un d’ells implica prescindir i impedir la realització de l’altre. 

 

Així, finalment la planificació final del projecte a queda de la següent manera, 
centrant el seu estudi en: 

-  Mòltes. Per obtenir pols d’alumini amb mida de gra nanomètrica amb millors 
propietats mecàniques. 

- Conformació per sinterització en tebi. Per obtenir compactes de pols 
nanocristal·lína d’alumini, els quals se’ls calcularia: 

- La densitat, per Densidometria. 

 - El Modul de Young i el coeficient de Poisson, per Ultrasons. 

 - Tensió a Compressió, per assaig de Compressió. 

-  Anàlisi de “Mappings” realitzats per anteriors estudiants. Per agrupar més 
dades  per obtenir unes conclusions més específiques. 

 

 

 

 

 

 

 - 21 - 



Oriol Rodríguez Morales  

 - 22 - 

A continuació es presenta el esquema del projecte, figura 2.3. 

Figura 2.3. Esquema de la planificació final (en vermell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     *Estudi d’assaigs realitzats per antics alumnes 
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CAPÍTOL 3: 

TÈCNIQUES 

EXPERIMENTALS 

Per realitzar l’estudi s’empraran diverses tècniques experimentals seguint l’ordre 
d’actuació esmentat anteriorment.  

Seguidament es descriuen els procediments emprats i els seus respectius 
resultats. 

3.1. Condicions i propietats pols inicial 
La pols d’alumini que s’utilitzarà en els diferents experiments es subministrada 
per l’empresa Germano-Russa dedicada a la producció i proveïment de diferents 
pols metàl·liques ECKA Aluminium Granule. La pols d’alumini ECKA AS 51 ha esta 
produïda per un procés d’atomització a on la nomenclatura AS indica que la 
morfologia de la pols subministrada té una forma irregular. 

En la següent taula podem veure les principals característiques d’aquesta pols 
inicial de la que partirem. 

Taula 3.1. Propietats de ECKA Metallurgical Granules 

 

 

 
Apparent  Alloy Oxygen 

Fraction Cut 
Density composition Content 

(mm) (mm) 
(g/cm3) (%) (%) 

ECKA 
Aluminium 
Al-Granulat 

Al97% 

1,2 Al>97% 0,2-0,5 <0,100 2,0 



Oriol Rodríguez Morales  

 

3.2. Llançament Mòlta  

3.2.1. Introducció 

La realització de la Mòlta de la pols d’alumini té com objectiu obtenir una mida 
nanomètrica de gra que suposa l’enduriment del metall, i per tant la millora de 
les seves propietats mecàniques 

Existeixen diversos mètodes per l'obtenció de pols de mida de gra nanomètrica, 
entre els més habituals podem trobar: BM (Ball Milling), ECAP (Equal Channel 

gular Pressing), SPTS (Severe Plastic Torsion Straining) i ARB (Acumulated 
Roll-Bond). Tot ells són mètodes de deformació severa i es parteix sempre de 
material de mida micromètrica. El de deformació severa mitjançant molí 
planetari de boles (Ball Milling, BM) serà el emprat en aquest projecte. 

3.2.2. Molí planetari de boles (BM) 

El molí planetari de boles que fa un moviment continu de translació i rotació. El 
moviment de translació ve donat per la rotació del plat giratori del molí sobre dos 
eixos verticals paral·lels separats, igual a la rotació de la terra prop de l’eix 
central i els pots giren en la direcció oposada i sobre el seu eix, figura 3.2a.  
Aquests moviments provoquen que les boles del interior del pot es moguin amb 
suficient força i direccions aleatòries per anar colpejant de forma contínua i 
ininterrompudament les partícules d’alumini, a mes a mes l’impacte s’intensifica 
quan les boles xoquen entre si fins que s’obté una pols d’alumini endurida i amb 
la mida de gra reduïda. 

An

 

Figura 3.2. a) Moviment del moli b) Forces que actuen en el procés de mòlta 

 

L’energia d’impacte de les boles de mòlta pot ser canviada per modificació de la 
velocitat de rotació del disc. L’avantatge d’aquests tipus de molins de boles no es 
solament l’alta energia d’impacte que pot ser obtinguda, sinó també la alta 
freqüència del mateix, la qual redueix la duració del procés de reducció de mida 
de gra. 

Per aconseguir uns resultats fiables en la mòlta partirem dels estudis realitzats 
en prèvies investigacions. Les característiques tant del material a tractar, 
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alumini, com de les condicions de l’equip de mòlta: diàmetres de les boles, 
temps de mòlta, velocitat de mòlta... 

Tot i això haurem de tenir present que l’alumini es deforma molt més fàcilment 
que el ferro, que reacciona de manera no controlada en presència d’atmosferes 
riques en oxigen (aire), i que a més  a més  té una temperatura de fusió molt 
més baixa, amb el que pot ocórrer que amb l’energia de l’impacte i de la fricció 
les partícules d’alumini s’acabin adherint 

Segons a què es destini i/o el grau de tr
es necessari un tipus o un altre de molí amb: boles, pales, ganivetes, ... El molí 
es tria segons les necessitats i el tipus de prod

Per la realització del present projecte s’utilitz
que el procés que s’utilitza per triturar, endur
del present projecte alumini, és el de impacte i cisalla que són justament els que 
provoquen la reducció de la m

les unes a les altres. 

ituració, mòlta... que es vol aconseguir 

ucte que es vulgui processar. 

a un molí de boles, figura 3.3. ja 
ir, el metall que se li posi, en el cas 

ida de gra i el conseqüent enduriment. 

 

Figura 3.3.

 

3.2.3. Descripció de l’assaig 

En la realització de la mòlta de la pols d’alumini amb el Molí planetari de boles, la 
càrrega de la pols inicial abans del assaig i la posterior descàrrega de la pols ja 
mòlta es realitza segons els protocols. 

Donada la gran superfície en relació al pes total que posseeixen les partícules 

 Molí de boles i diferents fases de la mòlta. 

de 
pols s'han de conservar en atmosfera inerta, perquè no reaccionin amb l'entorn.  

El procediment de mòlta consisteix a introduir les partícules de pols en els 
recipients del molí, a més de les boles. Seguidament es col·loquen els recipients 
en el molí assegurant-se de la bona fixació d’aquests i ja es pot procedir a la 
mòlta amb un molí giratori anomenat també Ball Milling (BM). 

El molí té diferents variables que permeten canviar les condicions de les mòltes, 
que modificant-les, és possible canviar les condicions d’obtenció de la pols. 

Les variables de la mòlta, són les següents: 

1. Nombre de boles: Quantes més boles s'introdueixen en el recipient, el temps 
de mòlta es redueix per a un mateix objectiu, a més d'obtenir gra més fi que 
amb menys quantitat de boles. Per aquest projecte, s'han utilitzat boles 
d’acer de diàmetre 10mm i un recipient de 250ml, per a aquestes condicions 
el fabricant recomana l'ús de 50 boles com a màxim per recipient. Les 
condicions inicials de molta es de 37 boles. 
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2. Relació de boles–pols: Cada bola té un pes de 4,06 g aproximadament. 
Aquesta condició es modifica al introduir un pes o altre de material a moldre. 
Si s'augmenta la quantitat de la pols, s'està reduint aquesta relació, i per 
tant, l'efectivitat de la molta queda reduïda. 

3. Velocitat de gir: Al augmentar la velocitat de gir, es redueix el temps de 
molta i s'augmenta l'obtenció de pols de fracció fina. No obstant això, 
augmentant massa la velocitat de gir, es corre el risc que els recipients, les 
boles i el material s'escalfin en excés. 

4. Tipus de cicle: El molí utilitzat permet l'opció de poder alternar temps de 
molta en si, és a dir que el molí gira, i temps de refrigeració, en la qual el 
molí roman desocupat i s'activa la ventilació de l'aparell. Un període de molta 
i un de refrigeració, formen un cicle. Es pot variar el temps de cadascun dels 
períodes, determinant així el temps net de mòlta dintre de cada cicle. 

5. Nombre de cicles: És lògic que si s'augmenta el nombre de cicles, el temps 
total de molta resulta incrementat i per tant la deformació i la reducció de la 
mida de gra. 

6. Mida de la pols inicial: Es pot variar la mida de partícula de pols introduïda. 
Teòricament, la reducció de la mida de gra es produeix des de l'exterior del 
gra fins a l'interior. Si s'introdueix en el molí, pols de mida de partícula més 
petit, el que s'aconsegueix és que aquesta transformació es realitzi més 
ràpida i homogèniament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.4. Pot i boles de la mòlta 

 

La mòlta per BM es realitzà per millorar les propietats mecàniques de la pols 
inicial. 

El procés d’elaboració de la mòlta està protocolitzat [Annex V]. 
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3.3. Codificació de les mostres 
Un cop es fixen les condicions de molta és necessari adoptar un mètode per 
codificar la pols obtinguda i saber en tot moment les característiques de la mòlta 
d’aquella pols d’alumini, en cas de pèrdua o per tornar a mirar alguns resultats 
aconseguits. A més a més el laboratori PROCOMAME-EUETIB és un lloc on hi 
passa al llarg del dia un elevat nombre de persones per tant les mostres han 
d’estar en tot moment controlades. 

Aquest mètode utilitzat per codificar les mostres es basa en posar: el tipus de 
material, el número de la molta, nombre d’hores de molta efectiva i el pot en que 
s’ha dut a terme l’operació. Així ens queda la mostra codificada: 

 

             

 

 

 

 

 

 

Abans o després de la mòlta s’introdueixen les dades de la mòlta i de la mostra 
codificada en el historial de pólvores per enregistrar tots el assaigs i tenir el 
control de totes les mòltes de pols d’alumini. 

 

 

3.4. Compactació: Consolidació de compactes 

3.4.1. Introducció 

El procés de compactació en pulvimetal·lurgia convencional consta de 4 etapes: 

1. Obtenció de la pols: aquest punt fa referència a la pols ja mòlta.  

2. Mescla de les pols: es tracta d’aconseguir la màxima homogeneització possible 
de les partícules de pols d’alumini. Punt de més importància si es treballa amb 
més d’un material. 

3. Compactació: s’introdueix la pols en un motlle, per posteriorment aplicar-li 
una compressió a pressió elevada. Degut a la pressió aplicada, les partícules de 
pols es reorganitzen, de manera que es redueix considerablement el volum de 
pors i s’incrementa el número de punts de contacte entre elles. A mesura que 
s’incrementa la pressió, les partícules de pols es van deformant plàsticament, 
augmentant, cada cop més, la superfície de contacte entre les partícules i reduint 
encara més el volum de pors. 

Recipient on s’ha efectuat la molta 
mòlta. Hi ha 2 recipients: A1 i A2 

Número d’hores molta efectiva 
procés de molturació 

Número de molta 

Material mòlt en el cas que ens 
ocupa es tracta d’alumini (Al) 

Al-00-50-A1 
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El fet de que la superfície de contacte entre les partícules sigui cada cop major 
provoca l’aparició d’unes forces d’atracció interatòmiques que produeixen una 
cohesió que dóna a la pols compactada una bona resistència en verd. 

L’etapa de compressió a la que es sotmesa la pols determina la uniformitat i 
densitat del producte final. 

Per facilitar una homogeneïtat adequada en el compacte, s’incorpora a la pols un 
lubricant el qual fa disminuir els fregaments laterals entre partícules i amb la 
matriu i punxo. Aquest lubricant s’elimina en el transcurs del procés de 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Etapes de la obtenció de compactes en pulvimetalurgia tradicional 

 

sinteritzat. 

En el cas de que la compactació sigui uniaxial, s’ha de prestar especial atenció a 
les dimensions de la peça que es vol conformar. 

4. Sinteritzat: és el tractament tèrmic que s’aplica sobre el compacte per unir les 
partícules que el formen amb la finalitat d’aconseguir un sòlid homogeni. El
procediment consisteix en escalfar el material a una temperatura inferior al seu
punt de fusió, entre 0.7 i 0.9 vegades la temperatura de fusió. En aquest rang de
temperatures, a pesar de presentar una plasticitat major que a temperatura 
ambient, el metall no és líquid, per tant conserva la seva estructura granular,
encara que els grans experimentin un augment de mida. Aquest augment de
plasticitat provoca un augment de la superfície de contacte entre les partícules 
arribant a l’eliminació dels pors en el compacte, de manera que les partícules es
fusionen entre elles i el que eren les superfícies de les partícules son ara límits de 
gra. 

El temps de sinteritzat pot oscil·lar entre els 30 minuts fins a vàries hores. 

A continuació en la figura 3.5., es mostra un esquema en el que es detallen les
etapes del sistema utilitzant la pulvimetalurgia tradicional. 
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3.4.2. Sinteritzat en calent 

Convencionalment, la compactació es produïa a temperatura ambient, amb el 
que es limita la densificació de la pols degut a l’acritud que el treball en fred 
introdueix en la pols. Aquest inconvenient es pot eliminar compactant en una 
matriu que es calenta a temperatures properes a la de recristal·lització de les 
pols metàl·liques.  

A més a més, en calent es pot densificar pols que a temperatura ambient no ho 
fan o tenen poca plasticitat. 

Els productes elaborats amb pols metàl·liques per premsat en calent presenten 
grans possibilitats d’aplicació degut a les seves propietats millorades respecte als 
obtinguts per compactació en fred. En primer lloc, tenen una major densitat, que 
millora notablement les seves propietats físiques (resistència a la tracció i 
duresa). També tenen unes característiques d’acabat millors per les operacions 
posteriors (recobriment o mecanitzat) i major uniformitat dimensional. 

Tot i això, la compactació en calent també presenta una sèrie d’inconvenients, 
com son: 

- La facilitat d’oxidació de la pols, que es pot prevenir, en part, emprant una 
atmosfera controlada fins que la peça estigui a temperatura ambient. 

- La velocitat de compactació es molt lenta. 

- L’augment de la mida de gra del metall. 

 

3.4.3. Sinteritzat en tebi 

Malgrat tots els avantatges de la compactació en calent, ja que concedeix als 
compacte una bona densitat oferint grans propietats físiques, succeeix que el 
material compactat redueix les seves prestacions mecàniques aconseguides en el 
procés d’enduriment realitzat en la mòlta.  

La compactació en tebi presenta el mateix procediment que en calent. Hi ha un 
augment de la pressió i la temperatura, però aquesta última no arriba als límits 
per considerar-se una compactació en calent. És per tant, un tipus de 
compactació intermitja, on es mantenen millors propietats mecàniques. 

Això comporta que aquest sigui el mètode utilitzat per obtenir els compactes a 
estudiar durant el projecte, ja que es busca principalment una millora de les 
propietats mecàniques en depriment de les millors propietats físiques que 
concedeix la compactació en calent. 

En una compactació en calent, al augmentar la temperatura, la mida de gra 
també augmenta, amb el que es produirà un augment del diàmetre d’aquest. 
Segons l’equació de Hall-Petch que s’ha comentat en el punt 3.1.4, al augmentar 
el diàmetre disminueix les seves propietats mecàniques. Per tant no serviria de 
molt obtenir un gra fi després del procés de mòlta si en l’etapa de sinterització es 
perd. 

Per aquest motiu, la compactació es realitzarà en tebi, canviant part de l’energia 
tèrmica aplicada per energia mecànica. 
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3.4.4. Descripció del assaig 

El procediment de compactació consisteix en introduir alumini mòlt dintre d’una 
matriu de compactació i aplicar-li pressió i calor per obtenir un compacte.  

Es realitzarà la compactació de mostres amb pols original (Al-00) sense cap 
procés d’enduriment per mòlta i amb pols mòlta (Mix-1), composta per pols de 
diferents molturades, però seguint totes unes mateixes condicions de mòlta 
establertes.  

L’alumini en pols cal compactar-lo i sinteritzar-lo (en aquest estudi en tebi) per 
poder obtenir peces d’ús industrial. Com la força necessària per compactar una 
peça es proporcional a la seva àrea, caldrà obtenir peces petites per no superar 
la força màxima (100kN) de les premses disponibles. Per altra banda, si els 
compactes obtinguts son massa petits, no es podran fer assaigs mecànics. Així 
dons, es pretén obtenir compactes d’alumini cilíndrics de diàmetres 7 mm i 
alçada 7 mm. Aproximadament s’han utilitzat 0,7 g d’alumini molt per cada 
compactació. 

 

Material per 

• Matriu,

• Màquina

• 

• Mordac

• Termopa iu muntada) 

• L’entrada

Matriu, punxó 

En el següent croquis de la figura 3.6. s’observen les dimensions en cm de 

la matriu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6. Croquis de la matriu, punxó i contrapunxó. Les mesures estan definides en 
mm i forats amb toleràncies H7 per la matriu i h7 per punxó i contrapunxó. 

Tots els elements han estat fabricats d’acer Rovalma Maraging ICO 2800 i 
sotmesos a tractaments de tremp i revingut fins a 61HRC.  

a la compactació 

 punxó i contrapunxó 

 de compactació d’assaig universal (Instron 4507) 

Consola de comandament 

es de treball en tebi 

rell i Forn de radiació (en el interior es troba la matr

 d’argó i el sistema de refrigeració del forn. 

i contrapunxó. 
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Màquina de compactació 

Per la consolidació s’ha utilitzat una màquina d’assaig universal Instron 4507 que 
permet realitzar esforços de compressió i de tracció. El cos de l’estructura de la 
màquina està format per dues columnes i suporten una bancada superior fixa i 
una inferior mòbil, figura 3.7. 

  

Figura 3.7. Instron 4507 

 

El muntatge necessari per realitzar les consolidacions inclou: mordaces de treball 
en tebi, forn de radiació (en el interior del qual es troba la matriu muntada sobre 
la mordassa inferior) i el termoparell en contacte amb aquest, l’entrada d’argó i 
el sistema de refrigeració del forn. 

Pel control de la màquina es disposa d’una consola de comandament 
proporcionada pel fabricant, figura 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8. Inston 4507  Consola de comandament de la 
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Per la sinterització, és necessari disposar d’un forn, figura 5.8. Aquest es de 
radiació i consta de sis làmpades mitjançant les quals es transmet energia. Les 
parets externes del forn estan refrigerades per aigua mitjançant un circuit 
impulsat per una bomba. El forn s’acobla mitjançant una barra collada en la part 
posterior de la bancada inferior de la Instron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.9. Forn de radiació tancat (esquerra) i obert (dreta) 

 

Per la consolidació en tebi es precisa l’ús de mordasses d’acer cilíndriques. A 
traves de les dues obertures circulars en els extrems de forn s’introdueixen les 
mordaces per comprimir el motlle. 

El control de la temperatura es realitza mitjançant l’ajut d’un termopar i un 
Circuit de control PID. 

 

Determinació de la temperatura de sinterització 

Per poder consolidar una peça per pulvimetal·lúrgia es necessari primer fer una 
compactació de la pols per després aplicar calor i aconseguir la cohesió entre 
partícules, tal com s’ha escrit anteriorment.  

En el procés inicial de mòlta per Ball Milling es produeix una deformació severa 
del material que condueix a una reducció de la mida de gra i un augment de les 
dislocacions internes, aquests dos fenòmens fan augmentar les propietats 
mecàniques del material com pot ser la duresa. Dins el procés de compactació en 
l’etapa de sinterització s’aplica temperatura a la pols per aconseguir la 
consolidació del compacte amb un problema evident. Aplicar calor implica 
relaxació de tensions internes i si la temperatura de sinteritzat és prou elevada 
es pot arribar a una recistal·lització del gra i posterior creixement que implicaria 
una disminució de les propietats mecàniques aconseguides en el procés inicial de 
Ball Milling. Per tant, és molt important definir fins a on arribar la temperatura de 
sinteritzat per evitar perdre la major part de la millora de propietats 
aconseguides inicialment. En la figura 3.10. es representa un DSC fet a la pols 
amb la qu

En el DSC sofreix un 
canvi d’entalpia exotèrmica que s’associa ció. Per 
tant, alhora de produir compactes s’evita ra de 
sinteritzat.   

e es va decidir fer compactes. 

es pot observar com a una temperatura de 350 ºC la pols 
 a un procés de recristal·litza
rà superar aquesta temperatu
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Figura 3.10. DSC corresponent a la pols Al-09-50-A1 

 

Procés de compactació realitzat 

En primer lloc s’ha de netejar el motlle passant un paper esmeril de gra fi, també 
cal fer el mateix amb el punxó i el contrapunxó. A continuació s’introdueix tot el 
material a la Globebox i es treballa en atmosfera d’Heli. En l’interior de la 
Globebox es lubrica el punxó amb disulfur de molibdè per facilitar la seva 
posterior extracció (figura 3.11), amb molt de compte de no lubricar la zona que 
queda en contacte amb la pols per no contaminar-la. Una vegada lubricat, es 
col·loca en la matriu. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Lubricació del punxó 

 

A continuació s’afegeix la pols d’alumini dins de la matriu. Finalment es lubrica el 
contrapunxó i es munta el conjunt, figura 3.12 Tot seguit es segellen amb 
disulfur de Molibdè les obertures entre matriu i punxons, s’extreu el conjunt i es 
fa immediatament una compressió en fred per evitar oxidacions superficials de la 
pols.    
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Figura 3.12. Matriu carregada, punxó i contrapunxó muntats per compactar 

 

Un cop tenim el conjunt preparat per ser manipulat es col·loca entre les 
mordaces de la Instron 4570, figura 3.13 

 

13 Col·locació del conjunt en la 

 

Figura 3. màquina 

Es calibra la màquina i es programa en la consola de comandaments els blocs 
d’actuació segons el protocol. 

La compactació constarà de 3 blocs: 

1) Bloc 1: realitzar una força de compressió en el conjunt de 50 kN, augmentada 
linealment a una velocitat constant de 3 kN/min. 

2) Bloc 2: manteniment de la força durant un temps de 5400 segons. En el que 
la primera mitja hora servirà per posar el forn a la temperatura que volem 
realitzar la sinterització i una hora de tractament. 

3) Bloc 3: fi del procés. Es descarrega la força, s’apaga el forn d’inducció i es 
deixa refredar el conjunt fins que la temperatura del mateix permetrà l’extracció. 

 

Els blocs anteriorment descrits es veuen en el gràfic de la figura 3.14: 
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3.5.

3.5.1.

Per ten stema de 
codificaci

El enregistrament de les diferents dades i fotografies es essencial tant pel control 
i l’administració de les mostres per al nostre objecte d’estudi, com pels futurs 
projectistes que vulguin continuar l’estudi. 

 

3.5.2. Descripció del assaig 

El control de les nostres mostres es basa en l’administració de 2 aspectes: 

- Codificar mostres i actualitzar el històric de compactes. 

- Elaborar fotografies. 

En primer lloc, un cop obtingut el compacte i el seu posterior desmotllament i 
pesada final es procedirà a la codificació i enregistrament de dades. Seguidament 
es descriu resumidament el procediment d’acció: 

1- Marcar la cara inferior i/o superior del compacte amb un rotulador. 

2- Establir el nom del compacte (C-nºcompacte) i introduir-ne les dades de 
conformació i observacions al històric de compactes (arxiu excel). 

3- Procedir a fer les pertinents fotografies. 

Apareix descrit el procediment per elaborar el assaig en el pertinent protocol 
[Annex V]. 

 

 

 

 

 

Figura 3.14. Blocs de compactació 

 Codificació dels compactes i fotografies 

 Introducció 

ir un control dels compactes conformats es necessari un si
ó i fer les seves respectives fotografies. 
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3.5.3. Assaigs realitzats 

S’ha elaborat la codificació dels compactes C-05, C-06, C-07, C-09, C-10 i C-11 a 
més a més de les seves fotografies. 

Foto de C-05 de pols Mix-1 (Temperatura de sinteritzat a 320ºC), figura 3.15: 

 

 

 

 

 

Figura 3.15. Fotografies inferior, superior i lateral del compacte C-05 

 

Foto de C-06 de pols Mix-1 (Temperatura de sinteritzat a 340ºC), figura 3.16: 

 

 

 

 

 

Figura 3.16. Fotografies inferior, detall, superior i lateral del compacte C-06 

 

Foto de C-07 de 

 

 

 

 

 

Figura 3.17. Fotografies inferior, superior i lateral del compacte C-07 

 

Foto de C-09 de pols Mix-1 (Temperatura de sinteritzat a 320ºC), figura 3.18: 

 

 

 

 

 

Figura 3.18. Fotografies inferior i superior del compacte C-05 

 

 

pols Al-00 (Temperatura de sinteritzat a 320ºC), figura 3.17: 
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Foto de C-10 de pols Mix-1 (Temperatura de sinteritzat a 360ºC), figura 3.19: 

 

 

 

 

 

Figura 3.19. Fotografies inferior, superior i lateral del compacte C-10 

 

Foto de C-11 de pols Mix-1 (Temperatura de sinteritzat a 360ºC), figura 3.20: 

 

 

 

 

 

Figura 3.20. Fotografies inferior, detall, superior i lateral del compacte C-11 

 

Per determinar la ents mostres  
conformació es farà l’assaig de densidometria en balança hidro

 

3.6.1. Introducció 

Per obtenir la densitat dels compactes elaborats emprarem el assaig de 
densiometria següint la metodologia de mesura en balança hidrostàtica explicada 
més endavant. 

Aquest assaig té com objectiu trobar la densitat dels compactes a partir de les 
següents dades obtingudes en el seu assaig: 

• El pes del compacte a l’aire (mc) 

• El pes del compacte submergit (mc submergit) 

• La temperatura inicial i la temperatura final del líquid d’immersió. 

El procediment de càlcul teòric per la mesura de les densitats dels compactes es 
la següent: 

El volum del compacte VC  s’ha aconseguit mitjançant la fórmula mostrada a 

Continuació (1): 

         

3.6. Determinació densitats de compactes 
densitat de les difer obtingudes del procés de

stàtica. 

aigua

submergitcc mm
Vc

ρ
−

=                             (1) 
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A on  s’ha tingut en compte la temperatura per determinar la ρaigua  segons la 
següent expressió (2): 

 

ρaigua =1,0012+0,0000136523*Tmitja -0,0000054688* Tmitja2                   (2) 

 

Per obtenir la densitat del compacte es divideix la seva massa entre el volum (3). 

 

                                ρc= mc/Vc              (3) 

 

També s’ha calculat la variació en la densitat que el compacte pot ocasionar per 
l’acció de la temperatura. Tenint en compte el coeficient de dilatació tèrmica de 
l’alumini a 20 ºC, que es de 23,5 *10-6/K (4). 

                        
36º20 )20(10·6,231 −−

= −
mitja

c
Cc T

ρ
ρ

      (4) 

 

En el cas de que no s’hagi produït una compactació total de la pols, es a dir, que 
existeixin pors en l’interior del compacte, la densitat d’aquest disminueix 
respecte la densitat teòrica original del Al. Sabent que la densitat teòrica de 
l’alumini original es de 2,7000 g/cm3 , amb aquest mètode es pot determinar el 
%compacitat (5). 

                         
100% ∗=

Alteorica

cCompacitat
ρ
ρ

     (5) 
 

3.6.2. Metodologia de pesada en balança hidrostàtica 

Succeeix de que la balança COBOS AW320 quan es pesa un objecte sòlid no es 
produeix cap deriva en els resultats obtinguts, però si en la pesada hi ha líquid, 
llavors la balança mesura la evaporació o condensació del líquid (depenent de les 
circumstancies de temperatura i humitat del laboratori), llavors constantment es 
produeix una variació dels valor obtinguts, pel que fa molt difícil la determinació 
del valor correcte del pes mesurat en el cas de les mesures en la balança 
hidrostàtica  (on s’utilitza líquid d’immersió). 

Per tant, s’ha fet un estudi per tal de determinar quina es la metodologia de 
pesada en balança hidrostàtica per tal de minimitzar la deriva i obtenir els 
resultats més fiables i adequats. 

 

Estudi realitzat 

S’ha procedit a la pesada hidrostàtica de diverses mostres i s’ha registrat la 
variació de la mesura obtinguda per la balança amb el pas del temps. 

Basant-se en les dades obtingudes, taules i gràfiques realitzades l’estudi de la 
metodologia de la pesada hidrostàtica ha obtingut les següents conclusions: 

 - 38 - 
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• Que la balança a d’estar com a mínim 4 hores encesa, establint la tara. 
Per aquest motiu a partir d’ara, sempre es mantindrà encesa, per així no 
fer perdre temps al operari de laboratori esperant-se per la calibració 
d’aquesta.  

Aquest fet millora considerablement els resultats, ja que no evitem la 
variació dels resultats amb el pas del temps, però si que es redueixen 
considerablement els efectes produïts per la mesura de la 
condensació/evaporació.  

Les gràfiques de deriva segons temps d’encesa es mostren a continuació: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21. Deriva amb la balança més de 4 hores encesa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.21. Deriva amb la balança menys de 4 hores encesa
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• El temps assignat d’espera per a l’estabilització serà de 30 segons, ja que 
en les gràfiques s’aprecia que és el moment on la balança ja assolit 
l’estabilització de la mostra introduïda i per així evitar la mesura de 
l’augment o descens posterior pel pas del temps de la pesada, figura 3.22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• tàtica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.23. Gràfica del efecte de la quantitat de líquid  d’inmersió en la mesura  

(Els resultats 1 i 2 s’han fet amb més liquid que 3, 4 i 5) 

Figura 3.22. Deriva per condensació i evaporació en 5 minuts de la balança

 

Reduir la quantitat de líquid d’immersió utilitzat en la pesada hidros
ajuda a reduir la deriva, com s’aprecia en la figura 3.23.  
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• S’ha observat que la manipulació de les mostres dintre del líquid en la 
pesada a de ser lenta, amb molta cura i procurant sempre no colpejar amb 
les pinces cap element, ja que crea moviment del líquid i corrents 
d’aquest, que faran més inestables i menys fiables els resultats ja que 
tarda més la mesura a estabilitzar-se. 

 

3.6.3. Descripció del assaig 

El diferents passos que s’utilitzaran per mesurar la densitat d’un compacte per 
mitjà d’una pesada hidrostàtica es troben protocolitzats i annexada en el treball, 
tant mateix el procés resumit es mostra continuació: 

1. Es submergeix el compacte/s en un/s got/s de precipitats amb acetona i se li 
aplica un bany d’ultrasons durant 5 minuts, per eliminar la possible grassa 
existent, figura 3.24. 

 

Figura 3.24. Col·locació del got durant en el bany d’ultrasons. 

 

2. S’extrauen el/s compacte/s i s’introdueixen a l’estufa o assecador del 
laboratori fins a assecar-los. Esperar 10 minuts per termalitzar el/s compacte/s 

3. Pesar el/s compacte/s (mc) en la balança digital. Realitzar 5 pesades del 
compacte i deixar 20-30 segons de marge perquè s’estabilitzi la nostre mesura.  

4. Introduir en un recipient de vidre el/s compacte/s i el plat submergits en el 
líquid d’immersió (aigua amb un agent tensoactiu lauril-sulfat sòdic en una 
proporció entre el 0,05 i 0,10% del volum total d’aigua) fins que estiguin 
totalment submergits. 

5. Es col·loca a continuació el recipient en el dessecador i es fa el buit lentament 
per extreure les bombolles que s’hi puguin haver format. 

6. Abans de realitzar la mesura, s’ha de deixar el recipient de vidre durant 30 
minuts sobre l’accessori per la balança hidrostàtica muntat en la balança digital 
per a la seva termalització, figura 3.25.  

 - 41 - 
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Figura 3.24. Col·locació correcta de l’accessori per la balança hidrostàtica 

 

7. Una vegada passat el temps, amb l’ajut d’unes pinces, es va col·locant i 
traient el/s compacte/s sobre el plat, mentre s’anota la mesura estabilitzada 
(deixar 30 segons de marge perquè s’estabilitzi la mesura). S’ha d’anar amb 
molta precaució i comprovant sempre que cap element estigui tocant-se entre sí, 
doncs un lleuger defecte provoca importants variacions en la mesura figura 3.26.  

Fer 5 pesades de cada compacte, i abans i desprès de cada mesura,  mitjançant 
un Termòmetre digital amb sonda es mesura la temperatura del líquid inicial 
(Tinicial) i la temperatura final del líquid (Tfinal). 

 

 

Figura 3.26. Col·locació del compacte per la pesada 

 

8. Finalment s’introdueixen les dades en la plantilla de densidometria i es 
procedeix al càlcul teòric de la densitat amb el resultats obtinguts. 

Tant el protocol de densidometria mitjançant balança hidrostàtica com el Protocol 
per omplir plantilla de densidometria es troben annexats [Annex V]. 
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3.7. Desbast i Polit 

3.7.1. Introducció 

Ja fets els càlculs de densitat, l’objectiu es realitzar més assaigs i estudis per 
conèixer més propietats mecàniques dels nostres compactes, i per això 
necessitarem realitzar passos previs com el desbast i el polit de les mostres per a 
que aquestes disposin de una superfície totalment neta i llisa en les seves dues 
cares. 

3.7.2. Descripció del assaig 

Aquesta operació es realitza seguint el Protocol de Polit i Desbast, [Annex V], per 
obtenir una superfície el suficientment poc atacada mecànicament i sense restes 
de la pròpia operació. Així, tant per quan realitzem ultrasons, assaigs de 
compressió o quan indentem per determinar la microduresa Vickers, les 
inexactituds dels resultats seran el més petites possibles. 

Això s’aconsegueix fent els procés en diferents etapes.  

Primer es col·loca el compacte en una matriu amb un cilindre de la forma 
següent per garantir que les cares desbastades i polides siguin completament 
llises i paral·leles entre si.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.27. Col·locació del muntatge per al desbast i polit 

 

Posteriorment s’agafa la mostra i se li aplica un primer desbast en la polidora 
mecànica, figura 3.28, amb un disc giratori provist d’un paper esmeril flexible de 
gruix P1200 i/o P600. Aquest primer desbast es fa sempre refrigerat per aigua ja 
que la velocitat de gir del disc es elevada.  

Un cop la mostra ja està llisa, sense grans imperfeccions, es passa al polit, que 
es fa col·locant un pany al disc giratori i s’impregna d’una dissolució de diamant; 
primer disc te un pany Texmet 1000 i s’impregna amb una dissolució aquosa que 
incorpora diamants de 6 micres i el segon i definitiva passada amb un disc que 
porta un pany incorporat Micrcloth 1000 amb una dissolució aquosa que 
incorpora diamants  de 1 micra tots de la casa Buëhler. 
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Aquí el que s’aconsegueix és extreure de la superfície de la pols d’alumini les 
marques que ha deixat la primera operació de desbast obtenint una superfície 
llisa, brillant i sense imperfeccions que ens permet elaborar posteriors assaigs.  

3.7.3. Assaigs realitzats 

El desbast i polit s’ha realitzat a totes les mostres següents: 

C-05, C-06, C-07, C-09, C-10 i C-11. 

 

3.8. Mòdul de Young per Ultrasons 

3.8.1. Introducció 

Per tenir un control de la qualitat de les nostres mostres tenim diversos mètodes 
de assaigs no destructius (AND) que ens ofereixen resultats característics de les 
mostres sense arribar malmetre-les. Aquests es poden agrupar de la següent 
manera: 

Aplicacions en defectes superficials: 

• Líquids penetrants 

• Corrents induïts 

Aplicacions en defectes interiors: 

• Radiografia i gammagrafia 

• Ultrasons 

• Emissió acústica 

Per conèixer noves propietats de les diferents mostres emprarem el procediment 
d’ultrasons. A continuació es descriu informació genèrica del ultrasons i els 
possibles procediments que es poden realitzar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.28. Polidora rotatòria 
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3.8.2. Ultrasons 

Els ultrasons s'utilitzen en els assaigs no destructius per detectar discontinuïtats 
tant en la superfície com a l'interior dels materials i per obtenir el Mòdul de 
Young i el coeficient de Poisson que caracteritzen el nostre tipus de material. 

Els ultrasons són sons (oscil·lacions de pressió dels medis) amb freqüències per 
sobre de les audibles (20 kHz). El camp d'interès dels ultrasons en materials, rau 
en què els ultrasons amb freqüències de l'ordre del MHz, es transmeten molt bé 
pels sòlids, poc pels líquids i gens per l'aire. 

10 a 20.000 Hz ones sonores 

> 20.000 Hz ultrasons 

Això fa els ultrasons molt útils per la mesura de gruixos de material o la detecció 
de petites fissures, doncs petits gruixos d’aire impedeixen llur propagació. 
Malgrat això els ultrasons també es poden emprar per mesurar constants 
elàstiques dels materials. Aquest darrer serà el nostres cas. 

 

3.8.3. Ona ultrasònica 

Paràmetres que defineixen una ona ultrasònica 

• Longitud d'ona λ 

• Cicle 

• Freqüència f 

• Període T = 1 / f 

• Velocitat de propagació c = λ · f 

• Amplitud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.29. Característiques de l’ona ultrasónica 

Els ultrasons es propaguen dins del sòlid més o menys seguint raigs (com a 
feixos de llum), i les interfase metall-fluid (gas o líquid) es comporten com a 
miralls. Ara bé, aquests raigs tenen quelcom especial, i és que poden ser de dos 
tipus: longitudinals i transversals. Cadascun d’aquest tipus es propaga amb una 
velocitat diferent. Els ultrasons són una forma d'energia vibrant: 
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•   Les ones longitudinals són com les ones dels sons audibles, oscil·lacions de 
la pressió en la mateixa direcció de l’ona, és a dir, els àtoms es desplacen 
endavant i endarrera de la seva posició d’equilibri (figura 3.30.a). Aquest 
tipus d’ones es poden propagar tant en sòlids, com en líquids i, si la 
freqüència és petita, per gasos. 

•  Les ones transversals són més similars a les oscil·lacions d’una corda, els 
àtoms es desplacen amunt i avall de la seva posició d’equilibri, i en 
conseqüència, l’oscil·lació de pressió esdevé perpendicular a la direcció de 
l’ona(figura 3.30.b). Aquest tipus d’oscil·lació només es propaga bé pels 
sòlids. 

 

El fet de l’existència de dos tipus d’ona dins dels sòlids provoca un fet curiós 
quan hom arriba a una interfase entre dos medis. En aquest punt, qualsevol feix 
incident es reflexa parcialment, i la resta es transmet. Ara bé, els feixos a la 
interfase també es transformen en l’altre tipus de feix. D’aquesta manera un feix 
que es transmet dins d’un sòlid, al incidir amb una interfase, origina com a 
mínim dos feixos reflexats, un de longitudinal i un de transversal. Com la 
velocitat de les ones transversa  de les ones longitudinals, cada 
feix surt amb un angle diferent.  que la reflexió (com la refracció) 
dels raigs obeeix a la llei de Sn

 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.30 a. Ones longitudinals b. Ones transversals 

ls és diferent de la
 Això és degut a

ell (1): 

(a) (b) 
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Normalment, els raigs reflexats surten amb la mateixa velocitat que els 
incidents, doncs estan en el mateix medi. Ara bé, en el nostre exemple el feix és 
diferent, i en conseqüència té una velocitat del so diferent. Això provoca que els 
angles de reflexió siguin diferents per ambdues ones. 

Pel que fa als feixos transmesos, llur nombre depèn del segon medi: 2 per a 
sòlids (un longitudinal i un transversal), un per a líquids (longitudinal) i cap per a 
gasos. 

Com només es necessita treballar amb les interfases sòlid-gas, es centra l’estudi 
en aquest cas. A la figura 3.31. es pot veure un exemple de com són els traçats 
dels raigs en la interfase acer-aire, on s’observa tot el que hem descrit abans. 
Així do  d’una peça, aquest s’anirà 
propagan el final de la peça 

 Aquest fenomen 
s’anirà re a perd una mica 
d’intensitat, i a

 

 

 

 

 

 

 

Reflexos per interfase entre acer-aire 

 

Aquest fet pot ser emprat per mesurar el gruix d’una peça. Si hom emet un pols 
d’ultrasons dins d’una peça amb dues cares paral·leles, el feix anirà des de la 
cara on s’emet, fins la seva paral·lela oposada, es reflexarà i retornarà sobre les 
seves passes. Per tant, si es mesura el temps entre l’emissió i la recepció del 
pols, i es sap la velocitat del so en el medi, hom pot calcular el gruix de la peça, 
de manera anàloga a com mesuren les distàncies els sonars i els radars (figura 
3.32.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.32. Reflexos per interfase entre acer-aire 

ncs si enviem un pols d’ultrasons dins
t en línia recta fins a assolir una interfase sòlid-aire (

o una fissura), on es reflexarà, i continuarà transmetent-se.
petint indefinidament, però en cada reflexió l’on

ixí el pols acabarà dissipant-se totalment. 

Figura 3.31. 
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El mateix procediment ens permet mesurar la velocitat del so, si hom coneix el 
seu gruix (2): 

               

   (2) 

 

Com els rebots en les cares paral·leles es produeixen indefinidament, però cada 
cop amb menys intensitat, s’espera trobar un espectre d’ultrasons com el que es 
veu a la figura 3.33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.33. Espectre d’ultrasons amb reflexes (Pics) 

 

Les coses es compliquen però si la peça té un radi finit, doncs això permet que hi 
hagin molts més camins que un feix pot recórrer dins de la peça per retornar a la 
sonda, tal i com es pot veure a la figura 3.34. 

 

 

 

 

 

Figura 3.34. Camins dels reflexes a través d’un material (Pics) 

 

La diferència de temps, entre els diversos camins de la figura 6 són molt petits, i 
per tant els corresponents pics es solapen. A més a més, com en cada rebot 
perdem intensitat, aquests pics són cada cop menors. Això fa que tot aquest 
conjunt de rebots es vegin en l’espectre d’ultrasons com una cua en els pics que 
havíem vist anteriorment (figura 3.35). 
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Per com flexió el feix 
origina vertir en 
transv itat de 
ràpide ls nous 
camins  força més 
comp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.37. Espectre d’ultrasons amb altes interferències 

Figura 3.35. Espectre d’ultrasons amb interferències 

 

plicar encara més la cosa, cal tenir en compte que en cada re
l (que suposem longitudinal en el nostre cas) es pot con
ersal, i com les ones transversals són aproximadament la me
s que les longitudinals, retarden notablement el feix. Així alguns de
 possibles serien els de la figura 3.36, i el nou espectre,

licat, el de la figura 3.37. 

 

Figura 3.36. Variació de camins dels reflexes a través d’un material 
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D’aquesta manera podem dir que obtenim dues famílies de pics, els dels rebots 
purament longitudinals, i els dels rebots mixtes (longitudinals-transversals). 

Per als rebots longitudinals, els pics d’intensitat els trobarem als temps (3) : 

 

(3) 

 

on “Clong“ és la velocitat de les ones longitudinals, “i” el nombre de vegades que 
el feix va i torna al final de la peça i “e” la longitud de la peça. 

Per últim només ens cal dir que la majoria d’aparells d’ultrasons (el nostre entre 
ells), divideix el temps que tarda en tornar l’ona entre 2 i en conseqüència dóna 
la mesura de distància de forma directe. Per tant, les equacions quedarien com 
(4): 

(4) 

 

Si en comptes de l’emissor d’ones longitudinals fem servir el d’ones transversals, 
el comportament serà el mateix, però degut a la menor intensitat dels rebots 
secundaris, només apreciarem els pics principals. Així podrem calcular la 
velocitat de les ones transversals com (5): 

 

(5)       
 

3.8.4. Els Transductors  

• Transformen un impuls de voltatge (elèctric) en un impuls de só (ona) que 
es propaga en el sòlid. 

• Si hi ha un defecte intern, aquests actuen com un nou emissor. 

• Un transductor (el mateix o no) rep un impuls de só i el transforma en un 
impuls elèctric. 

 

3.8.5. Procediments 

Hi ha tres tipus de procediments per assajar materials amb aparells d'ultrasò :  

 

1- Procediment d'impulsos i els seus ressons  

S'utilitza un transductor que funciona com a emissor i receptor, figura 3.38. 

• Quan un impuls és introduït en un material homogeni, aquest travessarà 
tot el maerial fins arribar a la superfície oposada, on existeix una inerfase 
(peça-aire).  

• Si la peça té una discontinuïtat, en tenir aquesta una impedància acústica 
diferent, constitueix una interfase i l'impuls és reflectit. 
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Figura 3. sor-receptor 

 

2- Procediment de transició 
La peça es situa entre dos transductors, figura 3.39.  

• S’utilitza en instal·lacions automàtiques. 

• Pot utilitzar ones pulsants o contínues. 

• S’analitza l’energia que es transmesa a través de la peça. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. tre receptor 

 

3- Procediment de ressonància, figura 3.40. 

• S'utilitza per comprovar la zona d'unió de dos materials de diferent 
naturalesa.  

• Utilitza una ona longitudinal contínua.  

Es posiciona el transductor sobre una superfície de la peça en una part sense 
defecte. Es regula la freqüència per obtenir la ressonància en el material (ona 
estacionària).  

Al col·locar el transductor sobre la discontinuïtat; és com si l'ona estigués en una 
zona de menor gruix i la longitud massa llarga, no obtenint l'ona estacionària. 

pic de 
emissió 

pic de 
defecte 

pic de 
fons 

38.  Esquema del funcionament d’un transductor emis

39. Esquema del funcionament d’un transductor emissor i l’al
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Figura 3.

3.8.6. Geometries 

- Vertical: El o els transductors estan perpendiculars a la superfície del material, 
figura 3.41a. 

- Inclinat a 45º: Un sol transductor que actua d’emissor i receptor alhora a 45º, 
figura 3.41b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.7. Descripció del assaig 

El procediment descrit a continuació té com objectiu determinar per mesures 
d’ultrasons les velocitats del so (longitudinal i transversal) i els mòduls de Young 
i Poisson d’un metall. 

 

Material necessari 

- Aparell d’ultrasons (PANAMETRICS-NDT MODEL 5900PR) 

- Oscil·loscopi (HAMEG Combiscope) 

- Transductor emissor d’ultrasons longitudinals (PANAMETRICS V110-RM 
Frequencia de 5 MHz) 

- Transductor emissor d’ultrasons transversals (PANAMETRICS V156-RM 
Frequencia de 5 MHz) 

- Mordasa i  peu de rei digital o micròmetre 

40. Esquema del funcionament de la ressonancia 

Figura 3.41 a. Geometria vertical b. Geometria inclinada a 45º 

a. b. 
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Procediment. 

Degut a que les mostres analitzades són de dimensions massa petites per obtenir 
una bona senyal, i per tant pics clars, es realitzarà l’assaig utilitzant dos 
transductors o palpadors (figura 3.42.) col·locats a cada cara. 

 

Primerament es mesuren 5 cops amb un micròmetre o peu de rei la longitud de 
la mostra a estudiar (e). 

S’endolla i s’encen l’aparell d’ultrasons i es conecta el sensor longitudinal que 
actuarà d’emissor i el sensor longitudinal que actuarà de receptor.  

S’endolla i s’encén l’oscil·loscopi i es connecta amb l’aparell d’ultrasons per rebre 
la senyal amplificada rebuda dels palpadors, figura 3.43. 

 

 

 

 

 

 

 

Oscil·loscopi i aparell d’ultrasons 

 

Es posa una gota de sabó o lubricant sobre les cares de la mostra, per assegurar 
un bon contacte d’ultrasons i es situen el sensor d’ultrasons. Per tenir una millor 
fixació i menys vibracions s’emprararà una mordasa que sucgectarà el montatge. 

S’estableixen en el aparell d’ultrasons les condicions de l’ona sonora que s’emet: 

- Energia sonora: 32 μJ 

- Ones enviades per unitat de temps: 200 pulsos d’ones/segon 

- Filtres pasabaixos : 20MHz 

- Filtres pasalts : 1MHz 

- Atenuació : Es va modificant per tenir millor visibilitat dels pics d’ona 

Observant constantment el oscil·loscopi es veu la variació de la senyal rebuda a 
partir de que es canviïn les condicions de les nostres ones ultrasòniques emeses.  

 

 

 

 

 

 

Figura 3.42. Característiques dels palpadors 

Figura 3.43. 
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El comandaments del oscil·loscopi ajudaran a moure’s un per els resultats i 
determinar el temps de cada pic. 

Depenent de la mostra es poden obtenir més/menys pics. Encara que 
generalment s’obté el temps de 1-2 pics. Es mesura la posició dels pics sempre 
prop de la base. 

Per determinar el temps que es tarda en enviar les ones (t0), degut a que 
s’utilitzen 2 palpadors, per cada mostra s’haurà de realitzar un altre assaig extra 
d’una proveta d’alumini (patró). 

Es desendolla l’aparell d’ultrasons i es repeteix el procés anterior realitzat però 
ara connectant els sensors transversals. 

Les dades obtingudes es col·loquen a la corresponent plantilla d’ultrasons de 
cada mostra, i partint de la velocitat de propagació (Clong i Ctrans) i la ρmetall 
s’obté mitjançant les següents equacions el mòdul de Young (E) i Poisson (ν) del 
compacte analitzat (6): 

 

(6) 

 

 

3.9. Assaig de Compressió 

3.9.1. Introducció 

Les CÀRREGUES DE COMPRESSIÓ tenen una àmplia varietat d'aplicacions de 
materials com l'acer i la construcció d'estructures pont de formigó, així com en el 
processament de materials, com per exemple durant la laminació i la forja d'un 
totxo.  
L’objectiu es la caracterització de la resposta material a aquestes càrregues de 
proves, on es mesura el comportament de la compressió del material.  

Sota certes circumstàncies, les proves de compressió també poden tenir 
avantatges sobre altres mètodes d'assaig.  

La assaig de tracció és de lluny, el mètode més desenvolupat i àmpliament 
utilitzat per determinar la conducta del material i s'utilitza per determinar tots els 
aspectes del comportament mecànic d'un material sota càrrega de tracció, 
inclosa la seva elàsticitat, rendiment, i deformació plàstica i propietats de la seva 
fractura. 

Proves de compressió i de torsió són enfocaments alternatius al de tracció.  
El cas de les proves de compressió són més simples en la forma i es pot utilitzar 
menys material que les proves de tracció. Per tant, les proves de compressió 
sovint són útils per a assaigs de mostres a subescala i proves de components, on 
les proves de tracció serien difícils de produir. A més, de que per caracteritzar el 
comportament mecànic de materials anisotrópics es requereix sovint també 
proves de compressió.  

Les característiques de l'assaig de compressió axial són l’obtenció de les 
propietats de deformació i fractura dels materials davant tensions compressives. 
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3.9.2. Tipus de deformacions axials a compressió. 

Les proves de compressió poden proporcionar informació útil sobre la 
considerable deformació plàstica i la fractura, però s’hauran de prendre les 
precaucions necessàries per assegurar que la prova sigui vàlida pel 
comportament del material davant l’assaig. 

La figura 3.44. il·lustra les maneres de deformació que pot passar en els assaigs 
de compressió. En la figura 3.44 (a) es produeix pandeig degut a que la longitud 
respecte l’amplada de la mostra de la prova és molt gran. La mostra pot ser 
tractada per l'anàlisi clàssic de elasticitat i pandeig plàstic. Aquestes anàlisis 
prediuen que les postres cilíndriques de longitud i diàmetre, L/D a menys de 5, 
pateixen pandeig segur i es poden utilitzar per a assaigs de compressió de 
materials dúctils i fràgils. 

L'experiència pràctica amb materials dúctils, d'altra banda, mostra que fins i tot 
L/D en proporcions tan baixes com 2,5 es produeix una deformació amb resposta 
insatisfactòria. Per aquestes geometries pot donar lloc a la distorsió de cisalla, 
com es mostra en la figura 3.44. 1 (b).  

Per tant, L/D inferior a 2 es el ràtio que s’utilitza normalment per evitar el 
pandeig i proporcionar mesures precises de la deformació plàstica del 
comportament dels materials en la compressió. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.44. Models de deformació en compressió. (a), pandeig, quan L/D> 5. (b) 
Esquilat, quan L/D> 2,5. (c) Doble embarrilament, quan L/D> 2,0 i la fricció està present 
en el contacte de superfícies. (d) Embarrilament, quan L / D <2,0 i la fricció està present 
en les superfícies de contacte. (e)Compressió homogènia, quan L/D<2,0 fricció i no està 
present en el contacte superfícies. (f) la inestabilitat a causa de la compressió de treball 

estova el material  

 
És una altra font de fricció la deformació anòmala de compressió en l'assaig de 
materials dúctils. La fricció entre els extrems de la mostra de la prova i els plats 
de compressió limita el flux lateral en el contacte superfícies, el que porta a un 
doble embarrillament de la superfície cilíndrica. En aquestes circumstàncies, per 
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a L/D amb ràtios de l'ordre de 2, una doble forma de barril, com es mostra en la 
figura 3.44 (c), amb menor ràtio de L/D condueix a l’aparició d’un embarrilament 
simple, com s’aprecia en la figura 3.44 (d). L’embarrilament indica que la 
deformació no és uniforme (és a dir, l'estrès i la tensió varien al llarg la mostra 
de la prova), i el resultats d’aquestes proves no són vàlids al 100% en la mesura 
de l’elasticitat plàstica i les propietats d'un material degut a que no es produeix 
la compressió homogènia del material. Però l’embarrilament, pot ser beneficiós 
per a la mesura de les propietats localitzades de fractura d'un material. 

Si la prova de compressió pot ser realitzada sense la fricció entre la mostra i 
plats de compressió, l’embarrilament no es produeix, com es mostra en la figura 
3.44 (e), i la deformació és uniforme (homogènia). Per tant la mesura de la 
major part de les propietats de deformació del material en la compressió, en 
aquesta configuració haurà de ser assolit amb total exactitud.  

Una darrera forma d'irregularitat en la deformació axial de compressió és una 
inestabilitat que és l'antítesi de la corba de tensió. En aquest cas, la inestabilitat 
es produeix a causa del reblaniment del material que cedeix totalment davant les 
tensions de compressió, com es mostra en la figura 3.44 (f). 

 

3.9.3. Tipus de fractures a compressió 

Per a tots, menys la majoria dels materials dúctils, les mostres cilíndriques 
desenvolupan esquerdes, quan es comprimeixen. Les esquerdes generalment 
s’inicien a la superfície exterior de la mostra comprimida. La mostra es deforma i 
va iniciant la propagació de fissures, esquerdes i noves parts esmicolades. 
Alguns dels diferents modes de fractures a compressió es descriuen en les 
seccions següents.  

- “Orange Peel Cracking” el que equivaldria a la traducció literal de trencament 
com la pell de taronja. En molts materials, l’esguinsament o arrugues de la 
superfície (efecte pell de taronja) es produeix abans de la compressió 
d'esquerdes. Aquest efecte és especialment important en algunes aliatges 
d'alumini. Un extrem exemple s'il·lustra d'una aliatge d'alumini 7075-T6 mostra a 
la figura 3.45. La mostra es presenta després de 72% deformació. Les arrugues 
van aparèixer per primera vegada del 10 al 15% de deformació de compressió, i 
es va produir el trancamet definitiu després del 50-60% de deformació. 
L’examen microscòpic va revelar molts “microcracks” a les valls de les arrugues, 
amb major concentració a la regió equatorial de la mostra. Per tant una soca de 
fractura seria difícil per aquest material.  

Figura 3.45. Dos punts de vista d'un 72% comprimit mostra d'aliatge d'alumini 7075-
T6 mostrant efecte pell de taronja. S’aprecia una àmplia esquerda i es evident que 

la superficie està molt arrugada. L'eix de càrrega és vertical. Examen microscòpic de la 
superfície de manifest una àmplia “microcracking” a les valls de les arrugues. 
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- “Macrocracks” o “Grans esquerdes”. Un cas en el qual aquests grans 
esquerdaments formen microcracks precursors. El material de la Fig 16. és AISI-
SAE 4340 acer temperat a 204 ° C (400 ° F), de duresa de 52 HRC. Les 
esquerdes es van iniciar i es va extendre a tota la superfície de la mostra gairebé 
instantàniament. La primera esquerdes van aparèixer quan la deformació 
compressiva havia assolit el 30%, i van continuar apareixent més esquerdes fins 
que l'assaig es va concloure en el 72% de deformació, que es mostra en la figura 
3.46.  

 

 

 

 

 

Figura 3.46. Cisalla esquerdes en un 72% comprimit AISI-espècimen d'acer SAE 4340. 
Les esquerdes es van iniciar quan la deformació era de 30%. 

 
- “Microcrack” a “Macrocrack”. En algunes aliatges de tungstè, la primera visible 
de fractura és una cisalla “macrocrack” que apareix a l'equador de la mostra 
després de 45 a 50% de la deformació compressiva. Tanmateix, utilitzant 
mètodes de tints fluorescents-penetrants, es detecta “microcracks” en l’inici, en 
el 25% de deformació.  

 

3.9.4. Propietats de l’assaig de compressió  

Característiques elàstiques i de deformació plàstica. 

La major part de característiques elàstiques i de deformació plàstica dels 
materials policristalins són generalment les mateixes en compressió i tracció. 
Com a resultat, el mòdul d'elasticitat, el rendiment de potència, i les corbes 
d'enduriment de treball donen el mateix en les proves de compressió i tracció. 
Resistència a la fractura, i en última instància la força i la ductilitat depenen de 
mecanismes de deformació i ruptura, i en general són diferents entre els assaigs 
de tracció i  compressió. Materials anisotrópicos, tals com els materials 
compostos i de gran textura policristal·lina, també presenten diferències 
considerables entre la resistència a la tracció i els comportaments a compressió 
en la resposta inicial elàstica.  

Resistència a fractura i aparició d’esquerdes. 

La resistència a la fractura d'un material és molt diferent de la tracció i 
compressió: 

- En la tracció, la resistencia a fractura  d'un material dúctil està determinada per 
la seva corba de comportament, que es concentra en  la deformació plàstica en 
una petita regió, que genera un estat d'estrès triaxial a la regió cervical, i es 
propaga a partir dels buits de fractura dúctil en el centre de la regió cervical. La 
resistència a la fractura d'un material fràgil en tensió, per l'altre banda, està 
limitada per la seva divisió d'estrès. 
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- En la compressió d'un material dúctil, no es produeix una zona d’estretament, 
per la qual cosa la generació i el creixement de fractura que condueix a la 
separació completa de la mostra de l’assaig en tracció no es finalitza en la prova 
de compressió. Poden ocasionar-se fractures en materials dúctils, però aquestes 
fractures generalment creixen lentament i no donen lloc a la separació completa 
de la mostra. Com a resultat d'això, no hi ha cap definició de la resistència a la 
fractura en la compressió dels materials dúctils. 

Les esquerdes que es poden formar en la superfície per proves de compressió 
amb embarrilament per fricció, no només dependran del material, sinó també de 
la quantitat de fricció i del ràtio L/D de la mostra. 

Per la compressió d'un material fràgil o de baixa ductilitat, es produeix la fractura 
catastròfica per cisallament. La fractura es produeix al llarg d'un gran plà de 
cisalla, la qual cosa porta a la separació completa, o en diversos llocs al voltant 
de la mostra, el que porta a la trituració del material. En qualsevol cas, la 
capacitat de càrrega del material a un abruptament, i la resistència a la fractura 
del material es defineix com la facilitat de càrrega en aquest punt, dividida per la 
secció transversal.  

Força màxima resistent 

En última instància, la força d'un material en tracció és fàcilment definida com la 
màxima capacitat de càrrega. En un material dúctil, això passa a l'inici d'aquesta 
corba. En un material fràgil, en quan es produeixi la fractura. Com no es 
produeix reducció de secció en els assaigs de compressió, no hi ha resistència a 
la compressió màxima en els materials dúctils, mentre que en materials fràgils, 
es l'última resistència a la compressió que es produeix a la ruptura. L'única 
excepció al comentat és en materials que presenten greus problemes degut a 
que s’estoven, en aquest cas, la inestabilitat plàstica (Fig. 1F) condueix a un límit 
superior en capacitat de càrrega, que defineix l'última resistència del material. 

 

3.9.5. Metodologia de mesura en la prova de compressió 

Les mesures del mòdul d'elasticitat i el límit elàstic requereixen mesures precises 
de la tensió axial de la matèria en les proves de compressió. Això s'aconsegueix 
connectant a la mostra un extensòmetre, que utilitza un diferencial de 
transformador de tensió o mesuradors per proporcionar un senyal electrònica 
que és proporcional al desplaçament de les marques de mesura en la mostra. Els 
extensòmetres són més fàcils d'utilitzar en les proves de compressió degut a que 
les longituds a mesurar són considerablement més petites i es més senzill el seu 
acoblament. Alternativament, es pot utilitzar un transformador diferencial per 
mesurar el desplaçament entre les superfícies de les platines de compressió. 
Degut a que la mesura no es fa directament a la mostra, ocasiona que la lleugera 
distorsió de les rotacions de platines durant els assaigs pot donar falses lectures 
de desplaçament. 

Tot i que els resultats no son totalment exactes, sistemàticament els errors 
causats per la deformació elàstic de les platines o equips de prova són 
insignificants en comparació amb els grans desplaçaments plàstics de la mostra 
sotmesa a compressió. 

 - 58 - 
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3.9.6. Elaboració de l’estructura del extensòmetre HBM  

Per realitzar la captura de dades de l’assaig s’emprarà un extensòmetre per 
mesurar la força aplicada i la distancia recorreguda per les platines en contacte 
amb el compacte durant el procés de compressió. 

Per posicionar el extensòmetre assegurant el menor error d’inclinació d’aquest i 
garantint una bona fixació de muntatge en la prova s’ha elaborat una estructura 
per aquest, com s’aprecia en la següent imatge, figura 3.47. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.47. Imatge del muntatge estructura-extensòmetre 

 

El objectiu bàsic de l’estructura serà subjectar el extensòmetre (posicionant-lo de 
forma totalment horitzontal) i fixar aquest en el muntatge de l’assaig de 
compressió, garantint que en el transcurs de la prova i el descens de la platina 
superior la punta del extensòmetre estigui sempre en contacte amb aquesta, 
però pel contrari, que l’estructura es mantingui fora del abast del plat superior en 
el seu moviment d’avanç. 

 

El materials emprats 

• 2 Cargols de Llautó M4 

• 22-26 Arandelles M4 

• 2 Cargols cap triangular M3 

• 2 Femelles M3 

• 2 imants (dimensions Ø=4mm h=1,5mm) 

• Pega Epoxi 

• Platina 

• Barra d’alumini (Ømin=25mm) 

• El extensòmetre (HBM Typ DD1   2,5mm V/V) 
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Fabricació dels suports 

Per realitzar els 2 suports del extensòmetre s’ha emprat primer un torn per polir 
i tallar una barra d’alumini de 30mm de diàmetre creant les 2 bases cilíndriques 
amb unes dimensions A=25mm h=1,5mm. Seguidament s’ha realitzat el 
mecanitzat de les bases amb la perforació de dos forats de 4mm de diàmetre i 
un pas de rosca M4, a 5mm del centre i separats entre si per 120º. 

En els 2 forats aniran introduïts els 2 imants que s’encolaran amb pega Epoxi i 
en el pas de rosca anirà col·locat el cargol de llautó, figura 3.48. 

 

 

 

 

 

 

Muntat

 

Fabricació 

En l’elabo r de 
que aque structura 
puguin co ixí, que 

mprimir, 
mentre qu manera 
que estigu

El possib ix amb la 
platina do

Establerta s faran 4 
perforacio l interior 
on es fixarà l’e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3.49. Posició del extensòmetre en els plats de la màquina de compressió 

ge dels suport Figura 3.48. 

prèvia de la platina de subjecció 

ració de la platina de subjecció, s’ha de tenir en compte el facto
sta a de ser suficientment llarga com per que les bases de l’e
l·locar-se en el perímetre del plat inferior; procurant a

l’estructura quedi fora del abast del plat superior quan es disposi a co
e la punta de extensòmetre, sí que ha d’estar col·locada de tal 
i en contacte quan s’iniciï la prova (figura 3.49).  

le moviment de rotació de les bases respecte el eix que les une
na cert marge per determinar la longitud de la platina. 

 la longitud es procedeix al tall d’una xapa metàl·lica on e
ns les dels extrems on aniran el càrgols de llautó (Ø=4mm) i e

xtensòmetre (Ø=3mm). 

Plat inferior 

Platina de 
subjecció 

Plat superior 
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Muntatge 

Primer s’ha de unir l’extensòmetre amb la platina de subjecció i per això 
s’empraran els cargols M3 i les seves respectives femelles. 

Posteriorment es passen els cargols de llautó M4 per els forats dels extrems de la 
platina de subjecció i entremig d’aquests es col·loquen un número exacte de 
arandelles en tots dos costats per garantir la horitzontalitat i finalment s’enrosca 
la punta del cargols amb el pas de rosca fet en els suports, figura 3.50. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Figura 3.50. Posició de les arandelles per calibrar l’alçada de la platina 

3.9.7. Descripció del assaig 

El procediment descrit a continuació té com objectiu determinar el mòdul 
d’elasticitat, el comportament de deformació viscoplàstica, la tensió màxima 
resistida i la tensió a fractura, en cas de que es produeixi, dels diferents 
compactes conformats.  Per aconseguir aquestes dades es procedeix a la 
compressió de les mostres amb la màquina de compressió-tracció del laboratori 
SA02D que simultàniament a la realització de la prova enregistra les dades de 
temps, força i desplaçament realitzat per la màquina alhora que l’extènsometre 
col·locat entre els plats de la màquina enregistra també les dades que va 
obtenint de l’assaig. 

 

Material necessari 

• Màquina de tracció-compressió Microtest amb el seu Mòdul de control i 
mesura 

• Extensòmetre muntat amb el Mòdul de control i mesura (HBM 
Spider600Hz) 

• 2 Ordinadors  

• Peu de rei digital o micròmetre 
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Procediment. 

La màquina de tracció-compressió i l’extensòmetre estaran connectats cadascun 
a un ordinador mitjançant llurs Mòduls de control i mesura, que aniran 
enregistrant totes les dades enviades. 

Per garantir una bona realització de la prova de compressió el primer es 
assegurar-se de que els plat inferior i superior que efectuaran la pressió estan 
paral·lels i en posició horitzontal. Un cop ja efectuada la fixació i col·locació dels 
plats degudament ja es podrà començar a preparar el pertinent assaig. 

A cont de 
l’extensòmetre (es una palanqueta col·lo  
compte la longitud mesurada amb car i 
distribuir les arandelles que envolten el  que es 
vagi ajustant l’altura de la platina,  
extensòmetre estigui a la mateixa alçada

Ja establerta l’alçada de l’estructura e
sobre el plat inferior, de tal manera que
superior durant el procés de compressió. 

Es col·loca el compacte just en el centre ament 
de la màquina, s’apropa el plat n 
contacte amb la mostra (el extensòm  aquell 
moment) però sense efectuar cap força

Seguidament es determinen les condicio figura 
3.51. 

• Força màxima 

• Avanç/temps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.51. Màquina de tracció-compressió Microtest 

Ja establertes les condicions es baixa la protecció per seguretat i es procedeix a 
la compressió. 

inuació es mesura la longitud de la mostra i es desactiva el fre 
cada en el mateix aparell). I tenint en

 el micròmetre, es procedeix a col·lo
s cargols de llautó de tal manera
perquè així la punta de mesura del
 que la mostra. 

s col·loca el muntatge del extensòmetre 
 només la punta d’aquest toqui el plat 

 del plat inferior i amb els comand
 inferior lentament cap al superior fins estar e

etre també ha d’estar en contacte en
 encara. 

ns de compressió de la màquina, 
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Les dades s’aniran enregistrant en els dos ordinadors i en tot moment s’ha de 
tenir el control dels resultats ja sigui per veure el bon funcionament del assaig i 
el comportament del material com per no fer malbé la màquina ja sigui per 
sobrepassar la força màxima establerta o per que l’extensomètre no recorri més 
dels 2,5 mm de avanç límit que té establert. 

Càlculs 

Els posteriors resultats inclouen els següents càlculs: 

Per efecte de la força F, la proveta redueix la seva longitud. Es defineix com 
escorçament a la diferència entre la longitud inicial L0 menys la longitud 
considerada en cada moment L (1). 

ΔL = L0- L                                                (1) 

 

Figura 3.52. Longituds del compacte i direcció de les forçes que actuen en la prova de 
compressió 

 
Amb la realització de l'assaig, es determina el valor de la força (F) aplicada sobre 
la mostra (proveta) i l'escorçament longitudinal (ΔL) produït en la mateixa. 
Representant aquests valors de força en l'eix d'ordenades i els corresponents 
valors d'escorçament en l'eix de abscisses s'obté el diagrama força-allargament o 
diagrama de màquina. 

Així, dividint els diferents valors de força aplicada per la secció inicial (S0) de la 
proveta s'obtenen els corresponents valors de tensió (σ). Anàlogament, dividint 
els escorçaments instantanis produïts per la longitud inicial de la proveta (L0) 
s'obtenen els corresponents valors de deformació unitària o deformació lineal 
(e), que són adimensionals (2) 

 
 σ=F/S0           e = ΔL/L0                                                                 (2) 

 
La representació dels valors de tensió en ordenades i de deformació lineal en 
abscisses permet obtenir el diagrama tensió-deformació lineal o diagrama 
convencional, figura 3.53. 
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El diagrama (σ - e) deriva directament del diagrama (F - ΔL) i conserva 
exactament la mateixa manera, ja que s'ha obtingut dividint els valors de força i 
escorçament per constants (S0 i L0) el que equival a canviar les escales de 
mesura en els eixos de coordenades de les gràfiques.  
La forma i magnitud de la corba tensió-deformació depèn del metall o aliatge, de 
la seva composició química, de la història prèvia del material (procés de 
abricació, tractament tèrmic aplicat, deformació plàstica…), i de la velocitat de 
deformació durant l'assaig. Per tant amb els següents resultats es podra 
caracteritzar i tenir cert coneixement dels efectes de cada tipus de conformació. 

Del diagrama tensió-deformació lineal s’obtenen els punts següents de la mostra 
que defineixen les propietats elàstiques i plàstiques del material: 

 

Re = Resistència elàstica 

Rm = Resistència màxima 

Rr = Resistència a fractura 

 

 

 

 

 

Figura 3.53. Diagrama de TRACCIÓ 

 

 

3.10. Embotició  

3.10.1. Introducció 

Per poder manipular  els compactes d’alumini per així poder realitzar el tall i els 
posteriors “mappings” i determinar-ne les seves propietats de porositat i duresa 
en la seva secció, és necessari que aquest estigui contingut en algun tipus de 
suport que ens permeti manipular-la amb facilitat i aconseguir així uns posteriors 
resultats fiables.  

 

3.10.2. Descripció de l’assaig 

Abans de realitzar el tall longitudinal per al posterior mapping, s’ha de realitzar 
una primera embutició per tal de poder subjectar la peça a la màquina de tall. La 
resina utilitzada en aquesta primera embutició és Transoptic d'Buehler (resina 
termoplàstica i transparent).  

Un cop realitzat el tall longitudinal, es realitza una segona embutició, 
aquesta vegada amb resina fenòlica vermella de remet. Finalment es procedeix 
el desbast i polit fins obtenir una superficie llisa i brillant pel posterior “mapping”. 
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Per l’elaboració de l’embutició s’emprarà la ebotidora IPA 30 de REMET, figura 
3.54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El funcionament de la màquina es senzill: 
Mitjançant  un monocomandament es controla la pujada i baixa del pistó, 
impulsat per aire comprimit. Primerament es puja i s’introdueix la peça a 
embotir. Es pistó torna a baixar, s’introdueixen uns 30g de resina sobre la peça i 
es rosca la tapa de l’embotidora. Un cop carregat només s’ha de connectar la 
màquina per a que durant 30 minuts s’escalfi i es comprimeixi la mostra. Per 
últim ja s’espera  al seu enfrendament i es procedeix a l’extracció 

 

 

3.11. Mapping de Porositats i Dureses  

3.11.1. Introducció 

El mapping es un assaig destructiu que consisteix bàsicament en tallar la peça 
transversalment i analitzar les noves cares obtingudes. 

L’anàlisi consisteix en la aplicació de indentacions per Microduresa Vickers 
seguint un ordre establert en forma de quadricula on cada quadrat serà estudiat 
per determinar els pors. 

La determinació de la porositat del compacte es realitza per determinar el 
percentatge de compacitat. Si la pols d’alumini mòlt ha estat compactada i 
sinteritzada correctament, la porositat hauria de ser mínima. 

La mesura de porositats es complementaria a la de densitat, ja que si la densitat 
del compacte es menor que la del alumini compactat, això suposaria l’existència 
de pors. 

Per tant mitjançant aquests assaigs s’obté la duresa i la porositat de la peça. 

 

Figura 3.54. Embotidora IPA30 de REMET 
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3.11.2. Descripció de l’assaig 

Preparació Mostra 

Per realitzar les mesures de porositat, cal fer una sèrie de passos previs.  

1. Embotir el compacte amb Transoptic de Bueheler (reina termoplastica i 
transparent). Procés explicat en l’apartat anterior. 

2.  Realitzar un tall longitudinal que talli el compacte en dues parts iguals, figura 
3.55. El tall s’ha realitzat en el taller mecànic de la EUETIB amb una màquina de 
tall lent i amb un disc d’Alúmina, a una velocitat de gir de 4000 rpm i velocitat 
d’avanç de 5 μm/segon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.55. Pla de tall d’un compacte 

 

3.   Segona embotició amb resina fenolica vermella de Remet, figura 3.56  

4.   Polit del compacte segons el protocol [Annex V]. 

5.   Neteja amb ultrasons per deixar al descobert tots el pors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.56. Compacte tallat, embotit i polit 

 

Abans de procedir amb la determinació del “mapping” de porositats es necessari 
haver fer el “mapping” de dureses  
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Mapping de Dureses 

La superfície del compacte de la que es determina la seva posterior porositat es 
la que genera el plano de tall i el “mapping” de dureses. 

Primer de tot el operari a realitzar les indentacions i la mesura d’aquestes tindrà 
que realitzar unes proves inicials tan per conèixer i dominar el mecanisme de 
indentacions per microduresa Vickers com per calibrar el seu nivell d’error alhora 
de prendre les diferents mesures. 

Ja fet això es pot procedir amb el mapping de dureses. Aquest consisteix en 
elaborar unes 90 indentacions (9x10) dividint la superfície d’estudi en 72 
quadrats de 0,7 mm de costat, amb una indentació en cada vértex dels quadrats, 
figura 3.57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. s per indentacions 

 

Per realitzar aquests assaig metre de la casa Buehler que 
fa servir un indenta se quadrangular de diamant 
amb el que s’obté un indentad mant), que amb un esforç relativament 
petit deixa una empremta suficientment definida per ser llegida i a més a més 
amb una geometria que permet que la profunditat de l’empremta realitzada no 
sigui excessiva per la mida de la mostra. 

 

Finalment, després de la realització de les indentacions i la mesura de les 
emprentes es procedeeix a la determinades de les dureses aplicant la següent 
formula(1) i mitjançant l’ordinador s’elaborarà amb els resultats obtinguts per 
cada emprenta una simulació de les zones amb més duresa i les de menys de la 
superficie mesurada. Normalment les zones amb menys duresa s’associa a zones 
on hi ha pors. 

 

(1) 

 

 

 

 

57. Croquis de les divisions de la superfície fete

s s’utilitza un microdurò
dor en forma piramidal de ba

or dur (dia
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Mapping de Porositat 

Aprofitant els quadrats realitzats per les indentacions, es realitza de cada un 
d’ells la seva captació d’imatge, ja que les àrees quadrades delimitades per 
quatre indentacions son les àrees per a l’estudi de la porositat. 

La porositat en la secció del compacte es veu en les fotografies com petites àrees 
o cràters mes foscos respecte a la superfície polida de l’alumini. Es a dir, que si 
es conten els forats deguts a la porositat i es mesura la seva àrea, es pot 
determinar una àrea de porositat. 

Com la superfície d’estudi te un àrea coneguda, al dividir el sumatori d’àrees 
analitzades amb porositat entre la superfície total, s’obté el percentatge de 
porositat del compacte. 

Per analitzar en totes les fotografies l’àrea de porositat, s’ha utilitzat el mateix 
programa d’anàlisis d’imatge, l’Image Tool 3.0.  A continuació es mostra la figura 
3.58 que descriu els passos a seguir fins a analitzar tots els pors existents en la 
fotografia.  

Acquire – TWAIN-Capture image) b) Tranformació a escalade grisos Processing- Color-to-

Grayscale  c) discriminació del fons i selecció de pors a analitzar (Processing- Treshold- 

Manual i Analysis-Object analysis – Find objects) 

Els resultats son il·lustrats en una taula en la que apareix la relació de partícules 
trobades i les seves respectives àrees.  

Finalment s’estableix el percentatge de porositat en la superfície a partir de la 
fórmula següent (2): 

      

(2) 

Figura 3.58. Tractament previ a l’anàlisi de porositat. a) Captació de les partícules (File –

c b a 
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CAPÍTOL 4: RESULTATS 

I GRÀFICS 

Seguidament s’exposen els resultats del diferents assaigs comparatius entre les  
diferents condicions de conformació. 

Taula 4.1. Característiques dels compactes 

 Conformació Densidometria Ultrasons Compressió 
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10 30 320 C-05 Mix-1 2,703 0,003 22,4 0,359 25,19 2,021 6,30 232 228  

10 30 320 C-09 Mix-1 2.704 0,003 23,2 0,345 26,07 2,968 7,228 204 192  

10 30 320 C-07 Al-00 2.691 0,004 22,9 0,323 25,49 4,24 5,193 176 104  

10 340 32 C-06 Mix-1 2.702 0,003 22,8 0,352 26,59 4,56 4,533 220 204  

Mix-1 360 10 33 2.702 0,002 24,2 0,350C-10 26,42 3,2 7,019 252 240  

Mix-1 360 11 30 2.703 0,002 24,1 0,350C-11 25,54 - - - -  
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4.1. Mólta 
S’ha procedit a la conformació de compactes amb diferents 2 tipus de pols 
d’alumini que es descriuen i es comparen seguidament. 

4.1.1. Propietats pols iial (Al-00) 

- Condicions de les mòltes: 

No s’ha realitzat cap mòlta. 

- Ordenació atòmica: 

Estructura cristal·lina FCC. 

- Duresa:  

Taula 4.2. Duresa Vickers de la pols original Al-00 

HV  Error 
38.9 2.7 

- Aspecte:  

Pols d’alumini produïda per un procés d’atomització de morfologia irregular. 

- Propietats dimensionals i de composició química: 

Taula 4.3. Taula de Propietats de la pols original del subministrador 

 

Taula 4.4. Composició química de la pols original Al-00 

Apparent  Alloy Oxygen Fraction Cut 
 Density composition Content (mm) (mm) 

(g/cm3) (%) (%) 
ECKA Aluminium Al-

Granulat Al97% 
1,2 Al>97% 0,2-0,5 <0,100 2,0 

ppm Al-00-1 Al-00-2 
Mg   
Cd <20 <20 
Cu <20 <20 
Mn   
Pb   
Zn 118 118 
Fe 1600 1600 
Mo <300 <300 
Ni <200 <200 
Sb <400 540 
Cr <20 <20 
Co <40 <40 

 - 70 - 
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4.1.2. Propietats pols mòlta (Mix-1) 

- Condicions de les mòltes:  

El Mix-1 el formen diferents mòltes que comprenen les següents condicions. 

Taula 4.5. Condicions d’elaboració de mòltes que componen el Mix-1 

Material 
inicial 

EBS 
(g) 

EBS 
(%) 

Nombre 
boles BRP

Interval Interval de Hores treball Revolucions de treball descans 
(min) (min) efectives (h) (rpm) 

Al-00 0.000 0.0 37 20.0 30 30 50 160 

 

- Ordenació atòmica: 

Estructura policristal·lina de mida de gra nanomètrica, fins a 343,20ºC on 
comença la reordenació cristral·lina. 

 

- Duresa: 

Taula 4.6. Duresa Vickers de la pols Mòlta Mix-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2. Diagrama DSC de pos d’alumini mòlta Al-09-50 A1 de condicions Mix-1 

HV  Error 
105.8 6.2 
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- Aspecte: 

Boles de 0.4 a 1 mm bimodal. Amb presencia d'alguna bola de gran tamany 2 a 
3mm. Totalment arrodonides. 

 

- Propietats dimensionals i de composició química: 

Figura 4.2.  Gràfic de distribució de la mida de la pols mòlta Al-09-50-A1 (Mix-1) 

 

Taula 4.7. Composició química de la pols mòlta Mix-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ppm Al-09-50-A1 (1) Al-09-50-A1 (2) 
Mg <200 <200 
Cd <20 <20 
Cu 75 49 
Mn 68 60 
Pb <500 <500 
Zn 135 110 
Fe 1900 1950 
Mo <200 <200 
Ni <200 <200 
Sb <200 <200 
Cr <45 <45 
Co   
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4.1.3. Comparació pols original (Al-00) amb pols mòlta (Mix-1) 

 

Taula 4.8. Comporativa entre pols original i pols mòlta en les condicions de Mix-1 

 Al-00-1  Al-09-50-A1 (1) 
Composició química de metalls   
Mg - <200 
Cd <20 <20 
Cu <20 49-75 
Mn - 60-68 
Pb - <500 
Zn 118 110-135 
Fe 1600 1900-1950 
Mo <300 <200 
Ni <200 <200 
Sb <540 <200 
Cr <20 <45 
Co <40 - 
Duresa 

HV 38.9 +-2.7 105,8 +-6.2 
Aspecte 

Fotografies 
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4.2. Conformació 

4.2.1. Condicions de conformació 

Taula 4.9. Condicions de conformació dels compactes realitzats 

Motlle model A: Ø=7mm Condicions de treball Rendiment 
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C-05 Mix-1 05/05/2008 10 30 1800 3600 50 3000 1,3 0,686 0,679 99,0320 

C-09 Mix-1 27/05/2008 10 30 1800 3600 50 3000 1,3 0,776 0,702 90,5320 

C-07 Al-00 06/05/2008 10 30 1800 3600 50 3000 1,3 - 0,768 - 320 

C-06 Mix-1 06/05/2008 10 1800 3600 50 3000 1,3 0,747 0,740 99,132340 

C-10 Mix-1 26/06/2008 10 1800 3600 50 3000 1,3 0.775 0,767 99,033360 

C-11 Mix-1 30/06/2008 30 1800 3600 50 3000 1,3 - 0,739 - 11360 

4.2.2. Variació velocitat d’escalfament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-05, C-07 (Al-00) i C-09 velocitat de 30ºC/min fins 320ºC. 

C-11 velocitat de 30ºC fins 360ºC (rampa de 11 min). 

C-10 velocitat de 33ºC fins 360ºC. 

C-6 velocitat de 32ºC fins 340ºC. 

En [Annex I. Compactes] es poden veure totes les característiques i condicions 
de treball dels compactes realitzats. 

 

Figura 4.3. Gràfica temperatura/temps en la conformació 
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4.3. Densidometria 
Per establir un aprenentatge i coneixement del assaig, s’han realitzat les 
mesures prèvies de compactes de prova: Prova1(C-08) i Prova2. 

Un cop introduïts els resultats dels assaigs a la plantilla de densidometria, els 
resultats de densitat i temperatura mitja obtinguts son els següents: 

Prova1(C-08) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prova2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5. Gràfica densitat-temperatura 

Un cop apreciada la coherència i exactitud dels resultats obtinguts, veient en 
l’assaig un resultats fiables i útils per al seu pertinent estudi, s’ha procedit a la 
densidometria dels compactes disponibles C-05, C-06, C-07, C-09, C-10 i C-11. 

Figura 4.4. Gràfica densitat-temperatura 
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4.3.1. Densitat dels compactes de conformació a 320ºC 

C-05 ( Temperatura: 320ºC  Temps de rampa: 10  Velocitat d’escalfament:30) 

Material inicial: Mix-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Gràfica densitat-temperatura 

 

C-09 (Temperatura: 320ºC  Temps de rampa: 10  Velocitat d’escalfament:30) 

Material inicial: Mix-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Gràfica densitat-temperatura 
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C-07 (T: 320ºC  Temps de rampa: 10  Velocitat d’escalfament:30) 

Material inicial: Al-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9. Gràfica densitat-temperatura 

 

Figura 4.8. Gràfica densitat-temperatura 

 

4.3.2. Densitat dels compactes de conformació a 340ºC 

C-06 (T: 340ºC  Temps de rampa: 10  Velocitat d’escalfament:32) 
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4.3.3. Densitat dels compactes de conformació a 360ºC 

C-10 (T: 360ºC  Temps de rampa: 10  Velocitat d’escalfament:33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.11. Gràfica densitat-temperatura 

 

 

Figura 4.10. Gràfica densitat-temperatura 

C-11 (T: 360ºC  Temps de rampa: 10  Velocitat d’escalfament:30) 
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4.3.4. Gràfics superposats de densitats 

Gràfic comparatiu entre mostres de pols Mix-1 i Al-00 (Símols) i entre les 
diferents condicions de temperatura de compactació (Gamma de colors). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.5. Gràfics superposats de densitats mitjanes per mostra 

Gràfic comparatiu entre mostres de pols Mix-1 i Al-00 (Símols) i entre les 
diferents condicions de temperatura de compactació (Gamma de colors). 

 

Figura 4.12. Gràfica comparativa de densitat-temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13. Gràfica densitat-temperatura 
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4.4. Ultrasons 
A continuació s’expressen els diferents resultats obtinguts del assaig d’ultrasons 
de cadascun dels compactes C-05, C-06, C-07, C-09, C-10 i C-11. El compacte 
C-07 es la mostra que ha donat uns resultats més clars, especialment en ones 
transversals. 

4.4.1. Ultrasons dels compactes conformats a 320ºC (Mix-1 i Al-00) 

Taula 4.10. Resultats de les proves d’ultrasons 

Pols d’alumini mòlta (Mix-1)  

C-05 Mitjana Error Desviació
L (mm) 6,424 0,088 0,070 

vlongitudinal (m/s) 6491,7 
vtransversal (m/s) 3044,1 

Poisson 0,3591 
Young esp 

(km/s)2 25,187 
 

 

C-09 Mitjana Error Desviació
L (mm) 6,368 0,004 0,002 

vlongitudinal (m/s) 6396,4 
vtransversal (m/s) 3113,1 

Poisson 0,3448 
Young esp 

(km/s)2 26,066 
 

Pols d’alumini original (Al-00) 

C-07 Mitjana Error Desviació
L (mm) 7,479 0,015 0,011 

vlongitudinal (m/s) 6070,3 54,2 4,3 
vtransversal (m/s) 3104,0 8,7 3,1 

Poisson 0,3230 0,0043 
Young esp 

(km/s)2 25,494 0,195 

4.4.2. Ultrasons dels compactes conformats a 340ºC (Mix-1) 

C-06 Mitjana Error Desviació
L (mm) 6,585 0,062 0,058 

vlongitudinal (m/s) 6562,4 
vtransversal (m/s) 3135,9 

Poisson 0,3520 
Young esp 

(km/s)2 26,591 

4.4.3. Ultrasons dels compactes conformats a 360ºC (Mix-1) 

C-10 Mitjana Error Desviació C-11 Mitjana Error Desviació
L (mm) 7,201 0,002 0,000 L (mm) 5,308 0,009 0,009 

vlongitudinal (m/s) 6511,6 vlongitudinal (m/s) 6396,2 
vtransversal (m/s) 3128,2 vtransversal (m/s) 3076,1 

Poisson 0,3500 Poisson 0,3496 
Young esp Young esp 

(km/s)2 26,421 (km/s)2 25,540 
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4.4.4. Gràfic Modul de Young segons temperatura i pols inicial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Coeficient de Poisson segons Temperatura de sinteritzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Módul de Young específic segons Temperatura de sinteritzat 

 

4.4.5. Gràfic Coeficient de Poisson segons temperatura i pols inicial 
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4.5. Compressió 
Per establir un aprenentatge i coneixement del assaig, s’han realitzat les 
compressions de diversos de compactes de prova. 

Un cop registrades i analitzades les dades dels assaigs i apreciada la coherència i 
exactitud dels resultats obtinguts, veient en l’assaig un resultats fiables i útils per 
al seu pertinent estudi, s’ha procedit a la compressió dels compactes disponibles 
C-05, C-06, C-07, C-09 i C-10. Amb l’exclusió del C-11, ja que degut a la seva 
reduïda longitud, no era viable la lectura de resultats ja que l’extensòmetre 
colisionaria amb el plat inferior al poc de començar la compressió 

 

 

 

 

 

e proves 

4.5.1. Dimensions compactes 

Taula 4.14. Dimensio

 

Figura 4.15. Exemple de mesures previes d

ns dels diferents compactes 

320ºC 340ºC 360ºC  
C-05 C-09 C-07* C-06 C-10 C-11 

L0 Longitud (mm) 6,424 6,368 7,479 6,585 7,201 5,308 
Ø0 Diàmetre (mm) 7,028 7,029 6,966 7,014 7,027 - 
S0 Superfície (mm²) 38,79 38,8 38,12 38,64 38,78 - 

4.5.2. Diagrames F-ΔL 

               Resultats màquina               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.15. Diagrames Força-Escorçament 

de compactes conformats a 320ºC 

              Resultats extensòmetre 
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               Resultats màquina                             Resultats extensòmetre 

 

 

Resultats màquina                             Resultats extensòmetre 

 

 

 

 

4.5.3. Diagrames F-ΔL 

Resultats màquina                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Diagrames Força-Escorçament 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16. Diagrames Força-Escorçament 

 

 

 

 

 

Figura 4.17. Diagrames Força-Escorçament 

de compactes conformats a 340ºC 

            Resultats extensòmetre 
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Figura 4.20. Diagrames Força-Escorçament comparatius entre compactes 

4.5.4. Diagrames F-ΔL de compactes conformats a 360ºC 

Resultats màquina                             Resultats extensòmetre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.19. Diagrames Força-Escorçament 

4.5.5. Diagrames F-ΔL comparatius 

Resultats màquina 
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Resultats extensòmetre 

ment comparatius entre compactes 

 compactes conformats a 320ºC 

Resultats màquina                             Resultats extensòmetre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Diagrames Tensió-Deformació lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.21. Diagrames Força-Escorça

 

 

4.5.6. Diagrames σ - e de
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Resultats màquina                             Resultats extensòmetre 

 

 Diagrames Força-Escorçament 

 

Resultats màquina                             Resultats extensòmetre 

 

4.5.7. Diagrames σ - e de compactes conformats a 340ºC 

Resultats màquina                             Resultats extensòmetre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.25. Diagrames Força-Escorçament 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.23.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Diagrames Força-Escorçament 
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 Diagrames Força-Escorçament 

4.5.9. Diagrames σ - e comparatius 

Resultats màquina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.27. Diagrames Força-Escorçament comparatius entre compactes 

 

4.5.8. Diagrames σ - e de compactes conformats a 360ºC 

Resultats màquina                             Resultats extensòmetre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.26.
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Resultats extensòmetre 

 

4.5.10. Fractura 

S’ha produït total fracturació dels compactes C-05 i C-09 (320ºC), esmicolament 
en el compactes C6 (340ºC) i embarrilament i aparicions d’esquerdes en C-10 
(360ºC), mentre que el compacte C-07 (320ºC) de pols original ha sigut qui ha 
suportat millor la deformació plàstica sense cap signe de fractura (figura 4.29). 

 

 

 

Figura 4.29. Fotografia dels compactes post-compressió 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.28. Diagrames Força-Escorçament comparatius entre compactes 

 

 

 

 

 



 Millora de les propietats de compactes de pols nanocristal·lina d’alumini obtinguts per sinterització en tebi 

 - 89 - 

4.5.11. Dades resultants 

Taula 4.15. Taula propietats compactes a esforços de compressió 

320ºC 340ºC 360ºC Al 
En compressió 

C-05 C-09 C-07* C-06 C-10 Prova 

Emaq M. de Young 
4,24 4,56 3,200  (GPa) 

2,021 2,968 

Error (GPa) 
0,005 0,007 0,02 0,01 0,007  

Regressió pendent 
0,99932  Rmaq 0,99909 0,99952 0,99942 0,99933 

Eext M. de Young 
5,193 4,533 7,019 67,2 (GPa) 6,30 7,228 

Error (Gpa) 
0,04 0,002 0,002 0,001 0,002 0,1 

Regressió pendent 
Rext 0,9944 0,99972 0,9996 0,99988 0,99952 0,99704 

Densitat**(g/cm3) 2,703 2.704 2.691 2.702 2.702  
Remaq límit elàstic 
(MPa) 

232 204 176 220 252 
- 

Reext límit elàstic 
(MPa) 

228 192 104 204 240 
- 

*Pols original (Al-00) *obtingut per Densidometria 

 

4.6. Mappings de Porositat 
El resultats extrets de “mappings” antigament realitzats es mostren a continuació 
, figura 4.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Comparativa de porositats segons temperatura i tipus de pols 
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CAPÍTOL 5: DISCUSIÓ 

DE RESULTATS 

A continuació es discuteixen i es raones els diferents resultats obtinguts 

5.1. Densidometria 
L'aparició de resultats amb porositat superior al 100% indica clarament que 
la densitat de la pols d'alumini obtinguda per mòlta és superior a la de l'alumini 
pur, possiblement degut a una contaminació de la mostra per elements 
més densos. Aquesta contaminació té dos orígens probables: la incorporació 
de impureses de ferro procedents de les eines necessàries per l’obtenció de pols 
mòlta o l'aparició d'alúmina (amb una densitat de 3,9 g/cm3) a causa de 
la oxidació superficial de la pols. Aquest fet argumenta clarament el resultats 
obtinguts on la pols molturada presenta més altes densitats que l’original. 

Taula 5.1. Contaminació química de les pols 

Contamincaió de pols 
Composició 

Al-00 Mix1 
química de 

Pols original Pols mòlta 
metalls 

Cu <20 49-75 
Mn - 60-68 
Fe 1600 1900-1950 

 

Les diferencies entre les pols molturadas no són molt significants encara que 
s’aprecia que els compactes a 320ºC són lleument més densos que amb més 
altes temperatures.  

Tot i que en un principi a més temperatura millor es la cohesió i menor la 
porositat per tant més alta serà la densitat, raonament que es manté, es creu 
que el motiu de que les mostres a 320ºC siguin més denses es degut a que al ser 
més poroses, s’afavoreix més l’aparició de l’alumina, augmentant la densitat i 
pes de la mostra. 
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Figura 5.1. Gràfica comparativa de densitats mitjanas-temperatura 

 

5.2. Ultrasons 
Amb l’assaig per al càlcul de qualitat de la peça i la determinació del Mòdul de 
Young específic i el coeficient de Poisson mitjançant ultrasons, no es poden 
aconseguir unes dades massa fiables però si orientatives de les diverses mostres 
estudiades. 

El compacte de pols original té menys porositat i es més regular estructuralment. 
Aquest fet  beneficia l’obtenció de resultats, ja que aquests són més clars i 

interfases que ocasionin rebots de senya

S’aprecia que tant el Mòdul de Young
donen valors lleugerament més alts en p
tant es demostra la major capacitat de  
pols mòlta. 

Referent als compactes realitzats  
indiquen que el valor més alt de Mòdu  
compacte a  340ºC  mentre que el seu va
coeficient de Poisson els resultats so
extreure cap diferencia o conclusió clar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1. Gràfica de Young específic i Poisson segons temperatura de sinterització 

 

fiables degut a que al haver menys pors, succeeix de que hi han menys 
l que provoquin interferències.  

 específic com el coeficient de Poisson 
ols molturada que amb pols original, per 
resistir-se a l’aplicació de tensions en la

 amb pols mòlta. Els resultats obtinguts
l de Young específic s’ha obtingut en el

lor més baix es produeix a 320ºC. En el 
n bastant semblants entre si i no es pot 
a. 
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5.3. Assaig de Compressió 
Els estudis realitzats en la prova de compressió es basen en els resultats 
obtinguts per les dos eines de mesura (màquina i extensòmetre). 

El mòdul de mesura i control de la màquina mesura el desplaçament i la força 
realitzada per la màquina, mentre que l’extensòmetre mesura la força i el 
desplaçament realitzat pels plats que executen la compressió i que estan en 
contacte amb la mostra. 

Les dades de la màquina no tenen en compte el moviment del plats durant la 
pressió que si que detecta l’extensòmetre, però en canvi el extensòmetre només 
té un marge de mesura de 2,5 mm i els seus resultats no són fiables al 100% 
degut a que el se posicionament i les vibracions alteren els seus resultats 
obtinguts. 

De les dades obtingudes del diferents diagrames (figura 5.2) s’obtenen 
conclusions però també es poden extreure alguns resultats contradictoris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

320ºC 340ºC 360ºC Al 
En compressió C-05 C-09 C-07* C-06 C-10 Prova 

Emaq M. de Young 
4,24 4,56 3,200 Teòric 70 (GPa) 2,021 2,968 

Eext M. de Young 
(GPa) 6,30 7,228 5,193 4,533 7,019 67,2 

Remaq límit elàstic 
(MPa) 

232 204 176 220 252 

Reext límit elàstic 
(MPa) 

228 192 104 204 240 

Teòric 105 

Figura 5.2. Gràfiques i taules de dades de l’assaig de compressió 

 

Amb les dades recopilades més l’anàlisi de la fractura o no de la mostra es pot 
apreciar el següent. 

- Els resultats obtinguts per l’extensòmetre no són fiables, pel que s’hauria de 
millorar el procediment per a la seva instal·lació. 
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- S’observa clarament que s’estan obtenint mostres amb propietats resistents 
molt per sota del alumini pur, amb un molt baix valor de mòdul de Young, fruit 
d’una mala solidificació de la pols, degut a que les condicions de conformació i de 
manipulació de la pols no són òptimes. 

- Els compactes amb pols mòlturada presenten millor resistència i límit elàstic 
que el compacte amb pols original, degut bàsicament a les millors propietats 
mecàniques de la seva pols inicial. 

- El únics compactes que no s’han fracturat son el de pols original, degut a que 
té menys porositat i més cohesió que els compactes mòlts, i el elaborat amb pols 
molturada a 360ºC, que òbviament presenta millor consistència que els altres 
compactes realitzat a més baixes temperatures. 

- En les mostres de pols mòlturada s’observa que com major temperatura millor 
resistència mecànica, que s’argumenta també per una millor solidificació de la 
pols. 

 

5.4. Mappings de Porositats 
Els resultats deixen clar que a més temperatura de conformació menys porositat 
i millor cohesió ja que en la mostra de pols mòlta conformada a 300ºC té valors 
percentuals de porositat majors que a 320ºC. 

El compacte de pols mòlta presenta major porositat que el de pols original. 
Aquest fet s’argumenta degut a que els compactes de pols original al tenir menys 
manipulació i contacte amb l’oxigen, pateixen menys oxidació superficial que 
forma l’alumina, aconseguint així millor cohesió. 
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CAPÍTOL 6: 

CONCLUSIONS 

Les conclusions obtingudes han estat positives i per tant s’han assolit els 
objectius alhora de determinar les condicions per obtenir un alumini amb millors 
propietats mecàniques. 

S’observa clarament en els diagrames de compressió, que els compactes 
realitzats amb pols mòlta son més resistents a esforços mecànics que en els de 
pols original. A més a més de que també s’han obtingut valors del límit elàstic 
més alts. 

Els resultats extrets en la prova de compressió mostren un valor molt baix del 
mòdul de Young de les mostres conformades. Aquest succés s’argumenta a una 
mala solidificació en el procés de conformació. Per això, en futurs estudis s’haurà 
d’estudiar amb més profunditat les condicions de temperatura i pressió, a més a 
més de procurar reduir el nivell d’oxigen en la superfície de la pols, ja que al 
oxidar-se la pols es crea una pel·lícula d’alumina que dificulta la cohesió i 
solidificació de la pols. 

Es creu així que la mala cohesió entre la pols al conformar-se la mostra ocasiona 
que els compactes realitzats cedeixin fàcilment davant esforços mecànics. 

Això també explicaria el que els compactes de pols molturada presenten millor 
resistència a compressió si la temperatura de conformació es més alta, tot i que 
es perd duresa per la reordenació cristal·lina. 

Per tant es conclou en que la via experimental realitzada es òptima i la correcta a 
seguir, que l’obtenció de compactes per pols molturada millora significativament 
les propietats mecàniques d’aquests en comparació amb pols original, i que s’ha 
de aprofundir en nous estudis per tal de garantir una millor consistència de les 
mostres realitzades en el procès de conformació per sinteritzat en tebi. 
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7.3. Protocols 
En la següent llista estan col·locats els diferents protocols empleats o que s’utilitzaran en el 

laboratori del Departament de Materials de l’EUETIB 

Mòlta 

- “Utilització Molí Planetari de Boles” 

- “Càrrega de pols d’alumini en els pots abans de la mòlta” 
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- “Extracció de pols d’alumini en atmosfera controlada” 

- “Neteja dels recipients, tapes i boles del molí de boles” 

Conformació de Compactes 

- “Cal·libració de la consola de comandaments d’actuació de la màquina Insron 4507” 

Preparació Mostra 

- “Desbast i Polit” 

Densiometria 

- “Densidometria amb balança hidrostàtica” 

Dureses 

- “Configuració i calibratge de micròdurometre Buehler 5114” 

- “Protocol de verificació de la càrrega del micròdurometre” 

- “Microduròmetre Buehler 5114. Determinació de la duresa” 

 


