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RESUM

Mitjançant  la  tècnica  de  molta  mecànica  es  pot  reduir  la  mida  de  gra  dels
materials policristal·lins fins ben bé mida nanomètrica, produint una variació en
el  comportament  mecànic  del  material.  En  el  present  projecte  es  realitzarà
aquest procediment sobre alumini, el qual sota certes circumstàncies és capaç de
consolidar-se en forma de làmina. L'objectiu, doncs, serà aprofundir en l'estudi
de les condicions o paràmetres amb les quals es pot arribar a formar làmina
d'alumini nanocristal·lí.

RESUMEN

Mediante el uso de la técnica de molienda mecánica se puede reducir la mida de
grano  de  los  materiales  policristalinos  hasta  llegar  a  poder  obtener  tamaños
nanométricos,  alterando, así,  el comportamiento mecánico del  material.  En el
presente proyecto se realizará este procedimiento sobre aluminio, el cual bajo
ciertas circunstancias es capaz de consolidarse en forma de lámina. El objetivo
del trabajo será profundizar en el estudio de las condiciones o parámetros con los
cuales se puede llegar a formar lámina de aluminio nanocristalino.

ABSTRACT

Through using the Ball Milling technique is possible to reduce the grain size of
polycrystalline materials as far as nanometrical size. This reduction modifies the
mechanical performance of the material. This technique is going to be used, at
this  project,  to  aluminium  which  under  certain  circumstances  is  able  to  be
consolidated as a thin sheet. The main aim of this work is too keep going into
detail  about  the  study  of  conditions  and  parameters  which  can  provide  the
consolidation of nanocrystalline aluminium sheet.
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CAPÍTOL 1:

INTRODUCCIÓ

En l'actualitat, hi ha grans expectatives posades en la nanotecnologia, un dels
més  importants  i  prometedors  camps  d'avantguarda  en  física,  química,
enginyeria  i  biologia,  la  qual  ens  aportarà  molts  avenços  que  canviaran  els
assoliments tecnològics en un ampli camp d'aplicacions. Aquesta branca científica
estudia els materials formats per una estructura interna o grans de mida inferior
a 100nm, anomenats materials nanocristal·lins, que obtenen noves propietats i
comportaments dependents de les dimensions de gra.

Les  propietats  mecàniques  dels  materials  nanocristal·lins  desperten  un  gran
interès ja que són significativament diferents a les propietats del seu homòleg de
mida  de  gra  gruixuda.  Des  de  mitjançats  de  segle  XX,  la  relació  entre  la
disminució de la mida de gra i l'augment de les propietats de resistència ha estat
corroborada  per  l'àmpliament  coneguda  llei  de  Hall-Petch.  Sembla  ser  que
recents  estudis  confirmen forces  desviacions  de  la  relació  establerta  a  partir
d'una  certa  mida  de  gra;  caldrà  doncs  que  les  investigacions  es  centrin  en
establir  un  mètode  de  comportament  en  materials  nanocristal·lins  i  ser
corroborats experimentalment.

Cal seguir investigant per trobar les millors aplicacions industrials, és per això
que molts experts asseguren que es tractarà de la revolució industrial del segle
XXI.  No obstant, sembla haver-hi força desconcert referent al comportament
plàstic  dels  materials  nanocristal·lins.  El  comportament dúctil  no és l'esperat,
faltarà veure si mitjançant les investigacions actuals es pot desenvolupar algun
mètode que pugui augmentar la ductilitat sense reduir amb gran força les altres
propietats mecàniques i que aconsegueixi evitar la formació de porositat,  que
tant afebleix la capacitat plàstica de les mostres obtingudes.

Existeixen  múltiples  mètodes  per  tal  d'elaborar  materials  nanocristal·lins.  El
processat  de  metalls  mitjançant  les  tècniques  de  deformació  plàstica  severa
(SPD) estan rebent molta atenció degut a que tenen el potencial de refinar la
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mida de gra fins a nivells submicromètrics  «ufc» (mida de gra entre 100nm i
1000nm)  o  nanomètrics  “nc”  (grans  més  petits  de  100nm)  millorant  les
propietats obtingudes respecte altres mètodes, degut a la formació de tensions
internes i defectes en l'estructura interna; i  la lleugera disminució de la gran
presència de porositat pròpia d'altres procediments. Dins d'aquesta família de
mètodes es troba la tècnica de mòlta mecànica (Ball Milling), que es caracteritza
per la capacitat de sintetitzar pols de mida de gra gruixuda fins a obtenir mostres
de mida nanomètrica mitjançant un procediment semblant, tal i com el seu nom
indica, a un procés de molta. Tot i la gran aplicació en termes de reducció de
mida de gra,  s’ha detectat  que sota certes circumstàncies  o paràmetres s’ha
pogut obtindre làmines d’alumini nanocristal·lí  a través d'una consolidació «in
situ».

Una profunda investigació és necessària per tal de conèixer la influència real de
cada paràmetre  sobre  el  procés  de  molta  i  les  propietats  finals  del  material
obtingut per mòlta mecànica, ja que al contrari que altres metalls o aliatges (e.g.
coure,  níquel,  ferro)  el  nombre  de  recerques  realitzades  sobre  alumini
nanocristal·lí obtingut per molta mecànica són molt baixes. És per això que en el
grup d'investigació PROCOMAME de la EUETIB ha aportat, mitjançant diverses
investigacions,  un  conjunt  de  condicions  d'obtenció  de  làmina  d'alumini
nanocristal·lí i ha estudiat les propietats mecàniques d'aquestes. 

En aquest treball s’estudiarà i es compararà amb altres estudis la influència en
l’elaboració  de  làmina  d’alumini  a  partir  de  noves  condicions  i  paràmetres,
s’aprofundirà  en  la  investigació  sobre  la  consolidació  «in  situ»  de  làmina
d'alumini i es caracteritzaran aquestes en funció de cada paràmetre de molta.
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CAPÍTOL 2:

FONAMENTS TEÒRICS

2.1. L'alumini
L'alumini és l'element metàl·lic més abundant en l'escorça terrestre i el metall no
ferrós més utilitzat a tot el món, amb un consum anual aproximat de 24 milions
de  tones  [17].  Això  és  degut  a  les  seves  úniques  propietats:  lleugeresa,  alta
resistència,  resistència  a  la  corrosió  i  bona  conducció  elèctrica  i  tèrmica.
Especialment la seva alta resistència i  la seva baixa densitat fan que sigui un
material  altament  atractiu  i  està  augmentant  el  seu  ús  en  la  producció
d'automòbils, embalatge de aliments i begudes, construcció d'edificis, transport
elèctric,  equipament aeroespacial, maquinària i eines, etc. No obstant, l'elevada
quantitat d'energia necessària per la producció de l'alumini dificulta la seva major
utilització, dificultat que es compensa també per el seu baix cost de reciclatge, la
seva dilatada vida  útil i la estabilitat en el seu preu.

Així  doncs,  l'alumini  ha  de  seguir  competint  contra  diversos  materials  que
ofereixen un cost més baix i altres avantatges competitives. Les manufactureres
d'alumini han de continuar innovant per tal de aconseguir millors propietats i
alhora, tracten d'explorar nous processos per reduir els costos de producció i fer
l'alumini  més  competitiu.  Les  propietats  de  l'alumini  nanocristal·lí  i  els  seus
diferents mètodes d'obtenció  obren una gran porta  als  investigadors i  faltarà
veure, doncs, si és assolible i rentable la seva aplicabilitat industrial.
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2.2. Estructura cristal·lina i dislocacions
Per tal de poder facilitar la complerta comprensió de tot el treball s'ha decidit
començar a explicar la base teòrica de forma simple des del primer nivell, és a
dir, des del nivell atòmic. Bona part dels materials sòlids així com els metalls
estan  formats  per   estructures  cristal·lines,  que  consisteixen  en  disposicions
tridimensionals  repetitives  d'àtoms  [4].  Aquesta  disposició  espacial  d'àtoms
formen cristalls  petits  o grans,  tal  i  com s'observen en la  Figura 1.  Algunes
propietats dels sòlids cristal·lins depenen, tal i com veurem en  profunditat més
endavant, de la mida mitjana d'aquests grans, de la seva orientació i de l'àrea
que els separa o límits de gra, representats a la Figura 1 (línies de color negre). 

Figura 1. Micrografia d'un metall. [24]

Tots els materials sòlids contenen gran quantitat de imperfeccions o irregularitats
de la xarxa cristal·lina [4].  Les dislocacions són uns tipus de defectes lineals de la
xarxa cristal·lina i són summament importants per a explicar el comportament
elastoplàstic dels metalls i altres propietats mecàniques. Aquestes generen una
distorsió en la xarxa cristal·lina, que fa que es generin camps de tensió al seu
voltant. Quan les sol·licitacions mecàniques són superiors a l'energia que envolta
les  dislocacions,  aquestes  es  desplacen  per  l'interior  dels  grans,  creuant-se,
apilant-se o multiplicant-se; o bé acaben desplaçant-se entre els grans si vencen
l'energia pròpia de la desorientació de cada límit de gra. A més a més, degut a
les orientacions a l'atzar dels nombrosos grans, la direcció del lliscament varia
d'un gra a un altre, així doncs, el moviment de les dislocacions dins de cada gra
és diferent.

Quan  els  metalls  són  endurits  mitjançant  deformació  plàstica,  un  petit
percentatge de l'energia de la deformació és retinguda internament i la resta és
alliberada  en  forma  de  calor.  Aquesta  porció  que  roman  en  el  material  es
converteix en energia de deformació associada, en gran part, al moviment de
dislocacions, que s'apilen augmentant, així, la resistència del material.

Per  tant,  degut  a  que  la  deformació  plàstica  macroscòpica  correspon
majoritàriament al moviment de un gran número de dislocacions, la capacitat
d'un material per a deformar-se depèn de la capacitat de les dislocacions per a
moure's, en altres paraules, depèn de l'energia necessària per a moure aquestes
dislocacions.

- 8 -



Estudi de les condicions d'obtenció de làmina d'alumini per molturació de pols gruixuda  i determinació de les seves propietats

2.3. Nanotecnologia i materials nanocristal·lins
La dependència del comportament mecànic dels materials nanocristal·lins amb la
seva  estructura  interna  ha  estat  objecte  d'investigació  científica  durant  les
últimes dècades. Gran part de propietats mecàniques milloren a mesura que es
disminueix la mida de gra dels materials, és per això que centren gran atenció
per la comunitat cientificotècnica.

La  gran  part  dels  mètodes  d'obtenció  actuals  presenten,  però,  la  dificultat
d'obtenir  mostres  sense  porositat  que  debiliten  el  material  alteren  les  seves
propietats.

Tot  i  això,  els  materials  nanocristal·lins  presenten  les  següents  atractives
propietats:

 Major límit elàstic (resistència a fluència).

 Major resistència a la fractura.

 Superior resistència al desgast.  

 Major plasticitat a baixes temperatures.

Tal i com s'ha anticipat, la resistència a fluència està altament relacionada amb la
generació i moviment de dislocacions, que necessiten energia per a desplaçar-se.
Aquest requeriment energètic és, en part, degut a la presència dels límits de gra,
que  actuen  com  a  opositors  del  moviment.  El  fet  de  que  els  materials
nanocristal·lins estiguin compostos per mides de gra més petites, significa que
per al mateix volum hi haurà major quantitat de grans, i com a resultat, fa que hi
hagi més densitat de límits de gra que s'oposen al moviment de dislocacions. A
més a més, les abundants desorientacions entre els grans són equivalents a més
energia que s'oposa al desplaçaments d'aquestes, ja que necessiten d'energia,
tal i com s'ha comentat anteriorment, per a canviar de direcció i passar d'una gra
a un altre.[2]

Un altre fenomen que explica el comportament mecànic dels materials sotmesos
a sol·licitacions és el que es produeix quan les dislocacions arriben a un mateix
límit de gra i s'acumulen sense poder creuar-lo. Aquest efecte s'anomena «pile-
up» o apilament de dislocacions. Si aquestes són alineades en un mateix gra, es
crea un camp de repulsió entre elles i  fan que es produeixi una reducció de la
barrera creada pels  límits  de gra,  és a  dir,  requereixin  menys energia  per  a
creuar  els  grans  i  propagar-se.  Per  tant,  a  més  dislocacions  apilades  en  un
mateix gra, més facilitat per a creuar un límit de gra tindran, que suposarà, mes
facilitat  per  a  deformar  el  material  macroscòpicament.  En  els  materials
nanocristal·lins aquest efecte es veu reduït ja que és més complicat l'apilament
de dislocacions gràcies a la disminució de la mida de gra. Així doncs, a grans més
petits, menys dislocacions es podran apilar i per tant, major serà la resistència
oferida pel material.[8] La  figura 2 és una representació esquemàtica d'aquest
efecte. A la part superior s'observa com quatre dislocacions s'acumulen en un gra
de mida gruixuda, en canvi a la part inferior dos dislocacions s'apilen en un gra
més petit.
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Figura 2. Apilament de dislocacions en funció de la mida de gra. [22]

Així doncs, la primera relació que s'estableix entre la mida de l'estructura interna
i les propietats mecàniques es va originar a càrrec dels senyors Hall i Petch entre
l'any 1951 i 1953. Des de aleshores, el fenomen que ha explicat, durant gran
part del segle XX, la relació de la resistència a fluència (σ) i la mida de gra (d) ha
estat la llei de Hall-Petch (1).

On  σ0 és  una  constant  que  representa  la  tensió  inicial  del  moviment  de  les
dislocacions o oposició de la xarxa cristal·lina al moviment de dislocacions, i KHP

la constant de Hall-Petch pròpia per a cada material.

Després d'un gran número de recerques experimentals  i  computacionals  s'ha
pogut  arribar  a  la  conclusió  que  l'efecte  Hall-Petch,  per  contra  del  que  es
pensava,  no  és  vàlida  per  a  totes  les  mides  de  gra,  sinó  que  només  és
interpolable fins a una determinada mida de gra.

Va ser l'any 1989 quan Choski A.H. et al., [6] van detectar variacions en la llei de
Hall-Petch a partir d'un anàlisis de dureses sobre mostres de cobre i pal·ladi.
L'estudi mostra una inferior duresa que la prevista per la llei de Hall-Petch per
mides de gra inferiors a 10µm. 

Anys més tard, al 1997,  Bonetti E. et. al., [2] van estudiar la influència de la mida
de  gra  en  les  propietats  de  alumini  nanocristal·lí  i  van  detectar,  també,
incongruències  amb  la  relació  de  Hall-Petch.  Van  comparar  una  mostra
nanocristal·lina de 21nm amb una de gra gruixut de 100µm i σy = 13,5MPa.
Aquesta, va presentar una resistència de σy = 26MPa, millor que l'equivalent de
gra  gruixut  però  sense  seguir  la  llei,  ja  que  extrapolant  aquesta  hauria  de
garantir una tensió σy≈500MPa.

De forma molt semblant a Choski A.H. et al.[6] a l'any 1989, Schuh C.A. et. al. [17]

detecten  a  l'any  2002  una  variació  negativa  de  la  relació  de  Hall-Petch,  en
mostres de níquel nanocristal·lí, per una mida de gra de d=10~12nm, la qual ha
sigut ratificada per posteriors investigacions. A mides tant petites, la mida de les
dislocacions són iguals o més grans que els grans que formen el material, és per
això que els límits de gra són incapaços de frenar l'avanç de les dislocacions,
disminuint així la resistència a fluència del material.
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L'any 2009 Choi H.J. et al.[5] , mostren que per sobre d'una mida de gra de 60nm
el límit de fluència del alumini segueix la relació de Hall-Petch, on la interacció de
les dislocacions amb els límits de gra i amb els plans de lliscament governen
aquesta llei. Sorprenentment, van assegurar trobar una positiva desviació de la
coneguda relació a partir de resultats experimentals sobre alumini nanocristal·lí
obtingut mitjançant la tècnica de Ball Milling. Per a mides de gra d'alumini entre
40nm i 60nm, tal i com està representat a la Figura 3, es mostren resultats amb
una desviació  positiva  seguint  una dependència en la  mida de gra de d-1 en
comptes de d-1/2. A partir d'una anàlisis microscòpic HRTEM s'observa que la mida
de les dislocacions són molt  més grans que la mida dels grans,  per això no
s'observa apilament de dislocacions als límits de gra. Així doncs, expliquen que la
deformació del material només és governada per els la resistència que ofereixen
els límits de gra al moviment de dislocacions sense l'efecte «pile-up», per això
existeix major resistència en aquesta franja de 40-60nm. 

Figura 3. Representació de la relació de Hall-Petch i la desviació positiva. [5]

Una de  les  últimes  recerques  de  Dunstan  D.  J.  i  Bushby  A.  J.[7] l'any  2013
conclouen que no tenim suficient evidència experimental per seguir la relació de
Hall-Petch a partir  d'una determinada mida de gra, ja que també han trobat
relacions de d-1 i,  fins i  tot la proporció de d-1/4 ha sigut adequada en alguns
materials.  Com  a  conseqüència  de  tals  resultats,  concorden  que  l'exponent
hauria de tractar-se com un paràmetre variable (x). Així  doncs, expressen la
relació (σ,d) com a funció de tres paràmetres:

Observant  el  conjunt  de recerques realitzades durant  l'última dècada,  es pot
arribar a concloure que la llei de Hall-Petch no és interpolable per a totes les
mides de gra, sinó que a partir d'una mida de 100nm els resultats comencen a
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diferir  a  cada  estudi  realitzat.  Sembla  que  a  partir  d'una  mida  de  10nm és
inqüestionable la variació negativa de la relació de Hall-Petch.

També  s'arriba  a  la  conclusió  que,  tot  i  considerar  la  mida  de  gra  com  a
paràmetre principal,  [3]  existeix  una gran dependència entre el  comportament
final  del  material  i  el  mètode de  sinteritzat  utilitzat  per  a  obtenir  la  mostra
nanocristal·lina i el temps i temperatura de formació d'aquesta. Aleshores, caldrà
caracteritzar diferents mostres per a un mateix mètode d'obtenció, en el nostre
cas per  mòlta  mecànica,  i  observar si  existeixen variacions en les  propietats
mecàniques en funció dels paràmetres establerts per a cada mostra.

2.4. Molta mecànica
Les atractives propietats mecàniques dels materials nanocristal·lins ha motivat a
molts científics i  enginyers ha desenvolupar diferents tècniques per a obtenir
materials  ufc i  nc, i  estudiar les seves propietats utilitzant diferents mètodes
d'assaig (e.g. micro-duresa i micro-tracció).

S'utilitzen  un  gran  nombre  de  mètodes  de  reducció  de  mida  de  gra[9].Ens
centrarem en en la molta mecànica, tècnica de deformació plàstica severa (SPD),
que són tots aquells mètodes de reducció de mida de gra com a resultat de la
formació de tensions internes i defectes en l'estructura cristal·lina del material.

La molta mecànica (Ball Milling) és un procés SPD del qual a partir del material
inicial en estat sòlid, en forma de pols, s'obté una reducció de gra del producte
final produït. Aquest afinament de gra es realitza dins uns recipients o pots, en
els quals s'hi col·loquen un conjunt de boles que impacten amb gran energia
contra  la  pols  i  les  parets  internes  del  recipient.  El  conjunt  del  mecanisme
s'anomena  molí  planetari  i  tal  i  com  el  seu  nom  indica  realitza  un  doble
moviment de rotació en sentits contraris: el del disc principal (ωp) i el de cada
recipient col·locat en el molí (ωv) que realitza un moviment de traslació, tal i
com veiem representat a la Figura 4.  És aquest efecte el que fa que les boles
impactin contra les parets del recipient i es produeixi la reducció de la mida de
gra, tal i com s'observa a l'esquerra de la Figura 4.

Figura 4. Representació mecànica de la mòlta mecànica. [23]
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La reducció de mida de gra per mètodes SPD, com ara la molta mecànica, es
produeix, tal i com el seu nom indica, gràcies a reiterades deformacions en fred
sobre el material. Tal i com s'ha vist les dislocacions juguen un gran paper a
l'hora d'explicar  els  comportaments  mecànics dels materials,  així  doncs,  si  la
reducció de mida de gra depèn de les deformacions, es pot arribar a la conclusió
que les dislocacions són també les principals responsables de la disminució de
mida de gra. A partir dels repetitius impactes de les boles sobre la pols d'alumini
distribuïda sobre tota la superfície cilíndrica dels pots, es creen imperfeccions a
l'estructura interna de la pols que desencadenen en la formació de dislocacions.

Aquestes dislocacions s'acumulen dins dels grans de mida gruixuda a mesura que
es reiteren els impactes sobre la pols i s'entrecreuen a l'interior fins al punt que
es els grans es reorganitzen, formant subgrans més petits que els originals. A la
figura  5  (a)  s'observa una  acumulació  de  dislocacions  (línies  negres)
«paral·leles» pròpia dels instants inicials de mòlta. A la figura 5 (b), en instants
posteriors, l'acumulament de dislocacions és tant gran que arriben a entrecreuar-
se formant grans nous.

Figura 5. Evolució del procés de reducció de mida de gra, en (a) les dislocacions son

paral·leles i en (b) les dislocacions s'entrecreuen formant subgrans. [18]

El fet que les teories d'enduriment per deformació i disminució de mida de gra
assegurin  que  ambdues  que  són  causants  de  millores  en  les  propietats
mecàniques dels materials pot portar a certa confusió, ja que es pot arribar a
qüestionar si  l'increment en la resistència del  material  obtingut mitjançant la
tècnica de Ball Milling, com a exemple de tècnica SPD, prové de la deformació en
fred o de la reducció de la mida de la partícula. La veritat és que la reducció de la
mida de gra és conseqüència de la severa deformació aplicada al material, així
doncs, l'augment de resistència depèn de la mida de gra que aquest, que a la
vegada depèn de la quantitat de deformació que suporta. Això explicaria, com a
partir dels treballs de Sílvia Garcia [8] i Jordi Nivera [15], s'observa que arriba un
punt que la duresa o la resistència de les mostres no creixen a mesura que
s'augmenten les hores de molta, a partir d'un determinat temps, degut a que no
és  possible  seguir  reduint  la  mida  de  gra  ja  que  els  grans  no  són  capaços
d'encabir més dislocacions. 

La majoria de processos de sintetitzat SPD aconsegueixen reduir la mida de gra
fins a un rang de 200-300µm. A partir  de la tècnica de molta mecànica s'ha
demostrat  [9] que s'obtenen mostres amb una mida de gra que oscil·la entre la
mida «ufc» i «nc» i que s'han arribat a obtenir mides de gra fins a 75nm. 
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Colpidorament, a partir de la molta mecànica s'ha descobert una aplicació molt
interessant  en  la  formació  de  material  nanocristal·lí,  ja  que  sota  certes
condicions o paràmetres, és possible la formació «in situ» de làmines cilíndriques
del material tractat sobre les parets dels recipients.

Aquestes làmines d'alumini, tal i  com s'anticipava en la teoria de reducció de
mida de gra, han demostrat ser un material de gran resistència gràcies a l'estudi
experimental  de  Garcia  S.[8],  que  caracteritza  mecànicament  les  mostres
obtingudes i  processades per molta mecànica. Aquestes presenten una tensió
màxima o resistència a la fractura el doble de gran que el seu homòleg de mida
de gra gruixuda.

És per aquesta raó que es decideix seguir ampliant les investigacions del grup
d'investigació  PROCOMAME  de  l'EUETIB.  En  aquest  treball  es  continuarà
aprofundint en les propietats idònies de consolidació de làmina a partir de pols
d'alumini.

2.5. Ductilitat en els materials nanocristal·lins
La promesa en l'augment de la resistència en els metalls nanocristal·lins sembla
complir-se  per  a  determinades  mides  de  gra.  D'altra  banda,  la  ductilitat  a
temperatura  ambient  observada  és  força  decebedora,  en  comparació  amb  el
mateix material de mida de gra gruixuda, tal i com Garcia S.[8] va corroborar en
el seu estudi, el qual mostra que la màxima deformació suportada per l'alumini
en questió està entre el 1 i el 2,5% per el 4% de deformació que suporta el
homòleg de mida de gra gruixuda. 

És preocupant que en molts metalls nanocristal·lins tinguin una tensió de ruptura
just al acabar el règim elàstic ja que la ductilitat és molt important en operacions
de conformat i per evitar el fallo elàstic en aplicacions estructurals. Les causes
d'aquest efecte negatiu semblen ser múltiples [12]:

 La baixa qualitat de la làmina és una de les principals causes de baixa
resistència a la fractura (σF). Entenem per baixa qualitat l'existència de
porositat  superficial,  la  unió  insuficient  entre  partícules  i   la  presència
d'impureses.

 La tenacitat del material pot ser disminuïda per una extrema disminució de
la mida de gra. Aquest fenomen succeeix quan les dislocacions avancen
pràcticament en línia recta ja que els grans són tant petits i  estan tan
junts que els canvis de direcció que han de realitzar les dislocacions per
avançar són ínfims.

 Làmines sense porositat amb gra fi són molt difícils d'aconseguir i a més a
més, sovint són primes i petites, les quals qualsevol defecte o fins i tot la
rugositat, es converteix en una amenaça per l'inici d'esquerda, que porta,
sense  cap  mena  de  dubte,  cap  a  una  catastròfica  ruptura.  Aquest
comportament és en gran manera, semblant al comportament resistiu i
fràgil de les ceràmiques.
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 L'aparició de bandes de cisalla en l'etapa inicial de sol·licitació també és un
important factor que pot governar la baixa ductilitat dels materials, ja que
en les bandes de cisalla,  la deformació plàstica es localitza en estretes
regions  que  es  separen  ràpidament  sota  tensió  quan  no  hi  ha
confinaments  espacials  com  ara  els  límits  de  gra  o  l’encreuament  de
dislocacions.

Aquesta  tendència  de  la  deformació  plàstica  de  metalls  nanocristal·lins  a
convertir-se  inestable  i  prematura  està  relacionada  amb  la  disminució  de  la
capacitat d'enduriment per deformació. Com ja s'ha comentat, el fet de reduir la
mida de gra fa que l'efecte pile-up sigui menor, per tant els grans no són capaços
d'emmagatzemar dislocacions.

L'obtenció d'alta resistència en metalls «nc» o «ufc» sembla ser quelcom fàcil
d'aconseguir, però aquesta millora pot no ser suficient en algunes aplicacions on
el  material  necessiti  ser  dúctil.  Per  tant,  és  necessari  recórrer  a  algunes
estratègies per tal de millorar la ductilitat.

 Sacrificar duresa i resistència augmentant la mida de gra mitjançant, per
exemple,  un  tractament  tèrmic  per  sota  la  temperatura  de
recristal·lització.

 Si l'objectiu és obtenir una gran ductilitat i una resistència a la tracció amb
comportament  uniforme,  és  necessari  un  procés  d'enduriment  per
deformació com a mecanisme d'estabilització, per poder controlar i afeblir
les bandes de cisalla.  En el  cas dels processos SPD, com ara la molta
mecànica, ja impliquen, com el seu nom indica, un procés d’enduriment
per deformació associat que afebleix les bandes de cisalla.

 Millorar la qualitat de les mostres per tal d'evitar els defectes puntuals.

Com s'ha pogut observar, molts altres paràmetres són també responsables del
comportament mecànic dels metalls nanocristal·lins. Per tant, és necessari una
major  recerca  de  la  comunitat  científica  per  tal  d'entendre  més  fàcilment  el
comportament plàstic i la tenacitat a mida de gra d'escala nanomètrica.

2.6. Tractaments tèrmics
Com ja  s'ha comentat  en  el  transcurs  d'aquest  projecte,  el  procés de molta
mecànica no és exempt de produir mostres de baixa ductilitat i aquesta és molt
important  en  operacions  de  conformat  i  per  evitar  la  ruptura  elàstica  en
aplicacions estructurals. En les mostres obtingudes mitjançant mòlta mecànica es
requereix una millora en les propietats elàstiques del material degut a que és
necessària una deformació de la làmina obtinguda, que inicialment és corbada,
per  tal  de  poder-la  redreçar.  Així  doncs,  s'ha fet  un  estudi  dels  tractaments
tèrmics realitzats en altres investigacions per tal de guiar l'estudi experimental.

A  partir  d'un  combinat  anàlisi  microscòpic  [3],  l'any  1998,  Bonetti  E.  et.  al.,
observen com, mitjançant tractaments tèrmics, es poden detectar grans canvis
en  les  propietats  mecàniques  del  material  nanocristal·lí  sense  detectar  un
excessiu creixement de les dimensions de gra.
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Un any més tard, guiant-se a partir de l'anterior treball, Sun X.K. et al. [21] fa un
estudi més profund sobre els tractaments tèrmics i el seu efecte en les propietats
mecàniques mostres d'alumini nanocristal·lí obtingut per mètode d'evaporació. El
seu objectiu era aconseguir una millora elàstica important i una fractura en la
zona plàstica del material.

Així doncs, fixa el temps en 40 minuts i comença escalfant dos mostres a 540ºC i
570ºC,  respectivament,  que  comporta  una  fractura  en  la  zona  elàstica  i  un
augment de l'elongació a ruptura d'un 1%. La següent caracterització es fa sobre
una mostra portada fins a 600ºC, aquesta presenta una fractura plàstica però
just després del límit elàstic. Les últimes mesures es van realitzar en mostres
escalfades a temperatures de 620 i 635ºC, les quals donen una corba complerta
de tensió-deformació, tal  i  com podem veure a la  Figura 6.  A més a més la
l'elongació fins ruptura presenta una millora fins el 4%.

Figura 6. Gràfica Tensió-Deformació comparativa entre els dos
aluminis. [21]

A  la  Figura  6 es  comparen  les  corbes  tensió-deformació  entre  l'alumini
nanocristal·lí  en  qüestió  escalfat  a  635ºC durant  40  minuts  (Cold-compacted
Nano-Al) i una mostra del mateix alumini de mida de gra gruixuda i tractat amb
un procés de recuita. S'observa com s'aconsegueix una gran millora elàstica i un
gran augment de la resistència a ruptura, entre 5 i 6 vegades major que la de
gra gruixut.
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CAPÍTOL 3:

OBJECTIUS

Tot i els anteriors estudis realitzats sobre molta mecànica a l'EUETIB, amb aquest
treball  s'ha  buscat  ampliar  la  recerca  sobre  els  paràmetres  de  mòlta  i  la
caracterització de les làmines obtingudes,  ja que encara queden condicions a
assajar i buscar, així, les millors condicions per a l'obtenció de làmina d'alumini
nanocristal·lí. Els objectius principals d'aquest projecte són:

 Estudiar  la  importància  de  cada  paràmetre  de  molta  per  tal  de  poder
consolidar làmina i així poder guiar l'estudi de noves variables.

 Determinar  les  noves  condicions  de  mòlta  per  tal  d'obtenir  làmina
mitjançant boles de 12mm de diàmetre.

 Caracteritzar  les  làmines  obtingudes  mitjançant  anàlisis  de  duresa,
rendiment i espessor.

 Comparar les característiques de les mostres obtingudes amb boles de 10 i
12 mm. 

 Observar si mitjançant un tractament tèrmic a la làmina, es pot millorar la
seva ductilitat.

 Buscar  un  sensor  de  temperatura  capaç  de  poder  funcionar  durant  el
procés de mòlta i així poder controlar la temperatura en un futur.

 Comprovar si la rugositat és un paràmetre determinant en l'obtenció de
làmina.

- 17 -



Arnau Velasco Ayguasanosa                                                                                                                                        

- 18 -



CAPÍTOL 4:

NORMES DE

SEGURETAT

4.1. Seguretat en els procediments.
Tots  els  procediments  o operacions que es realitzaran a  dintre del  laboratori
estaran guiades per la normativa vigent. Aquesta normativa es veu reflectida en
els  diferents  protocols,  que  es  seguiran  per  tal  de  realitzar  les  operacions
correctament, indicant en cada un d’ells les mesures de prevenció adoptades.
Tots els protocols es podran trobar als annexos.

4.2. Seguretat  en  el  tractament  de  la  pols
d'alumini.

Durant  la  manipulació  de  la  pols  d’alumini  poden  aparèixer  diferents  riscos
importants. Com a conseqüència d’aquest riscos s’hauran de prendre les mesures
de prevenció necessàries en cada cas.

4.2.1. Riscos que presenta treballar amb pols d'alumini.

rendiment i espessor.

 Risc d’explosió per creació de barreges explosives en contacte amb l’aire.
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 Risc d’incendi i explosió en contacte amb àcids, alcohol, oxidants i aigua.
 Risc en cas d’exposició per inhalació prolongada o repetida amb possible

afectació dels pulmons i del sistema nerviós central, originant disfuncions.
Presenta un valor límit ambiental per 8 hores d’exposició de 10 mg/m3.

4.2.2. Mesures de prevenció a prendre en relació als riscos existents.

 Evitar  el  contacte  amb  aigua,  àcids,  oxidants  i  alcohol  pel  risc  que
presenta d’explosió i  incendis. A l’hora d’emmagatzemar també s’ha de
separar d’aquests tipus de productes químics.

 No crear  atmosferes  inflamables  ni  explosives  addicionals.  Treballar  en
atmosfera d’heli sempre que sigui necessari.

 Evitar acumular pols en els espais que es treballi amb alumini, fer servir
les extraccions existents.

 Treballar amb els equips de protecció individual quan es manipuli l’alumini.
Tot  i  que el  risc  d’afectació  de  la  salut  és  de nivell  molt  baix  per  les
quantitats que es manipulen, es recomana fer-los servir  adequadament
per casos personals de especial sensibilització, etc.

 Evitar generar més pols del que sigui estrictament necessària.
 Mantenir  unes  bones  condicions  d’higiene  personal  desprès  d’estar  en

contacte amb la pols d’alumini.

4.2.3. Mesures de prevenció a prendre en la seva manipulació.

Segons  la  normativa  vigent  de  Prevenció  de  Riscs  Laborals  els  treballadors
hauran d’estar dotats dels EPI’s (Equips de Protecció Individual) següents:

 Mascareta amb filtre P2 o superior.
 Guants nitril, làtex/vinil.
 Ulleres de seguretat.
 Bata de laboratori.

Aquests equips de protecció seran individuals i no es podran compartir amb altra
gent.  En  cas  que  l’equip  tingui  algun  defecte  de  fabricació  o  es  trobi  molt
desgastat per l’ús es substituirà immediatament per un altre de les mateixes
característiques.

4.2.4. Altres informacions

 En cas d’ingestió, glopejar la boca amb aigua.
 En cas d’incendi, no fer servir mai aigua ni CO2.

 4.3. Impacte ambiental
El present estudi s’ha dut a terme quasi  íntegrament en les instal·lacions del
departament de Ciència dels Materials e Enginyeria Metal·lúrgica (CMEM) de la
EUETIB. D’acord amb la legalitat, l’escola té establerts els criteris i procediments
adequats en matèria mediambiental i de seguretat per al desenvolupament de
les  activitats  científiques,  els  quals  han  estat  respectats  durant  tot  el
desenvolupament  del  projecte.  A  més  a  més,  dintre  del  propi  laboratori  del
departament es disposa d’una sèrie de contenidors i pots de vidre etiquetats i
codificats  per  tal  de  fer  un  reciclatge  específic  de  cada  residu,  tant  líquids

- 20 -



Estudi de les condicions d'obtenció de làmina d'alumini per molturació de pols gruixuda  i determinació de les seves propietats

utilitzats  com a reactius (aluminats bàsics,  sosa o àcid clorhídric)  com sòlids
(restes de metall, vidres trencats, xeringues...).

Per tant, tots els materials que han estat en contacte amb la pols d’alumini s’han
de rentar de manera que s’asseguri de que el residu de l’operació de neteja no
vagi al clavegueram sinó a recipients expressament indicats per aquest fet. El
mateix passa alhora de netejar tots els estris utilitzats en la mòlta: pot, tapes,
juntes, ... que han estat molta estona en contacte amb aquesta pols. A més a
més, aquests estris es netegen, degut a la forta adherència que presenta alguna
vegada aquesta pols d’alumini, amb sosa en la que després de la reacció queden
suspeses les restes d’alumini. 

Tantmateix,  el  present  projecte  té  com  objectiu  processar  materials  que
confereixin  vides  útils  més  llargues  i  duradores  per  a  les  seves  aplicacions
futures, convertint-les en més respectuoses pel que fa al medi ambient.

Més enllà, existeixen processos de fàcil aplicació de reciclatge que arriben fins el
100% d’efectivitat per restes de mostres d’alumini pur.
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CAPÍTOL 5:

PROCEDIMENT

EXPERIMENTAL

Un cop fet l'aprofundiment en el marc teòric, en aquest capítol es presentaran i
descriuran  tots  els  procediments  i  tècniques  aplicades  per  tal  de  realitzar  el
present estudi. Gran part dels procediments realitzats han seguit al  detall  un
seguit de protocols elaborats anteriorment per tal de garantir una reproducció
dels  resultats  i  una  comparació  d'aquests  amb  resultats  anteriors  a  aquest
projecte i per a futures investigacions. Per a tècniques no normalitzades o sense
protocol, s'ha redactat un de nou i ha estat revisat i aprovat pel responsable del
laboratori.

Mitjançant el  següent diagrama,  Figura 7,  es mostren el  conjunt d'etapes de
l'estudi complert d'elaboració i  caracterització de làmina. El present treball  no
inclou la totalitat d'aquestes ja que està fora de l'abast, per tant, el conjunt de
procediments  de  color  verd  representen  les  etapes  efectuades  en  aquest
projecte.
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Figura 7. Diagrama complert d'obtenció i caracterització mecànica de
làmines d'alumini nanocristal·lí
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5.1. Material inicial
Tot el material utilitzat en aquest projecte és el mateix que el d'en Jordi Nivera i
Joan Solà, excepte les boles, que s'ha utilitzat una altra mida. La pols, els pots i
les boles pertanyen al laboratori de recerca de la EUETIB, en canvi la tamisadora
i el molí formen part del material dels laboratoris de materials de la ETSEIB. 

5.1.1. Pols d'alumini

Tal i com ja s'ha introduït a apartats anteriors, l'alumini requerit per a obtenir les
làmines  a partir de mòlta mecànica és pols amb mida de gra gruixuda. La pols
utilitzada  en el  present  treball  és  subministrada  per  l'empresa  germano-rusa
ECKA Aluminium Granule.

Precisament  la  pols  subministrada és  la  ECKA AS 51.  Aquesta  té  una forma
irregular i té diferents mides per sota de 100µm. A la Figura 8 podem veure la
pols mitjançant una imatge obtinguda per Microscopia Electrònica de Rastreig
SEM.

Figura 8. Imatge SEM de la pols d'alumini.[20]

Les característiques del pols d'alumini està indicat per el proveïdor a la Taula 1:

Taula 1. Característiques de la pols ECKA AS 51.

Densitat aparent
(g/cm3)

Composició (%)
Contingut d'oxigen

(%)
Fracció (mm)

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

5.1.2. Mida de pols i codificació

La fracció de pols subministrada té una mida inferior a 100µm, però  la mida
d'aquesta és un paràmetre summament important per a l'elaboració de làmina
fins al  punt que, en les anteriors investigacions de PROCOMAME, només s'ha
aconseguit formar làmina amb pols gran o gruixuda. Així doncs, mitjançant una
tamisadora s'ha pogut dividir  la pols en tres mides diferents,  les quals s'han
designat de la següent manera:
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Taula 2. Fraccions de pols.

Designació Fracció Mida de pols (µm)

Al-A Petita >40

Al-B Mitjana >40 < pols <71

Al-C Gran 71 < pols < 140

En el present estudi s'ha utilitzat la mida de pols gran, ja que ha sigut motiu
d'èxit en termes de consolidació de làmina en treballs anteriors [15][19], és per això
que no s'ha pres com a variable.

5.1.3. Els pots

Els  pots  són  un  element  de  gran  importància  ja  que  són  els  recipients  que
contenen el  material  necessari  per tal  de produir làmina durant el  procés de
mòlta i al mateix temps són la superfície on la qual s'adhereix la làmina. Aquests
han estat creats a l'EUETIB a partir d'una barra d'acer inoxidable (Cr> 13%) la
qual ha estat mecanitzada al taller mecànic. 

A la Figura 9 podem veure la fotografia dels pots. S'observa que estan formats
per unes tapes, les quals tenen una vàlvula necessària per realitzar una prova
d'estanquitat prèvia al procés de mòlta. Entre la tapa i el pot hi ha col·locada una
junta tòrica que garanteix que no hi hagi cap fuita durant el procés de molta.

Figura 9. Foto dels pots A1 i A2.

Els pots utilitzats en el present estudi han estat el A1 i A2, ja que en els anteriors
projectes han sigut els que han permès l'elaboració de làmina. Els pots A3 i A4,
no estan en bon estat i no han sigut utilitzats en el treball.
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5.1.4. Les boles

Les boles són les encarregades, gràcies a la força resultant produïda pel molí, de
sinteritzar la pols i compactar-la per tal de produir làmina. Les boles utilitzades
són obtingudes a l'empresa catalana Rodamientos B.N.P., S.A. i estan compostes
per un elevat percentatge de crom, però no es tracta, al contrari que els pots,
d'un acer inoxidable.

Figura 10. Foto de les boles

El  principal  objectiu  d'aquest  projecte  ha  estat  des  del  primer  moment,
l'elaboració «in situ» de làmina d'alumini a partir de boles de 12mm de diàmetre,
ja  que  no  havien  estat  assajades  amb  antelació.  És  per  això  que  els  dos
projectes  previs  de  Nivera  J.  [15] i  Martin  I.  [13] han  servit  de  guia  per  tal
d'encaminar la nostra recerca en la determinació de les variables de molta. Com
que la mida de boles  serà un paràmetre fixe des del  principi,  no s'ha entès
aquest com a paràmetre variable de molta.

5.1.5. L'EBS

L'agent de control o EBS és una cera que s'introdueix en forma de pols en els
pots i forma part, doncs, del procés de mòlta facilitant que la làmina s'adhereixi
a les parets internes dels pots.

L'agent  utilitzat  en  la  present  investigació  ha  estat  una cera  de  tipus  amida
denominada comercialment com a Licowax C. Les principals propietats d'aquesta
cera queden definides a la següent taula:
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Taula 3. Propietats físiques i químiques de l'EBS.

PROPIETAT VALOR

Densitat 1,05 g/cm3

Punt de fusió 144

Punt d'estovament 120ºC

Punt d'inflamació 285ºC

Residu <2 %

Òxids produïts Cap

La utilització de l'EBS té una forta rellevància ja que acabarà formant part de la
composició  de la  làmina obtinguda i  s'haurà de tenir  en compte  a  l'hora  de
caracteritzar-la.

5.1.6. El molí

El molí planetari és la màquina responsable de la sinterització de pols gruixuda a
pols  nanocristal·lina  i  de  la  consolidació  «in  situ»  de  làmines  d'alumini
nanocristal·lí.  Aquesta  produeix  dues  rotacions  oposades  per  tal  que  es
produeixin els impactes de les boles als interiors dels pots.

El molí que farem servir s'anomena Pulverisette 5, de la marca FRITSCH i té
espai per a 4 pots, encara que nosaltres només en col·locarem dos (A1 i A2) en
cada molta.

Figura 11. Imatge del molí planetari.
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5.2. Paràmetres de molta
En aquest apartat es definiran els paràmetres variables en un procés de molta. Al
tractar-se d'un procés que depèn d'un gran nombre de variables fa que sigui
impossible poder assajar totes les opcions possibles ja que aquestes poden ser
infinites. A més a més part d'aquests paràmetres no s'han pogut variar ja que el
nombre de moltes a realitzar seria també molt gran per l'abast d'un projecte de
final de grau. Així doncs, tots els projectes anteriors realitzats a PROCOMAME
han servit per guiar la variació dels paràmetres més rellevants per a la producció
de làmina.

5.2.1. Atmosfera i pressió

És possible realitzar moltes amb diferents tipus de atmosferes dins dels pots, que
alteraria  la  composició  de  les  mostres  obtingudes  fent  variar  les  propietats
mecàniques. En el nostre cas, l'aire a pressió atmosfèrica s'ha utilitzat, tal i com
s'havia fet en anteriors projectes ja que garantia la consolidació de làmina en les
condicions estudiades. En investigacions anteriors s'havia provat amb atmosfera
d'heli sense èxit.

La  pressió  utilitzada  per  totes  les  moltes  realitzades  a  estat  la  pressió
atmosfèrica,  garantia  d'èxit  en  termes  d'elaboració  de  làmina  en  anteriors
treballs. No s'ha volgut variar la pressió per no alterar altres variables com la
temperatura del procés.

5.2.2. Relació de boles i pols (BRP)

La relació entre el nombre de boles i la quantitat de pols d'alumini s'anomena
BRP (Ball Powder Ratio) i s'expressa de la següent manera:

El BRP és un paràmetre de molta molt important ja que determina, l'energia
d'impacte de les boles contra la pols i les parets cilíndriques del pot i el nombre
d'impactes per unitat de temps. Així doncs, el fet de variar l'energia d'impacte fa
que varïi la quantitat d'energia de deformació aplicada sobre el material, que té
influència directa sobre les propietats mecàniques com ara la duresa, tal i com
hem explicat anteriorment.

La gran part d'energia no s'acumula en el material, sinó que es mostra en forma
de calor i fa variar doncs la temperatura en la qual es realitza el procés de molta.

Gràcies als estudis realitzats anteriorment a la EUETIB [20], observem a la Figura
12 (a) com la duresa tendeix a augmentar a mesura que augmentem la quantitat
de boles o BRP (BPR) ja que estem augmentant l'energia de deformació aplicada
a base de més impactes; tenim un valor màxim a BRP= 25. A la Figura 12 (b) es
representa la variació del rendiment de producció de làmina (massa de làmina en
funció de pols inicial)  en funció del  BRP (BPR).  Per  BRP=20 tenim el  màxim
rendiment màxim i per tant obtenim amb làmina amb més facilitat.
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Figura 12. Variació de la duresa i el rendiment de producció en funció del BRP (BPR).[20]

Com es veurà l'apartat d'estudi realitzat, hem estudiat la variació del BRP amb 
les boles de 12mm de diàmetre sense variar la massa de pols, la qual serà la 
mateixa que la del treball de Nivera J., per tal de comparar els resultats i obtenir 
un producte final el més semblant possible.

5.2.3. Quantitat d'EBS

Tal i com s'ha comentat, la quantitat d'EBS modificarà la composició del producte
final obtingut, alterant la duresa del material, i serà responsable de l'adhesió de
l'alumini a les parets dels pots. Entenem com a EBS(%) com:

A la Figura 13(a) pròpia dels estudis de Solà J. et. al.[20] es mostra que la duresa
serà màxima per a EBS=0,4%. A partir de la Figura 13(b) extreta del treball de
Nivera J.[15], s'observa que el rendiment màxim de producció de làmina es dona
quan  l'EBS= 0,4%.  Per  tant,  aquest  valor  s'ha  agafat  com a  fixe  i  no  s'ha
estudiat  la  variació  d'aquest  ja  que  no  sembla  tenir  dependència  amb  les
dimensions de les boles, alterades en el present estudi.

Figura 13. Variació de la duresa i el rendiment de producció en funció del EBS.[20][15]
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5.2.4. Hores de treball

Les  hores  de  treball  correspondrà  al  temps  de  duració  del  procés  de  molta
complert, que és la suma del temps de treball efectiu i el temps o interval de
descans per a cada cicle de molta.

Les hores de treball efectives són la suma del temps de treball efectiu i, per tant,
és  el  temps  el  qual  el  material  introduït  en  els  pots  està  sent  severament
deformat per les boles.

L'anterior  estudi  realitzat  en  el  departament  de  materials  de  la  EUETIB  [20],
mostra a partir de la Figura 14 que a mesura que augmenta el temps, augmenta
la  duresa,  Figura  14(a),  i  el  rendiment  de  consolidació  de  làmina  «in  situ»,
Figura 14(b).  Això  és degut a  que,  com ja s'ha dit,  al  augmentar el  temps,
s'augmenta  la  deformació  plàstica  acumulada  en  el  material,  a  la  vegada
disminueix la mida de gra, i això fa que augmenti la duresa. La Figura 14(a)
també  mostra  com  a  partir  d'un  determinat  temps  de  molta,  la  duresa  no
augmenta, això és degut a que la mida de gra no disminueix tampoc a partir del
moment en que els grans no són capaços d'emmagatzemar més dislocacions. 

Figura 14. Representació de la duresa i el rendiment de producció en el temps.[20]

5.2.5. Velocitat

La velocitat de gir del molí planetari és un paràmetre de gran importància ja que,
és responsable directe de les forces produïdes durant el procés de molta és a dir,
de l'energia d'impacte. 

A  la  Figura  15(a) es  pot  veure  com  la  duresa  s'incrementa  a  mesura  que
augmenta  la  velocitat,  de  forma  previsible,  ja  que  a  l'incrementar  l'energia
d'impacte, és major la deformació associada i per tant resulta en un augment en
les propietats mecàniques. A la Figura 15(b), no s'observa una rellevant variació
del rendiment en funció de la velocitat (RPM).
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Figura 15. Representació de la duresa i el rendiment de producció en funció de la
velocitat.[20]

5.2.6. Temperatura i sensor de temperatura

Al llarg dels estudis realitzats en el grup d'investigació de materials PROCOMAME
s'ha detectat, mitjançant la presència de certes alteracions ens els resultats, que
la temperatura sembla jugar un paper molt important a l'hora de consolidar les
làmines  d'alumini  nanocristal·lí.  A  l'any  1988 Eckert  et  al.  van interpretar  la
temperatura com una variable de gran rellevància en el procés ja que l'augment
de temperatura a causa dels impactes de les boles poden induir transicions de
fases  estructurals  i  fins  i  tot,  l'excés  de  calor  podia  generar  cristal·litzacions
parcials del material. 

La  temperatura  és,  doncs,  un  paràmetre  a  tenir  molt  en  compte,  i  es  pot
controlar en certa manera modificant els temps de treball efectiu i el temps de
descans per tal d'augmentar-la o disminuir-la.

El que de moment no es pot fer, és quantificar la temperatura per tal de poder
controlar  amb exactitud  aquesta  variable  que fins  al  moment sembla produir
alteracions en els resultats. Així doncs, el fet de poder mesurar la temperatura es
va convertir en un dels objectius del treball. Tot valorant les diferents formes de
mesurar la temperatura, es va pensar que un sensor col·locat a la paret exterior
dels pots que medís la temperatura transmesa de l'interior cap a l'exterior per
transferència de calor. 

El sensor ha de poder suportar les grans forces d'acceleració produïdes durant el
procés  de  molta  i  aquestes  depenen  de  la  geometria  del  molí.  La  força
d’acceleració màxima que es pot produir, segons la fitxa tècnica del fabricant, és
de 22G, així  doncs s’haurà de poder instal·lar  un sensor que suporti  aquesta
acceleració i que pugui transmetre la temperatura de forma sense fil a l'exterior
del molí.
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5.2.7. Dimensions de les boles

La mida de les boles és un paràmetre importantíssim per a la formació de làmina
tal i com Martin I. mostra en el seu treball [13], on estudia l'elaboració de làmina
en funció de la mida de les boles. A partir de la següent recerca determina que
les boles de diàmetre 10mm són les que més làmines i tenen major rendiment
de consolidació de làmina «in situ».

En el projecte realitzat per en Nivera J.[15] es conclou que per les boles de 7.5mm
de diàmetre es veuen reduïdes les hores necessàries per a obtenir làmines amb
continuïtat però remarca que les boles de 10mm són les que presenten millor
rendiment  d'obtenció  de  làmina.  Afirma,  també,  que  les  boles  de  7.5mm
produeixen  una  duresa  major  que  les  boles  de  10mm  sobre  les  làmines
d'alumini.

En aquest projecte s'estudiaran les variacions dels paràmetres presentats per a
boles de 12mm. de diàmetre, ja que no han estat objecte d'estudi anteriorment.

5.3. Procés de molta
En aquest  apartat  es  descriuran les  accions realitzades  en cada procediment
previ i posterior al procés de molta. Totes les següents etapes menys el tamisat
de pols s'han repetit per a cada molta, ja que el tamisat s'ha realitzat només una
vegada.

5.3.1. Tamisat de pols

La pols té una mida inferior a 100µm. Per tal d'acotar més la mida de pols, que
és un paràmetre fonamental de molta, s'ha dividit en diferents mides mitjançant
la tamisadora analysette 3 de Fritsch, observada a la Figura 16.

Figura 16. Tamisadora

La màquina és la encarregada de produir una gran vibració que agitarà les 
partícules a l'interior de tres sedassos, que filtraran la pols en les tres mides ja 
especificades. Per tal de realitzar aquest procediment no s'ha seguit cap protocol 
ja que tan sols s'ha hagut de col·locar la pols a la part superior de la tamisadora i
automàticament aquesta s'ha encarregat de filtrar la pols que s'ha guardat en els
pots de vidre adients.
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5.3.2. Omplerta dels pots

El procés de molta comença amb la omplerta dels pots al laboratori de la EUETIB.
Els 3 components necessaris per a l'elaboració de làmina, la pols d'alumini, l'EBS
i  les boles;  són introduïts a l'interior  dels  pots tot  anotant les mesures i  les
variables a una graella de registre per a cada molta. Per tal d'omplir els pots s'ha
editat i seguit el protocol «Càrrega de la pols d'alumini en els pots abans de la
molta», en el qual es segueix el següent ordre:

1. Introducció de les boles.

2. Introducció de la pols.

3. Introducció de l'EBS.

4. Tancament del pot mitjançant les unions cargolades.

5. Realització del buit per tal de comprovar l'existència de fugues.

6. Introducció d'aire fins a tenir pressió atmosfèrica.

Cada molta i la seva pròpia graella de registre tindrà la següent codificació:

Al - C (mida de pols) – núm. de molta – núm de hores efectives – nom del pot

Durant l'omplerta s'haurà d'intentar que la pols estigui amb contacte amb l'aire
el menys temps possible per tal d'evitar la reacció amb l'oxigen.

Un  cop  realitzat  el  procés  es  transportaran  els  pots  en  un  carretó  cap  al
laboratori de l'ETSEIB.

5.3.3. Programació del molí

Un cop al laboratori de materials de l'ETSEIB, s'instal·laran els pots de forma
correcta en el molí seguint el protocol «Utilització del molí de boles». En aquesta
part  del  procés es configuraran els valors de velocitat  de gir,  temps total  de
molta i temps molta-descans que prèviament s'hauran establert en la graella de
registre. Aquestes variables es podran configurar gràcies al «display» del molí.

Figura 17. Imatge de l'interior del molí
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Un cop configurat es tancarà la tapa del molí i s'iniciarà la molta amb el botó de
START. Un cop finalitzat el procés es transportaran els pots cap a l'EUETIB.

5.3.4. Obertura dels pots i extracció del producte.

Una  vegada  es  tinguin  els  pots  al  laboratori  de  l'EUETIB  es  procedirà  amb
l'obertura i extracció del producte resultant de la molta. Per tal de guiar el procés
es seguirà el protocol «Obertura dels pots i extracció del producte».

Primerament, s'anotara a la graella de registre la pressió a l'interior dels pots, ja
que  sovint  es  crea  un  augment  de  pressió  resultant  de  la  reacció  química
produïda.  

Seguidament, es descargolaran els cargols i s'obriran els pots per tal d'extreure
el producte obtingut. En el cas de que s'hagi obtingut làmina, tal i com es mostra
a la Figura 18, s'extraurà amb molta cura tal i com s'especifica en el protocol. El
producte  restant  que  no  s'ha  consolidat  en  forma  de  làmina  són  petites
acumulacions de partícules, observades a la Figura 19 que es guardaran en petits
vials de vidre i tindran la codificació pertinent de cada molta, tal i com s'observa
a la Figura 20.

Figura 18. Làmina adherida a les parets       Figura 19. No adhesió de làmina.

Figura 20. Vials amb acumulacions d'alumini.
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5.3.5. Neteja i assecat

Per realitzar la neteja dels pots, tapes i boles es seguirà el protocol editat en
aquest projecte «Neteja dels recipients, tapes i boles del molí de boles» el qual
es pot trobar als annexes.

Aquests  tres  components  tindran  partícules  d'alumini  adherides  un  cop  hagi
acabat el procés de molta que caldrà eliminar per tal de poder començar un altre
vegada amb el cicle de molta. Per tal de poder acabar amb l'alumini s'ha utilitzat
sosa  càustica  de  concentració  10M  que  al  entrar  en  contacte  amb  l'alumini
formarà hidròxid d'alumini. Els pots que estan formats per acer inoxidable no
seran atacats per la sosa, en canvi les boles que no són inoxidables poden ser
agredides per la sosa, per tant estaran el mínim temps però suficient com per
eliminar l'alumini que hi resta.

Al tractar-se d'una reacció exotèrmica, pot ser que els components al escalfar-se
quedin marcats amb un color opac, un cop la sosa hagi fet el seu efecte. Aquesta
capa de color fosc serà eliminada per àcid nítric, sempre i quan sigui necessari.
Per tal de netejar la sosa restant, s'utilitzarà aigua abundant i sabó. Per acabar,
es  passarà  aigua  desionitzada  per  acabar  de  remoure  totes  les  partícules
contaminants.

Un cop estigui tot ben net, s'assecarà tot amb paper i s'utilitzarà un assecador
per no deixar rastre d'aigua, que en el cas de les boles, oxidaria l'acer fent-les
malbé. Per tant, aquestes es guardaran dins d'un recipient el qual hi farem el
buit. Per acabar d'assecar la tapa correctament s'utilitzarà aire comprimit que
eliminarà l'aigua que roman a l'interior de les vàlvules.

5.4.Caracterització de làmina
En  aquest  apartat  s’explicaran  al  detall  tots  els  procediments  per  a  la
caracterització de les làmines. Tots els procediments realitzats han estat guiats
per un protocol, el qual ha sigut revisat pel responsable de laboratori.

5.4.1. Codificació de làmina

Un  cop  extreta  la  làmina,  s’ha  guardat  aquesta  i  les  partícules  restants
obtingudes utilitzant el següent codi:

Al-C-010-12-A2
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Aquest codi ens permetrà distingir entre les diferents moltes i làmines i una part
important dels seus paràmetres de molta. 

5.4.2. Rendiment de làmina

A causa de que el  resultat  obtingut no és  totalment  consolidat  en forma de
làmina, sinó que s’elabora també una gran quantitat d’acumulacions d’alumini
que no s’ha adherits a les parets del recipient.

Així doncs, es pesaran els trossos de làmina obtinguts i es dividiran sobre el pes
total d’alumini introduït abans de la molta per tal de calcular, així, el rendiment
de làmina (5).

5.4.3. Rendiment de làmina contínua

Degut a que les làmines poden tenir més o menys imperfeccions i, en algun cas
és  difícil  extreure  la  làmina  de  forma  complerta,  s’ha  mesurat  el  rendiment
d’obtenció de làmina continua, ja que serà aquesta la que posteriorment podrà
ser processada per a major caracterització mecànica. 

El rendiment de làmina contínua és molt important en termes de producció ja
que el  conjunt  de  partícules  agrumollades  no  són  útils  per  a  l’elaboració  de
làmina o xapa. 

Perquè un tros  de làmina sigui  considerat  en el  pes de làmina continua,  les
mesures  mínimes  seran  d’un  rectangle  8x28mm,  que  són  les  dimensions
necessàries  per  tal  de  realitzar  una  proveta  de  micro-tracció  que  pugui
aprofundir en la caracterització mecànica.

5.4.4. Espessor

L’espessor és una altra característica de la làmina obtinguda que és directament
proporcional a la massa d’alumini introduïda i depèn dels paràmetres d’obtenció
de molta ara com la mida de les boles.

Per tal que tingui un bon us comercial, es buscarà que les làmines tinguin un
espessor  constant  i  s’intentarà  controlar  aquest  espessor  en  funció  dels
paràmetres. Així doncs, es podrà comparar l’espessor en funció de les variables i
concloure quina condició afavoreix una làmina d’espessor constant.

Per tal de calcular l’espessor s’ha muntat un rellotge comparador que mitjançant
l’ajuda d’un cargol ha pogut mesurar de la forma més puntual possible l’espessor
de la làmina. A la Figura 21 s’observa el muntatge amb el rellotge comparador.
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Figura 21. Muntatge per mesurar l’espessor.

5.4.5. Duresa

Per tal de caracteritzar mecànicament les làmines obtingudes, s’ha mesurat la
duresa  superficial  de  petits  trossos  de  làmina  mitjançant  el  mètode  de
microindentació Vickers. 

Aquest mètode es realitzarà en el Microduròmetre Buehler model 5114 del qual
es disposa en el laboratori, mostrat a la Figura 22, que es caracteritza per aplicar
mitjançant un indentador de diamant, que té una forma piramidal, una càrrega
que realitza una empremta amb forma de rombe sobre la superfície assajada. A
l'empremta se li mesuren les diagonals per tal de determinar la duresa, la qual
serà  calculada  a  partir  d’una  relació  indirectament  proporcional  entre  les
dimensions de les diagonals i la duresa del material. Aquestes empremtes seran
mesurades a través del sistema òptica del mateix aparell i seran apuntades en
una plantilla elaborada en el departament que calcularà els corresponents valors
de duresa amb el seu error relatiu. 

Figura 22. Microduròmetre Buehler.
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Primer de tot, es farà un calibrat del sistema de mesura, ja que no tots hi veiem
de la mateixa manera i cal mesurar l’error produït pel sentit de la vista. Així
doncs, es seguirà el protocol de «Calibrat del sistema de mesura de longitud d’un
microduròmetre Buehler model 5114» adjunt als annexes, el qual corregeix les
pròpies mesures realitzades sobre un patró o regla calibrada ja marcat.

El segon pas anterior al procés de duresa serà la determinació del tipus d’assaig i
la càrrega a aplicar, així doncs, es seguirà la norma espanyola UNE-EN ISO 6507-
1, la qual ens permetrà determinar, mitjançant la Figura 23, la càrrega a aplicar
a funció de l’espessor mínim de la proveta.

Figura 23. Figura de l’annex A de la norma UNE-EN ISO 6507-1.

Així doncs, sabent que les mesures de duresa estaran, tal i  com s’ha vist en
altres projectes, entre 50-120 Vickers els hi correspondran unes càrregues de
0,5HV (500 grams) i 1HV (1000 grams), depenent de l’espessor de la proveta
que estarà entre 0,15-0,2mm. Aquestes càrregues, doncs, defineixen el procés
com un assaig de duresa Vickers de baixa càrrega.

Un  cop  efectuat  el  calibrat  i  s’hagi  determinat  la  càrrega,  es  procedirà  amb
l’execució de l’assaig. Per a realitzar correctament el assaig de duresa es seguirà
el protocol «Determinació de la duresa. Microduròmetre Buehler model 5114», el
qual els seus passos principals són:

1. Polir els trossos de làmina mitjançant paper de vidre, per tal de deixar una
superfície totalment llisa i sense imperfeccions.

2. Col·locar  la  proveta  perpendicularment  a  l’eix  vertical  de  l’indentador,
vigilant de que la proveta no quedi flectada.

3. Observar amb l’objectiu de 100 augments una zona totalment plana os es
pugui llegir l'empremta nítidament. 

4. Un cop trobat el lloc adequat, realitzar una indentació de 10 segons a la
càrrega corresponent.
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5. Finalitzat  el  procés,  s’analitzarà  l’empremta,  Figura  24,  mitjançant
l’objectiu  de  100  augments.  L’empremta  es  donarà  com  a  admissible
s¡ segueix els criteris de la norma UNE-EN ISO 6507-1.

Figura 24. Empremta admissible

6. Si l’empremta és considerada correcta, es procedirà a mesurar les dues
diagonals, tal i com es mostra a la Figura 25.

Figura 25. Exemple de mesura de les diagonals

7. Un cop mesurades les diagonals,  s’entraran els  valors a  la  plantilla  de
càlcul, la qual s’adjunta en els annexes, que calcularà la duresa en Vickers
mitjançant la següent fórmula:

on:

F és la càrrega aplicada en N,

d és la mitjana aritmètica de les diagonals en mm.

S'han realitzat un total de 6 o 7 dureses aproximadament per a cada mostra  per
assegurar que el valor de duresa determinat és realment el de la làmina. La
plantilla  de càlcul  tindrà introduïda una t de student que permetrà identificar
qualsevol mesura errònia i mesurarà, tal i com s’ha comentat, un error total que
considera l’error estadístic i el de precisió de la mesura.

5.5. Tractament tèrmic de recuita
Per tal de poder modificar el comportament mecànic de les mostres obtingudes
disminuint  la  duresa  i  augmentant  la  ductilitat  s'ha  estudiat  un  seguit  de
tractaments tèrmics que es discutiran a l'apartat d'anàlisis de resultats. Aquests
han estat realitzat sense l'ajut de cap protocol d'actuació degut a la senzillesa del
procés.
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Per tal de realitzar el tractament tèrmic, al laboratori es disposa d'una estufa
Selecta  208  (Figura  26)  en  la  qual  pot  escalfar-se  fins  a  220ºC.  Per  a
tractaments  a  superior  temperatura  s'utilitzarà  el  forn  Carbolite  RWF  1200
(Figura 27) el qual també forma part del material de laboratori de la EUETIB. Per
assegurar que el valor de temperatura al interior del forn era el desitjat, s'ha
introduït una sonda separada mitjançant un material aïllant, que ens mesurarà la
temperatura a dins del forn.

Figura 26. Estufa Selecta 208           Figura 27. Forn Carbolite RWF

Posteriorment als tractaments tèrmics, s'ha mesurat la duresa per a cada mostra
tractada  al  microduròmetre  del  laboratori  amb la  fi  d'observar  i  estudiar  les
variacions en la duresa del material en funció de la temperatura.

5.6. Procés de laminació
El laminat de les mostres obtingudes serà útil per tal de poder adquirir mostres
en forma de làmina recta que posteriorment puguin ser convertides en provetes
de microtracció, per tal de que en posteriors estudis es pugui aprofundir en la
caracterització mecànica de les mostres d'alumini nanocristal·lí obtingudes.

Al laboratori es disposa d'una laminadora, Figura 28, amb la qual es realitzara la
operació  de  conformat.  Per  tal  de  realitzar  el  procés  s'ha  seguit  el  Protocol
«Re-adreçament de làmina d'alumini doblegada mitjançant premsa de corrons».

  Figura 28. Laminadora utilitzada
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CAPÍTOL 6:

DISCUSSIÓ I

ANÀLISIS DE

RESULTATS

En el Capítol 6 s'utilitzaran tots els procediments descrits al capítol anterior per
tal  de  realitzar  un  estudi  complert  dels  paràmetres  d'elaboració  de  làmina
d'alumini  nanocristal·lí   i  caracterització   d'aquesta  ja  que  són  els  objectius
fonamentals del projecte.

S'aniran comentant, en cada cas, totes les decisions i accions preses en el seu
moment per tal de completar amb èxit la investigació.
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6.1. Estudi realitzat
Al llarg del transcurs d'aquest projecte s'ha realitzat un total de 21 moltes. En
aquest apartat es comentaran cadascuna d'elles i les decisions preses en el seu
moment. En les presents moltes s'han modificat els paràmetres d'obtenció de
molta següents:

• Velocitat de gir

• Hores efectives de molta

• Intervals de molta-descans

• BRP

No s'han variat el percentatge d'EBS, l'atmosfera, ni la pressió de treball ja que
el fet de canviar la mida de les boles no té una influència directa sobre aquestes
variables.

Per tal de facilitar la interpretació de l’estudi s’han representat les moltes a la
Taula 4, on amb color verd es ressalta la propietat que s’ha variat en cada cas. A
continuació  de  la  taula  es  detalla  cada  molta  i  s’expliquen  les  decisions
adoptades en cada cas.
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Taula 4. Estudi de moltes realitzat

MOLTA BOLES (mm) V (rpm) H. efect. (h) Inter. (min) BRP

Molta 1 10 220 10 30-30 20

Molta 2 10 220 10 30-30 20

Molta 3 10 220 10 30-30 20

Molta 4 10 220 10 40-20 20

Molta 5 12 220 10 40-20 20

Molta 6 12 220 10 40-20 20

Molta 7 12 220 10 20-40 20

Molta 8 12 180 7,5 30-30 20

Molta 9 12 200 7,5 30-30 20

Molta 10 12 200 12 30-30 20

Molta 11 12 200 14 30-30 20

Molta 12 12 200 13 30-30 20

Molta 13 12 200 10 30-30 20

Molta 14 12 200 12 30-30 20

Molta 15 12 200 11 30-30 20

Molta 16 12 190 12 30-30 20

Molta 17 12 210 12 30-30 20

Molta 18 12 200 12 40-20 20

Molta 19 12 200 12 20-40 20

Molta 20 12 200 12 30-30 25

Molta 21 12 200 12 30-30 15
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Molta 1

Les primeres moltes tenien l'objectiu de començar a testejar el procés amb les
condicions que en Nivera J. havia determinat com a les millors per a obtenir
làmina amb boles de 10mm. 

Taula 5. Paràmetres de la molta 1.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

10 220 10 30-30 20

En el primer intent, el resultat no va ser satisfactori  ja que no es va adherir
l'alumini a les parets dels pots.

Molta 2

Es van repetir les condicions anteriors sense èxit. Es va procurar de netejar-ho
tot,  sense  deixar  cap  element  amb  rastres  de  sosa,  ja  que  aquesta  podria
contaminar dràsticament el procés. 

Molta 3 

Es van canviar les boles de 10mm de diàmetre per unes de noves ja que les
anteriors van quedar oxidades, degut a que van quedar exposades a la humitat
de l'ambient del laboratori.

Es van repetir les condicions amb les quals Nivera J. va obtenir làmina, però tal i
com havia passat a les anteriors moltes, aquesta no va aparèixer. El resultat
obtingut va ser l'observat en la  Figura 29; tot i no haver-hi làmina, hi ha una
gran quantitat d'alumini adherida a les parets.

Figura 29. Resultat de la molta 3 en el pot A2.
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Molta 4

Es va arribar a la conclusió que a la molta 3 no es va adherir del tot la làmina
degut a un dèficit de temperatura ja que Nivera J. en el seu treball va detectar
que els mesos de més calor la làmina era més propensa a la consolidació «in
situ», i en aquest moment era gener i la temperatura era força baixa. És per això
que es va augmentar el interval de treball i es va disminuir el de descans fent
així que el procés es realitzés a temperatura més alta.

Taula 6. Paràmetres de la molta 4.

Boles (mm) Velocitat(rpm) Temps (h) Interval (min) BRP

10 220 10 40-20 20

Aquesta variació en els intervals treball-descans no van tenir el resultat esperat i
no es va aconseguir elaborar làmina d'alumini nanocristal·lí.

Molta 5

Degut a la incapacitat d'obtenir làmina amb boles de 10mm, es va deixar de fer
moltes amb aquesta mida de bola i  es va prendre la decisió  de començar a
treballar amb boles de 12mm de diàmetre ja que l'objectiu principal del projecte
era poder determinar els paràmetres òptims d'obtenció de làmina per a les boles
de 12mm. Així doncs, respecte l'anterior molta es van canviar les boles i es va
mantenir l'interval de 40-20 degut a que la temperatura ambient seguia sent
força baixa. 

Per tal de no fer variar el BRP, ja que la massa per a una unitat de bola havia
augmentat,  es  va  mantenir  la  quantitat  de  pols  d'alumini  i  es  va  reduir  la
quantitat de boles per tal de que el BRP fóra 20, ja que aquest valor era sempre
motiu d'èxit en altres projectes.

En aquest primer intent amb boles de 12mm el resultat va ser negatiu, ja que
calia  adaptar  la  resta  de  variables  a  les  noves  boles,  tal  i  com s'esperava,
aquestes havien fet variar l'energia d'impacte ja que la massa d'aquestes era
major, per tant l'energia cinètica també era major.

Taula 7. Paràmetres de la molta 5.

Boles (mm)
Velocitat
(rpm)

Temps (h) Interval (min) BRP

12 220 10 40-20 20

Molta 6

A les anteriors moltes s'havien detectat importants fuites en els pots mitjançant
la prova d'estanquitat, però s'havia intentat pal·liar-les sense èxit. És per això
que per a la molta 7 es va aconseguir controlar les fuites gràcies a que es van
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canviar les vàlvules, les juntes tòriques de les vàlvules i les juntes tòriques dels
pots. Tot i això, el resultat va seguir sent negatiu.

Molta 7

Ja que com s'ha dit, la energia d'impacte ara era major, la temperatura també
havia augmentat; és per això que es va optar per variar l'interval a 20min. de
treball i 40 min. de descans. El resultat però, no va ser positiu.

Figura 30. Resultat de la molta 7 en el pot A2.

Molta 8 

Degut  a  l'obtenció  de  resultats  tant  negatius,  la  molta  8  no  es  va  fer  amb
coherència i no es va realitzar de forma correcta ja que es van variar masses
paràmetres alhora i els resultats no eren concloents. És per això que aquesta
molta no formarà part de la discussió de resultats. Tot i això el resultat va ser,
una altra vegada, negatiu.

Taula 8. Paràmetres de la molta 8.

Boles (mm)
Velocitat
(rpm)

Temps (h) Interval (min) BRP

12 180 7,5 30-30 20

Molta 9

Es va arribar a la conclusió que la velocitat podia estar jugant un paper essencial
ja  que  com  hem  dit  l'energia  cinètica  havia  augmentat.  És  per  això  que
consultant l'estudi de Martin I. [13]  es pot observar com a la Figura 31, tot i que
per a boles de 15 i 20mm de diàmetre el rendiment del material restant (làmina)
és pròxim a 0%, existeix una relació indirectament proporcional entre la mida de
les boles i la velocitat amb la qual es consolida làmina. És per això que es va
optar per modificar la velocitat a 200rpm.
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Figura 31. Rendiment de la resta (làmina) en funció de la velocitat de gir, per a cada

mida de bola. [13]

Taula 9. Paràmetres de la molta 9.

Boles (mm)
Velocitat
(rpm)

Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 7,5 30-30 20

Aquest cop el resultat va ser, també, negatiu.

Molta 10

Tot consultant, el treball de Nivera J. [15] , s'observa com per boles de 7,5mm. de
diàmetre es necessita menys temps efectiu de molta que per les boles de 10mm.
per tal d'elaborar una molta amb èxit. Així doncs, també es decideix augmentar
el temps efectiu de molta a 12h.

Finalment, s'aconsegueix l'objectiu i s'obté làmina d'alumini nanocristal·lí a partir
dels següents paràmetres:

Taula 10. Paràmetres de la molta 10.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 12 30-30 20

Així doncs, un cop obtinguda la làmina la qual es pot veure a la Figura 32 i que
es caracteritzarà posteriorment,  s'han continuat els estudis per tal de saber si
aquestes són les úniques condicions de consolidació de làmina «in situ».
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Figura 32. Làmina obtinguda en la molta 10 en el pot A2.

Cal destacar que només es va consolidar làmina en un dels pots, el A2. Aquest
pot també ha presentat millor adhesió de partícules a anteriors moltes.

Molta 11

Pensant que a major temps s'adheriria més alumini a la làmina i s'augmentaria la
duresa d'aquesta ja que li  inclouríem més treball en fred, es va realitzar una
molta de 14h efectives.

Taula 11. Paràmetres de la molta 11.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 14 30-30 20

Sorprenentment, els resultats van ser molt negatius ja que pràcticament no va
formar-se làmina a les parets del pot, tal i com podem observar a la Figura 33.

Figura 33. Resultat de la molta 11 en el pot A2.
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Molta 12

Tot i la negativa de la molta 11, la molta 12 va tenir 13h efectives de duració,
pensant que augmentant les hores, es formaria làmina amb major duresa. El
resultat va ser negatiu, encara que era proper a les 12 hores que havien tingut
un resultat positiu.

Taula 12. Paràmetres de la molta 12.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 13 30-30 20

Molta 13

Tot i saber que a majors hores de molta l'elaboració de làmina tenia més èxit,
també es va estudiar a menor temps per ratificar aquestes suposicions i tenir un
estudi més ampli d'hores de molta. Per 10h. efectives, el resultat va ser negatiu.

Taula 13. Paràmetres de la molta 13.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 10 30-30 20

Molta 14

Anteriorment a la molta, es va realitzar un polit amb paper de vidre, tal i com
s'observa  a  la  Figura  34,  al  pot  A1  que  va  passar  a  tenir  una  rugositat  de
Ra=2,03µm a una Ra=0,18µm, ja que es creia que el que feia diferents els dos
pots, era la rugositat de cadascun, i es es pensava doncs, que aquesta podia ser
tinguda en compte com a paràmetre variable d'obtenció de làmina.

Figura 34. Resultat del polit al pot A1.
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Veient  que  els  resultats  no  eren  els  esperats,  es  va  optar  per  repetir  els
paràmetres de la molta 10, els quals havien produït làmina. Colpidorament i de
forma molt negativa, el resultat va ser totalment contrari al de la molta 10, ja
que la làmina no es va consolidar, ni en el pot A1 ni en el pot A2, tal i com es pot
veure a la Figura 35.

Figura 35. Resultat de la molta 14 en el pot A2.

El fet d'haver polit el pot A1 no va permetre obtenir molta en el pot A1, per tant
es pot arribar a la conclusió de que la rugositat no és un paràmetre important
per a la obtenció de molta. A més a més, posteriorment a la molta 14 es va
tornar a mesurar la rugositat interna del pot A1 i aquesta havia passat d'un valor
de Ra=0,18µm a una Ra=1,3µm. A partir d'aquest resultat s'observa que existeix
un gran desgast entre les boles i els pots.

Molta 15

Per acabar l'estudi per a diferents temps de molta es va realitzar una molta de
11 hores efectives, amb resultat negatiu.

Taula 14. Paràmetres de la molta 15.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 11 30-30 20

Molta 16

Per als següents estudis, el temps va quedar fixat a 12 hores efectives, ja que va
ser el temps per el qual es va obtenir làmina. Així doncs, es va variar la velocitat
per tal de veure si influència de la velocitat, observada en altres treballs, també
tenia rellevància en el present cas. La molta 16, doncs, va ser realitzada a 190
rpm, amb resultat negatiu.
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Taula 15. Paràmetres de la molta 16.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 190 12 30-30 20

Molta 17

Seguidament, es van preparar els pots per a la següent molta que es va efectuar
a 210rpm, amb resultats negatius.

Taula 16. Paràmetres de la molta 17.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 210 12 30-30 20

Molta 18

Un cop fet l'estudi, sense èxit, a diferents velocitats, es va procedir a variar els
intervals de treball-descans, ja que s'intuïa que el reiterat fracàs en l'elaboració
de  làmina  era  degut  al  descontrol  sobre  la  variable  de  temperatura  que  no
podem quantificar, però sí variar, en certa mesura, mitjançant els intervals. Així
doncs la molta 18 es fa realitzar en cicles de 40 min. de treball i 20 min. de
descans. Aquest nou canvi tampoc va suposar l'aparició de làmina.

Taula 17. Paràmetres de la molta 18.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 12 40-20 20

Molta 19

Per a 20 min. de treball i 40 min. de descans el resultat va ser, un altre cop,
negatiu.

Taula 18. Paràmetres de la molta 19.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 12 20-40 20
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Molta 20

Les últimes esperances per a obtenir làmina romandrien en l'ultim paràmetre per
variar, el BRP. El fet de variar el BRP també faria alterar l'energia amb la qual les
boles impacten, ja que l'excés de boles podria suposar menys espai per accelerar
abans d'impactar contra les parets del pot. El defecte de boles suposaria també
menys energia per unitat de temps; així doncs, cal investigar quina és la relació
BRP adient per a les boles de 12mm. de diàmetre. Es va efectuar, doncs una
molta amb BRP= 25, tot fixant l'interval a 30-30.

Taula 19. Paràmetres de la molta 20.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 12 30-30 25

Tal i com s'observa a la Figura 36, el resultat no va ser positiu.

Figura 36. Resultat de la molta 20 en el pot A1.

Molta 21

L'ultim intent per a l'obtenció de làmina es va realitzar per a un BRP= 15. El
resultat va ser negatiu en termes de consolidació de làmina.

Taula 20. Paràmetres de la molta 21.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 12 30-30 15
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Al llarg de les 21 moltes realitzades es pot arribar a la conclusió que l'elaboració
de làmina a partir de boles de 12mm de diàmetre és més inusual que per a boles
de 10mm. s'ha obtingut una làmina d'alumini nanocristal·lí, AL-C-010-12-A2, a
partir de les següents condicions:

Taula 21. Paràmetres de la molta 10.

Boles (mm)
Velocitat

(rpm)
Temps (h) Interval (min) BRP

12 200 12 30-30 20

Tot i haver consolidat làmina, no són unes condicions prou rellevants ja que al
repetir aquestes condicions o augmentant les hores no s'ha obtingut làmina. És
per això que no s'han extret gràfics a partir d'aquests resultats ni comparat amb
els d'altres treballs ja que no tindria sentit.

6.2. Caracterització de làmina
L'objectiu que es buscava amb la caracterització de làmina era poder comparar la
rellevància  de  la  variació  de  cada paràmetre  amb les  característiques  de  les
làmines obtingudes, és a dir, la dependència dels paràmetres d'obtenció de molta
amb les propietats de cada làmina. El fet d'haver obtingut només una làmina ha
fet impossible aquest anàlisis mencionat amb anterioritat. 

Les característiques de la làmina  AL-C-010-12-A2 són les següents:

Taula 22. Característiques de la làmina Al-C-010-12-A2

S'han comparat rendiments de làmina contínua (Figura 37), espessor (Figura 38)
i duresa (Figura 39) amb el projecte de Nivera J., però cal tenir en compte, a
l'hora d'interpretar els resultats, que tot i distingir-se la mida de les boles, la
influència  d'altres  paràmetres  en  el  rendiment,  espessor  i  duresa  no  queda
reflexat. També s'ha comparat la duresa (Figura 40) i la desviació estàndard de
l'espessor (Figura 41) per les diferents mides de les boles.
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Figura 37. Rendiment de làmina contínua en funció del temps efectiu 

De la  Figura 37 es pot extreure que per boles de 10mm de diàmetre es pot
extreure major superfície de làmina que amb boles de 12mm.

Figura 38.  Espessor en funció del temps efectiu

- 56 -



Estudi de les condicions d'obtenció de làmina d'alumini per molturació de pols gruixuda  i determinació de les seves propietats

A la  Figura 38 s'observa que amb boles de 10mm de diàmetre s'obté major
espessor de làmina, això és degut al fet que amb boles de 10mm s'adhereix més
làmina que amb 12mm de boles.

Figura 39.  Duresa en funció del temps efectiu

De la Figura 39 es pot concloure que les boles de 10mm de diàmetre fan que la
duresa sigui més elevada que les boles de 12mm de diàmetre. També es pot
extreure  que  la  duresa  sembla  incrementar-se  a  mesura  que  s'augmenta  el
temps efectiu de molta, això és degut a que s'està endurint el material a causa
de l'increment en la deformació plàstica.
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Figura 40. Duresa en funció del diàmetre de les boles

A partir de la Figura 40 s'observa com la duresa decreix quan el diàmetre de les
boles creix, això pot voler dir que la capacitat de deformar el material i reduir la
mida de gra és més elevada quan el diàmetre de les boles disminueix. 

Figura 41. Desviació estàndard de l'espessor en funció del diàmetre de les boles.
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Mitjançant  l'observació  de  la  Figura  41  es  pot  concloure  que  a  mesura  que
augmenta el diàmetre de les boles, la desviació estàndard de l'espessor es fa
més  gran.  Això  significa  que la  utilització  de  boles  més  grans  suposa  major
irregularitat en l'espessor de la làmina obtinguda, cosa que a termes industrials
no seria gaire interessant.

6.3. Tractaments tèrmics
Tal  i  com  s'ha  comentat  durant  el  treball,  sovint  es  requereix  millorar  les
propietats elàstiques de les mostres obtingudes per tal de poder-les conformar.
En aquest cas d'estudi,  aquesta circumstància incideix directament,  ja que la
mostra obtinguda del procés de mòlta i posteriorment extreta, adquireix la forma
del recipient en el qual es forma la làmina. Així doncs, per tal de poder processar
i caracteritzar la mostra i convertir-la en una làmina recta és necessari un procés
de laminació que pugui adreçar la mostra obtinguda per molta mecànica.

Es  van  estudiar,  doncs,  les  dues  opcions  possibles  per  tal  de  conformar  el
material; mitjançant una laminació en fred o en calent. La laminació en calent,
faria augmentar la ductilitat del material per uns instants ja que l'augment de
temperatura facilitaria  la  deformació de la mostra.  La nostra  laminadora,  per
contra, treballa en fred, així que l'única manera possible de fer un conformat en
calent  fóra  escalfant  el  material  al  forn  i  seguidament  realitzar  la  laminació.
Aquest procés es va descartar ja que l'alumini en qüestió, es refredaria entre el
temps d'impàs entre l'escalfat i la laminació degut al baix espessor de la mostra.
Així  doncs,  es  va  decidir  que  l'operació  a  realitzar  seria  el  laminat  en  fred.
Aquest,  però,  fracturaria  la  mostra  obtinguda  degut  a  la  baixa  ductilitat  ja
comentada durant el treball. 

Tot  observant  els  diferents  estudis  realitzats  sobre  la  matèria  per  altres
investigadors  [21], en primers instants es va pensar en efectuar un tractament
tèrmic a altes temperatures (540-640) per tal que augmentés la capacitat del
material a deformar-se plàsticament. Aquesta opció es va deixar com a última ja
que aquesta temperatura podia resultar massa alta i el material podia patir un
procés  de  recristal·lització  que  significaria  el  creixement  de  grans  de  mida
gruixuda nous. A més a més, la temperatura de fusió de l'EBS, que forma el
nostre material, és de 145º C aproximadament, fet que comportaria un canvi
d'estat intern de sòlid a líquid i de líquid a gas d'aquest EBS produint un augment
de la porositat  de la mostra.  Aquest fenomen ha estat  anomenat en treballs
anteriors com a xarampió [14], degut a la semblança de la superfície de la mostra
després  del  tractament  a  la  pell  humana  quan  presenta  aquestes  erupcions
cutànies.

Així doncs, es va decidir fer un tractament de recuita, per sota la temperatura de
fusió de l'EBS, tal i com també s'havia fet en un estudi observat, en el qual es
mostraven importants  canvis  en  les  propietats  mecàniques.  La  recuita  és  un
tractament  tèrmic  a  mitja-baixa  temperatura  que  estova  el  material  que
prèviament ha estat  treballat  en fred. Aquest,  allibera o redueix les tensions
internes o residuals pròpies del material que ha estat treballat amb antelació.
L'objectiu era aquest, reduir la duresa fins a un cert valor que fes augmentar
suficientment la ductilitat per tal de poder convertir les mostres obtingudes pel
procés de «Ball Milling» en làmines rectes.
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Inicialment, sense gaires referències per prendre com a guia, es va optar per
fixar el  temps en 1 hora i  variar les temperatures des de 70 fins a 140ºC i
observar  si  hi  havia  algun  punt  en  la  qual  la  duresa  de  la  mostra  baixava
dràsticament.  Aquests  tractaments  a  baixa  temperatura  es  van  realitzar  en
l'estufa amb la qual es disposa al laboratori. Les dureses mesurades després del
tractament  van  determinar  que el  material  pràcticament  no  havia  sofert  cap
mena de disminució de la duresa, per tant, tampoc s'havia alterat la ductilitat
d'aquesta.

Amb la negativa de l'anterior procés, es va pensar en fixar la temperatura en
140ºC, just per sota el punt de fusió de l'EBS, i fer variar el temps fins a elevat
número  d'hores.  Aquest  procés  va  ser  descartat,  ja  que  tot  cercant  en  la
bibliografia es va descobrir que la duresa obtinguda després d'un tractament de
recuita,  per  sota  de  temperatures  de  recristal·lització, depèn  d'una  relació
T·ln(t/τ0) on T és la temperatura de tractament, t el temps de tractament i τ0 una
constant experimental;  amb la qual es va observar que per poder disminuir la
duresa  amb  un  tractament  de  140ºC  en  un  alumini  pur  (de  mida  de  gra
gruixuda) es necessitava un temps molt gran, fora de l'abast d'aquest projecte.
Així doncs, es va arribar a la conclusió que era impossible realitzar un tractament
tèrmic que ens permetés augmentar la ductilitat sense fondre l'EBS del material. 

Amb  l'objectiu  de  poder  determinar  el  moment  precís  en  el  qual  la  duresa
dequeia  es  va decidir  realitzar  un seguit  de  tractaments  tèrmics  (Annex)  de
recuita a la mostra que ens permetés realitzar una gràfica T·ln(t/τ0). Aquesta ens
permetria estudiar les variacions de duresa en el present material en funció de la
temperatura i el temps de tractament.

Per tal de realitzar aquest anàlisi i unificar totes les dureses sota una mateixa
corba, s'ha hagut d'aproximar, mitjançant el conjunt de dades experimentals, el
paràmetre  τ0  que tindrà un valor aproximat de 3·10-13s. La corba obtinguda es
mostra a la Figura 42.

Figura 42. Representació de la duresa HV en funció de T·ln(t/ τ0).
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Tal i com s'observa a la Figura 42 existeix un valor pel qual la duresa disminueix
dràsticament  en  funció  de  una  determinada  temperatura  i  temps,  ja  que  el
material ha absorbit suficient energia en forma de calor per tal de moure les
dislocacions pròpies del material. Així doncs, mitjançant aquesta representació,
es decideix buscar un valor fix de temps i temperatura pel qual la duresa hagi
disminuït  «prou»  com  perquè  la  làmina  suporti  el  tractament  de  laminació.
Aquest brusc descens de la duresa, fa que s'hagi de ser molt precís a l'hora de
determinar aquests valors de temps i temperatura. 

Si  s'hagués  disposat  de  més  d'una  làmina  s'hauria  decidit,  mitjançant  els
resultats experimentals de la laminació, quin seria el valor màxim de duresa pel
qual  la  lamina  es  podria  deformar  sense  trencar-se.  Com  que  només  es
disposava d'una mostra, es van agafar els següents valors sense tenir-ne altres
de referència:

Taula 23. Temperatura i temps de tractament tèrmic.

TEMPERATURA (ºC) TEMPS (h)

220 3

Un cop realitzat  el  tractament  tèrmic  sobre la  làmina es  va procedir  amb el
procés de laminació que va trencar la làmina a trossos, per tant el resultat va ser
negatiu.  Es  creu,  però,  que  el  tractament  tèrmic  podria  ser  adequat  si  la
porositat que tenia la làmina no hagués estat tant elevada.
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CAPÍTOL 7:

CONCLUSIONS

El fet de que els resultats hagin estat negatius en termes de consolidació de
làmina «in situ» ha fet que les conclusions que s'han pogut extreure del treball
són menors de les que s'esperava, ja que dels resultats obtinguts no es poden
extreure  més  dades.  Les  conclusions  a  les  quals  s'ha  pogut  arribar  són  les
següents:

 S'ha estudiat  la  influència  que té  cada paràmetre de molta  per tal  de
consolidar làmina d'alumini «in situ», fet que ha ajudat a determinar les
noves  condicions  d'obtenció  de  làmina  per  a  les  boles  de  12mm.  Els
paràmetres  pels  quals  ha  sigut  possible  consolidar  làmina  són  els
següents: la velocitat ha estat de 200rpm, el BRP de 20, el percentatge
d'EBS ha estat de 0,4%, el temps necessari ha estat de 12 hores efectives
amb intervals de 30min de treball i 30min de descans.

 La no aparició de làmina quan s'han repetit els paràmetres pels quals s'ha
obtingut làmina anteriorment o bé, quan tant sols s'han augmentat les
hores efectives de molta, ha fet augmentar la creença que existeix una
variable que està alterant els resultats. S'intueix que aquesta ha de ser la
la temperatura i la seva rellevància sobre les altres condicions sembla ser
molt  alta.  Així  doncs,  és  necessari  poder  instal·lar  un  sensor  de
temperatura que permeti mesurar-la. 
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 A partir  de la làmina obtinguda s'ha pogut concloure que la duresa té
dependència amb la mida de les boles, ja que per a boles de 12mm la
làmina ha presentat menor duresa que per a boles més petites. També
s'ha  pogut  observar  com  per  a  boles  més  grans,  més  irregular  és
l'espessor de la làmina obtinguda, fet gens favorable si la làmina ha de
tenir un ús industrial  o ha de ser processada en forma de provetes de
micro-tracció.

 Tal  i  com  s'ha  mencionat  durant  el  treball  la  porositat  corromp
completament les mostres obtingudes donant els una gran fragilitat,  ja
que aquestes, tot i haver sigut tractades tèrmicament, no han pogut ser
rectificades. 

 El  conjunt  de  tractaments  tèrmics  ha  servit  per  veure  l'evolució  de  la
duresa en funció de la temperatura i el temps de tractament, ja que la
calor  que  absorbeix  el  material  fa  que  s'alliberin  tensions  internes
produïdes per les dislocacions i pot suposar també un augment de la mida
de  gra.  S'ha  pogut,  també,  determinar  el  punt  en  el  qual  la  duresa
disminueix  dràsticament  i  així  realitzar  un  tractament  tèrmic  més
controlat.

 La rugositat sembla no tenir gran importància en termes de consolidació
de làmina ja que els resultats experimentals així ho han demostrat. El que
sí s'ha observat és que aquesta augmenta dràsticament després de cada
molta i això és degut a que hi ha una gran contaminació de les parets del
pot per de les boles que impacten contra elles. 
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FUTURES LÍNIES

D'INVESTIGACIÓ

 Seria molt interessant poder obtenir mostres amb diferents mides de gra i
contribuir en les investigacions en la influència de la mida de gra sobre les
característiques mecàniques, i així poder corroborar les desviacions de la
llei de Hall-Petch comentada durant el treball. Per tal de poder realitzar
aquest estudi seria necessari incorporar un mètode d'observació i mesura
de la mida de gra i  poder observar la variació d'aquesta a partir de la
modificació de paràmetres de mòlta com el temps o la velocitat.

 Un altre gran avenç en la recerca seria poder observar la influència de la
temperatura  en  l'elaboració  de  làmina  i  les  seves  propietats.  Per  això
caldria  incorporar  un  sensor  que  pogués  resistir  a  les  sol·licitacions
comentades. Per a poder veure la influència de la temperatura, s'hauria de
fer un estudi en funció dels temps de treball i descans del procés.

 Observar si mitjançant una laminació en calent es pot obtenir una làmina
rectificada sense que es fracturi el material. Fer una caracterització de la
mostra post-procés i  comparar el  procediment amb l'utilitzat  en aquest
treball, tractament tèrmic i posterior laminació en fred. 

 Utilitzar  alguna  tècnica  d'observació sobre  les  làmines  obtingudes  i
determinar, així, la variació de la mida de gra en funció dels paràmetres de
molta i obtenir, també, la relació entre les mides de gra i les propietats
mecàniques  del  material  obtingut  utilitzant  també  un  estudi  de
microtracció.  

- 65 -



Arnau Velasco Ayguasanosa                                                                                                                                        

 Estudiar  mitjançant  un  anàlisi  de  microtracció,  la  resistència  de  cada
mostra  obtinguda i  poder  observar  la  influència  de cada paràmetre  de
molta en el comportament mecànic del material.

 Es podria realitzar un brunyit a la superfície interior dels pots per tal de
donar-lis  un  gran  acabat  i  major  duresa,  que  reduiria  el  desgast  i  la
contaminació de les mostres.
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