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Els vidres metàl·lics són materials metàl·lics que presenten una estructura a 
escala atòmica desordenada, a diferència dels metalls cristal·lins. Aquesta 
estructura es sol aconseguir amb un refredament ràpid del metall, de manera 
que els {toms no tinguin temps d’ordenar-se en una xarxa cristal·lina. D’altra 
banda, si aquest metall amorf és sotmès a un tractament tèrmic determinat, 
es poden obtenir fases nano-cristal·lines incrustades en aquest material 
amorf. Aquest compost l’anomenarem vidre metàl·lic granular. Depenent de 
la composició química del material, la fase cristal·lina pot ser ferromagnètica 
i la matriu amorfa paramagnètica. 
 
Els materials granulars són interessants perquè en ells es pot observar 
l'efecte de magnetoresistència gegant (GMR). La GMR és un efecte quàntic 
observat en estructures de capes primes alternant capes conductores 
ferromagnètiques i paramagnètiques, de tal manera que la resistència 
elèctrica està afectada considerablement per l'acció d'un camp magnètic 
exterior. També ha estat observat en materials granulars combinant 
nanopartícules ferromagnètiques en materials paramagnètics. De moment, 
però, la GMR no ha estat buscada en vidres metàl·lics. És per aquest motiu 
que s’estudiar{ la possible presència de magnetoresistència gegant en vidres 
metàl·lics granulars. 
 
La motivació principal del treball és produir una composició de vidre 
metàl·lic susceptible a ser sotmesa a tractament tèrmic per obtenir el 
material granular adequat. S’aplicaran diferents camps magnètics per 
controlar l'alineació de la fase ferromagnètica mentre es mesura la 
resistència elèctrica. D'aquesta manera es podrà estudiar l'existència de la 
GMR en vidres metàl·lics. 

 



 

Els vidres metàl·lics (o metalls amorfs) són materials metàl·lics que tenen 
una estructura atòmica desordenada (figura 2.1). Es poden obtenir per mitjà 
de diferents tècniques, com la implantació d'ions o l'aliatge mecànic, tot i que 
una de les tècniques més usades és la de refredament ràpid, com per exemple 
el melt spinning (usada en aquest projecte). El refredament del metall redueix 
la mobilitat dels àtoms que el conformen abans de que es puguin ordenar en 
un estat cristal·lí.  Solen ser aliatges de metalls o semimetalls, amb una 
quantitat variable d'elements: alguns vidres metàl·lics consten de dos 
elements, mentre que se'n poden trobar de formats per més de 5 elements 
diferents. 

 
La història dels vidres metàl·lics va començar l'any 1960 a L'Institut 
Tecnològic de Califòrnia (Caltech). Un aliatge d'or i silici, Au75Si25, va ser creat 
per W. Klement, Duwez i Willens [1]. En aquells anys només es podien 
produir vidres metàl·lics de formes limitades, com per exemple cintes 
primes. Amb el pas del temps, i l'avenç de la tecnologia es va aconseguir 
produir vidres metàl·lics massissos, com per exemple l’aliatge de Pd, Cu i Si 
produït per H. S. Chen l’any 1974 [2]. 
 
Actualment, els vidres met{l·lics són un objecte d’estudi important. Algunes 
propietats d’aquests materials s’estan començant a entendre detalladament 
en els darrers anys, tant en l’aspecte mec{nic (elasticitat, deformabilitat o 
resistència mecànica) com en propietats magnètiques. 
 

Fig. 2.1: Estructura cristal·lina (esquerra) i estructura amorfa (dreta) 



Una estructura atòmica desordenada comporta que el vidre metàl·lic no 
tingui defectes cristal·lins, fet que provocaria les dislocacions i fractures que 
tenen lloc en metalls cristal·lins. A més a més, l’estructura del metall amorf 
propicia que siguin menys rígids, i per tant més deformables. També tenen 
una resiliència (capacitat d’un material d’absorbir energia en una deformació 
elàstica, i posteriorment alliberar-la) més alta que en materials cristal·lins. 
 
Les aplicacions dels metalls amorfs són molt diverses. Concretament, com a 
recobriments, els vidres metàl·lics es troben presents en materials esportius 
com en equipament de pesca, arcs i escopetes de caça,  equips de 
submarinisme o bicicletes [3]. En la branca de la medicina ja s’estan aplicant 
en pròtesis òssies (permanents o de vidre metàl·lic soluble), i en instruments 
i aparells quirúrgics. També destaca l’ús de metalls amorfs en 
transformadors d’alta eficiència. En alguns vidres met{l·lics ferromagnètics, 
la seva baixa pèrdua de magnetització millora el rendiment en 
transformadors d’alta freqüència. 
  
Es pot obtenir un vidre metàl·lic granular realitzant un determinat 
tractament tèrmic al vidre metàl·lic. Per exemple, escalfant el vidre metàl·lic 
fins el seu pic de cristal·lització es generarien cristalls a la mostra, i es podria 
fer deixant una part de la mostra sense cristal·litzar, o sigui, amorfa. Així 
s'obté un metall format per una matriu amorfa i una fase nano-cristal·lina 
Són especialment interessants les composicions que presenten cristal·lització 
primària [4] perquè la fase que cristal·litza té una composició química 
diferent de la fase precursora, i per tant són composicions susceptibles a 
generar el material granular que es busca en el present treball, és a dir, una 
fase cristal·lina ferromagnètica en una matriu romanent amorfa 
paramagnètica. 
 
Exemples d’aquests tipus de compostos són Pd74Si18Au8 [5] o 
Zr61Al7.5Cu17.5Ni10Si4 [6]. En ambdós casos, s’aconsegueixen cristal·litzacions 
a escala nanomètrica, en estructura centrada a les cares de Pd3Si i de 
Pd68Au20Si12 pel primer compost i nano-cristal·litzacions de  Zr2Cu, Zr2Ni, 
Zr3Al, i Zr2Si pel segon, deixant una part amorfa que no cristal·litza. Depenent 
del tractament tèrmic i de la composició, es poden aconseguir una o més 
fases cristal·lines diferents. 
 
Les propietats dels metalls amorfs estan regides per una gran quantitat de 
paràmetres, com poden ser la temperatura (ja sigui temperatura de 
refredament en la seva producció, o temperatura en la mesura d’aquestes 
propietats), la pressió, les variacions en la seva composició, entre molts 
altres. Nosaltres, en aquest treball, estudiarem com és afectada una propietat 
elèctrica, la resistència, quan un camp magnètic interfereix amb el vidre 
metàl·lic del qual volem saber la resistència. Aquest efecte s’anomena 
magnetoresistència. 
 

  
 



 
L'efecte de magnetoresistència és la variació de la resistència elèctrica d'un 
material quan aquest és sotmès a un camp magnètic. Es tracta d’un efecte 
quàntic, relacionat amb el moment magnètic (spin) dels electrons i la seva 
interacció amb el magnetisme. 
 
La magnetoresistència elèctrica es pot definir de la següent manera: 
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On R(B) és la resistència elèctrica del material en presència d'un camp 
magnètic B i R(0) correspon a la resistència sense camp. El valor de    ens 
indica la variació relativa de la resistència. La magnetoresistència pot ser 
positiva o negativa, depenent de si el camp magnètic provoca que la 
resistència elèctrica augmenti o disminueixi respecte el seu valor mesurat 
sense camp magnètic.  
 
Aquest fenomen va ser observat per primera vegada l'any 1857 per part del 
físic i matemàtic William Thomson (Lord Kelvin).  
 
Dins el món de la magnetoresistència trobem que n'existeixen diferents 
tipus: 
 
 

 Magnetoresistència Anisòtropa (Anisotropic Magnetoresistance, AMR) 
 
Es caracteritza perquè la variació de la resistència elèctrica depèn de 
l’orientació del camp magnètic aplicat respecte la direcció del corrent 
que circula per la mostra.  Quan el camp magnètic és nul, la resistència 
és constant. La resistència augmenta quan el camp magnètic és aplicat 
paral·lelament al corrent, i disminueix quan el camp és aplicat en una 
direcció transversal al corrent. És un efecte originat per la deformació 
del núvol electrònic quan la direcció de la magnetització rota. Amb el 
camp magnètic orientat transversalment al corrent, el núvol 
d’electrons es troba al mateix pla que el corrent, donant una 
resistència baixa perquè disminueix la secció eficaç de dispersió. Amb 
un camp orientat paral·lelament, els núvols s’orienten 
perpendicularment a la direcció del corrent elèctric, de manera que 
augmenta la resistència. 
 
 
 
 



 Magnetoresistència d'efecte Túnel (Tunel Magnetoresistance, TMR) 
 
La TMR es dóna en unions túnel magnètiques (unió formada per dos 
materials ferromagnètics separats per una capa aïllant). Amb una capa 
aïllant suficientment prima, els electrons poden desplaçar-se per 
efecte túnel entre les capes ferromagnètiques. És un fenomen 
estrictament quàntic, ja que la física clàssica no permet aquest efecte 
túnel. La magnetoresistència s’obté en variar la magnetització de les 
parts ferromagnètiques. Amb una orientació paral·lela d’ambdues  
magnetitzacions, els electrons tenen més probabilitat de traspassar la 
barrera aïllant que amb una orientació antiparal·lela. D’aquesta 
manera es pot variar la resistència de la unió. 

 
 

 Magnetoresistència Colosal (Colosal Magnetoresistance, CMR) 
 
La CMR es va observar per primera vegada en estructures de 
perovskita (La2/3Ba1/3MnOx) [7]. El terme colossal es refereix als 
enormes canvis del valor de la resistència al variar el camp magnètic 
(arribant a variacions relatives de 99.9 %).  El primer model teòric 
que es va utilitzar per descriure aquest fenomen es basava en un 
mecanisme d’intercanvi doble (un tipus d’intercanvi magnètic entre 
ions de diferents estats d’oxidació). En aquest model, l’orientació 
d’spins en {toms de manganès adjacents est{ associada amb l’energia 
cinètica d’electrons eg. Com a conseqüència d’això, l’alineament dels 
spins del manganès quan aquest és sotmès a un camp magnètic extern 
causa un increment de la conductivitat elèctrica. Altres models més 
recents es fonamenten en c{lculs de polarització d’spins en 
l’estructura de bandes, com el model half-metallic ferromagnetic, o en 
inestabilitats d’estats no magnètics produïdes per altes densitats 
d’estats al nivell de Fermi, com en el model d’Stoner. 

 
 

 Magnetoresistència Gegant (Giant Magnetoresistance, GMR) 
 
Aquest tipus de magnetoresistència va suposar el guardó del Premi 
Nobel de Física de l’any 2007 per Albert Fert i Peter Grünber. El 
descobriment d’aquest fenomen va tenir lloc l’any 1988, en treballs 
realitzats independentment. Fert, d’una banda, va estudiar la variació 
de la resistència d’estructures multicapes de ferro i crom [8], en capes 
ultrafines d’entre 9 Å i 30 Å. Peter Grünberg va estudiar un sistema 
semblant, però format només per una tricapa de Fe/Cr/Fe [9]. La 
designació de gegant prové dels importants canvis observats en la 
resistència. En la investigació de Fert (figura 2.2), aquesta variació 
arribava gairebé al 50% (a una temperatura de 4.2K), mentre que en 
l’estudi de Grünberg s’arribava al 1.5%, 3% i fins i tot 10% (en aquest 
últim cas, amb una temperatura de 5K). 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’explicació de la GMR rau en l’alineació dels spins dels electrons amb 
els dominis magnètics. Els electrons, al viatjar pel material, pateixen 
una dispersió, la major part de la qual té lloc a la interfase entre 
dominis magnètics i els no magnètics. Sense la presència d’un camp 
magnètic, els dominis estan desmagnetitzats i orientats a l’atzar. 
 
En aquest cas, els electrons, independentment de l’spin, pateixen una 
certa dispersió al viatjar per dins del material, donant lloc a la 
resistència elèctrica convencional. En canvi, quan un camp magnètic 
és aplicat a la mostra d’interès, els seus dominis magnètics s’alineen 
en la direcció del camp. D’aquesta manera, els electrons amb l’spin 
paral·lel al sentit del camp es dispersen molt menys que els electrons 
amb spin antiparal·lel. 

 
La disminució d’aquesta dispersió est{ basada en la teoria de densitats 
d’estats, orbitals electrònics i el principi d’exclusió de Pauli. En 
materials ferromagnètics la dependència de la dispersió àtom-electró 
amb l’orientació dels moments magnètics està relacionada amb la 
banda electrònica responsable de les propietats magnètiques del 
material, com per exemple la banda 3d en el ferro. Aquesta banda està 
separada en aquests materials, ja que conté un nombre diferent 
d’electrons amb spin-up i spin-down, així com també és diferent la 
densitat d’estats per cada spin. El nivell de Fermi pels electrons d’spin 
“majoritari” est{ a la banda sp, i aquests electrons es comporten de 
forma similar tant en regions magnètiques com en no magnètiques. 
Per electrons d’spin “minoritari”, existeix una hibridació en les bandes 
sp i d. Aquesta banda híbrida té una alta densitat d’estats, cosa que 
provoca un augment de la dispersió i una disminució del camí lliure 
mig dels electrons, i d’acord amb el Model de Drude, la conductivitat 
elèctrica és proporcional a aquest camí lliure mig. 
 

Fig. 2.2: Magnetoresistència gegant en capes de Fe i Cr 



Si es considera que el transport d’electrons té lloc per dos canals 
paral·lels (figura 2.3), un d’spin-up i l’altre d’spin-down, aleshores el 
corrent viatjarà pel canal amb menys resistència elèctrica. D’aquesta 
manera, sense camp magnètic aquests dos canals tindrien la mateixa 
resistència. Amb camp magnètic, la resistència d’un d’aquests canals 
baixa, mentre que l’altra augmenta. La disminució de la resistència és 
la que es detecta en l’efecte de magnetoresistència gegant. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
A més de l’estructura de multicapes, també hi ha materials granulars 
que presenten GMR [10], tot i que no s’han aconseguit variacions en la 
resistència tant elevades com en les capes.  
 
Aquests materials solen estar formats per capes primes d’elements no 
metàl·lics i nanopartícules ferromagnètiques, típicament de ferro. Per 
exemple, l’any 2006 C. Wang i altres científics xinesos van observar la 
presència de GMR en nanopartícules de FeNi i Cu [11] incrustades en 
un substrat de vidre i KCl mitjançant polvorització catòdica. El camp 
magnètic màxim que van utilitzar per fer les mesures era de 1.25 T. En 
un altre estudi fet pels italians M. Tamisari i F. Spizzo es va aconseguir 
mesurar GMR en agrupacions de nanopartícules de ferro d’uns 10 nm 
de diàmetre incrustades en una base de silici, mesurant en un camp 
variable de fins a 1.3 T [12]. 
 
Les aplicacions més comunes de l’efecte de la magnetoresistència 
gegant són els sensors de camp magnètic, incorporats en discs durs i 
en memòries RAM magnètiques. Els discs durs estan gravats 
magnèticament, de manera que un domini magnètic amb spin-up, per 
exemple, significa un nivell lògic 0, mentre que l’spin-down correspon 
al nivell 1. Per llegir aquestes dades es fa servir un capçal amb un 
sensor de GMR incorporat, de manera que s’acaba llegint una senyal 
elèctrica procedent del disc gravat magnèticament. 
 
 

 

 

Fig. 2.3: Esquema que mostra l’efecte de GMR 



 
El que es pretén en aquest treball, en resum, és aconseguir produir mostres 
de vidre met{l·lic granular que presentin l’efecte de magnetoresistència 
gegant. 
 
Els principals objectius del treball són els següents: 
 

 Trobar una composició de vidre metàl·lic que pugui esdevenir un 
material granular amb les característiques apropiades. 

 
 Analitzar i discutir la possible existència de l'efecte de 

magnetoresistència gegant en vidres metàl·lics. 
 

 Realitzar el disseny i muntatge d'un mesurador de resistència 
elèctrica en presència d'un camp magnètic. 

 
 
Un dels objectius originals que ens vam proposar a l'iniciar aquest treball de 
fi de grau va ser estudiar la mida i la distribució de la fase nano-cristal·lina 
que apareix a la matriu amorfa. Es pretenia estudiar la densitat poblacional 
dels grànuls, la seva mida, etc. en funció del tractament tèrmic aplicat. Per 
falta de temps, però, aquesta part no es va poder realitzar. 
 

 

 



 

En aquest capítol explicarem els fonaments experimentals en què ens 
basarem al llarg del projecte. Entre els instruments utilitzats hi ha la balança 
de precisió, l'arc melter, el melt spinner, la calorimetria diferencial de rastreig 
(DSC), el microscopi electrònic de rastreig (SEM) i més concretament 
l’espectròmetre d’energia dispersiva EDS que el complementa, 
l’espectròmetre Mössbauer de transmissió (TMS), el difractòmetre de raigs X 
(XRD), el multímetre i el magnetòmetre. Per explicar-ho d'una manera molt 
resumida, el procés que es segueix és el següent: 
 

 Amb la balança de precisió es pesa la quantitat desitjada de mostra 
que es vol produir. 

 
 A l'arc melter es fonen les mostres i s'obtenen en forma de bola. 

 
 Mitjançant el melt spinner es fon la bola anteriorment creada i 

s'obtenen cintes de vidre metàl·lic. 
 

 El DSC ens permet analitzar la corba de calor de les cintes i 
caracteritzar la mostra (observar punts de cristal·lització i de fusió) 
per posteriorment poder tractar-la tèrmicament. 
 

 El SEM i l’EDS s'utilitzen per realitzar anàlisis composicionals. 
 

 Les mostres també s'analitzen a un difractòmetre de raigs X per 
caracteritzar les seves fases cristal·lines. 

 
 Amb l’espectròmetre Mössbauer podem saber determinades 

característiques magnètiques de la mostra, així com també ens 
informa sobre el seu grau de cristal·lització. 

 
 Gràcies al multímetre es pot mesurar la resistència elèctrica del 

material (i la seva variació davant un camp magnètic quan aquest hi és 
present). 

 
 Finalment, amb l'ajuda del magnetòmetre podem saber el valor dels 

camps magnètics amb els que treballem. 
 

El treball experimental s’ha realitzat en tres laboratoris diferents del Campus 
del Baix Llobregat de Castelldefels (a l’ESAB i a l’EETAC), i al Centre de 
Recerca en Nanoenginyeria, al Campus Sud. 



 

 

La balança que utilitzem és una balança de precisió de la marca Discovery 
OHAUS® SEMI-MICRO. És una balança de laboratori dissenyada per mesurar 
masses relativament petites (de l'ordre del gram). Té una precisió de 0.01 
mg. En aquest projecte treballarem amb mostres d'entre 1 i 5 grams 
aproximadament, així que considerarem menyspreable l'error de mesura de 
la balança (és a dir, l'error entre la massa real i la massa mesurada per la 
balança). 
 
També fem servir ocasionalment una balança DENVER® INSTRUMENT APX-
100, amb una precisió de 0.1 mg. Hi ha una diferència d’una xifra significativa 
entre les dues balances, però no serà rellevant per la creació de les mostres 
finals. A la figura 3.1 observem aquesta balança, juntament amb la balança 
OHAUS®. 
 

 

L'arc melter és un aparell utilitzat per fondre tot tipus de metalls. El 
funcionament d'aquest instrument es basa en la creació d'un arc voltaic. Al 
laboratori fem servir el Compact Arc Melter MAM-1, de Edmund Bühler® 
GmbH (figura 3.2). 
 
Es tracta d'una cambra on s'hi pot fer el buit mitjançant una bomba rotatòria. 
La base de la cambra és de coure, per on hi circula aigua com a refrigerant. a 
la part superior de la cambra hi ha una punta de tungstè, també refrigerada. 
L'arc voltaic es crea entre la punta i la base, de manera que si hi ha una 

Fig. 3.1: Balança de precisió OHAUS (esquerra) i 

DENVER (dreta) 



mostra sobre la base l'arc interferirà amb ella, escalfant-la. La fosa es sol fer 
amb una atmosfera d'argó, havent fet el buit diversos cops abans. També és 
molt habitual utilitzar una bola de titani i fondre-la abans de fondre la 
mostra, per tenir la seguretat que no hi ha oxigen a la cambra. Dins la cambra, 
el titani és un getter, una substància que en un buit parcial es combina 
químicament amb l’aire residual per millorar les condicions d’aquest buit. En 
el nostre cas, el titani reacciona amb l’oxigen formant TiO, de manera que 
aquest oxigen capturat ja no pot afectar la mostra. 
 
En resum, el procediment de l’arc melter és el següent: 
 

 Preparar la cambra: netejar-la, posar les mostres i el titani i tancar-la 
 Realitzar el buit durant 2-3 minuts, seguidament omplir la cambra 

amb argó, i repetir aquest procés 2 o 3 vegades. 
 Fer un buit prolongat (15 minuts), omplir la cambra amb argó, activar 

la refrigeració i engegar l’arc melter 
 Començar fonent el titani i fondre la mostra completament, fins que 

agafi forma de bola 
 Repetir el pas anterior girant la bola per fondre-la uniformement 
 Acabada la fosa, esperar que es refredi l’instrument, tancar l’aigua i el 

gas i netejar la cambra 
 
 

 

 

 

 
El melt spinner és l’instrument que s’utilitza bàsicament per crear cintes de 
vidre metàl·lic. Al laboratori fem servir el Melt Spinner SC, de Edmund 
Bühler® GmbH (figura 3.3). El seu funcionament consisteix en fondre 
material metàl·lic a temperatures relativament elevades (les temperatures 
típiques són de 1200-1300ºC) de mostres amb una massa aproximada 
d’entre 5 i 10 g, de manera que el metall fos caigui en una roda de coure i es 
refredi a un ritme d’entre 105 i 106  K/s (figura 3.4). Les cintes solen tenir un 
gruix d’entre 20 i 60 μm. 
 

Fig. 3.2: Arc melter de l’EETAC 



Està format per una cambra i un tub cilíndrics. Dins la cambra hi ha la roda 
massissa de coure que pot girar en dos sentits (el sentit horari és per polir-
la). Es pot escollir la velocitat de rotació de la roda per mitj{ d’un regulador 
de freqüència, i la velocitat lineal m{xima és d’aproximadament 63 m/s. 
 
A la part superior de la cambra hi ha una rosca per on s’acobla un gresol de 
quars que conté les mostres que es volen fondre per refredar-les en forma de 
cinta. Aquest gresol té un orifici a la base per on surt el material fos. El gresol 
està envoltat per una bobina de coure que fon el vidre metàl·lic per inducció, i 
està refrigerada amb aigua. 
 
Tant a la cambra com al tub es genera el buit per expulsar tot l’aire, primer 
un buit primari amb una bomba rotatòria, i seguidament, mitjançant una 
bomba d’alt buit, aconseguint-se pressions inferiors a 10-3 mbar.  
 
L’amplada i el gruix de les cintes que s’obtenen estan relacionats amb la 
velocitat de rotació de la roda i amb la distància del gresol a la roda, i també 
amb el di{metre de l’orifici del gresol. Si la distància augmenta i el forat del 
gresol disminueix en diàmetre, l’amplada de la cinta disminueix. D’altra 
banda, si la velocitat de la roda augmenta, les cintes són més primes. 
D’aquesta manera podem variar la geometria de la cinta en dues dimensions. 
La velocitat de roda més comuna utilitzada per fer cintes és de 40 m/s 
aproximadament, i la dist{ncia del gresol a la roda sol ser de l’ordre del 
mil·límetre. 
 
El procediment del melt spinner és el següent:  
 

 Netejar de la cambra i el tub, preparar les mostres al gresol, enroscar-
lo, ajustar la distància i tancar les portes 

 Fer el buit primari fins a una pressió de 1 mbar 
 Fer l’alt buit fins a una pressió de 10-3 mbar 
 Omplir la cambra amb argó fins a 400 mbar aproximadament 
 Ajustar la velocitat i iniciar la rotació de la roda 
 Fondre el material per inducció i injectar una sobrepressió de 400 

mbar respecte la pressió de la cambra 
 Recollir les cintes generades 

 
Alineat al gresol hi ha un piròmetre que ens indica la temperatura de la 
mostra quan aquesta s’est{ fonent. També compta amb dos sensors de 
pressió.  
 
Les mostres acabades de produir al melt spinner es solen anomenar as 
quenched (que es pot traduir com a “acabades de refredar”). En aquest treball 
el terme as quenched apareixerà diverses vegades, i en alguns casos abreviat 
asq o ASQ. 



 

 
 

 

 

 

 
El DSC (Differential Scanning Calorymetry, 
Calorimetria diferencial de rastreig) és un 
aparell que s’utilitza per fer caracteritzacions 
tèrmiques. Per analitzar les nostres mostres fem 
servir el DSC de marca NETZSCH DSC 404 F3 
Pegasus® (figura 3.5), del laboratori de l’ESAB, i 
està controlat per software i connectat a un 
ordinador. Pot treballar a temperatures que 
arriben als 1500 ºC, i la massa de les mostres 
analitzades sol ser d’entre 10 i 30 mil·ligrams. 
 
La calorimetria diferencial de rastreig permet l’estudi de processos on es 
produeixen variacions d’entalpia, com per exemple l’an{lisi de calors 
específiques, punts de transició vítria, cristal·lització, fusió o ebullició.  
 
El funcionament del DSC es basa en la diferència de flux de calor entre la 
mostra i una referència a la mateixa temperatura. A mesura que varia la 
temperatura, aquesta diferència de calor és enregistrada, obtenint així un 
perfil de calor en funció de la temperatura. Pels nostres estudis utilitzem com 
a referència un gresol buit fet d’un compost anomenat alúmina (Al2O3). La 
mostra a analitzar també és introduïda en un gresol d’alúmina. 
 
Com que la calorimetria es realitza a pressió constant, el flux de calor és 
equivalent a la variació d’entalpia, mesurada en J/s. Si es fa la diferència entre 
la variació d’entalpia mesurada per la mostra i per la referència, s’obté: 
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El valor de   
  

  
  pot ser positiu o negatiu, depenent de si s’est{ duent a 

terme un procés endotèrmic (absorció d’energia) o exotèrmic (alliberament 
d’energia), respectivament. En les gr{fiques que obtenim nosaltres, l’eix 
vertical (variació d’entalpia) est{ orientat de tal manera que el sentit 

Fig. 3.3: Melt spinner de l’EETAC 

Fig. 3.5: DSC de l’ESAB 

Fig. 3.4: Funcionament del melt spinner  



exotèrmic és positiu (cap amunt) i l’endotèrmic és negatiu (cap avall). Tots 
els anàlisi realitzats compten amb una atmosfera de nitrogen (N2), que ajuda 
a reduir la humitat i aire que envolten els gresols i a millorar la transferència 
de calor. 
 
Per cristal·litzar mostres de mida més gran utilitzem un instrument 
anomenat DMA (Analitzador dinàmic-mecànic) de TA Instruments, versió 
Q800, que només fem servir com a forn (veure figura A.1 de l’Annex). 
 
 

 
El SEM (Scanning Electron Microscopy) és un microscopi electrònic de 
rastreig. El CRnE disposa d’un aparell compost per un feix d’ions focalitzats 
(Focused Ion Beam, FIB) i un SEM, de la marca Zeiss® Neon40 (figura 3.6).  
 
Està format per una columna d’ions de Ga, una columna de SEM amb filament 
d’emissió de camp de tipus Shottky, detectors d’electrons BSE (back scattered 
electrons, electrons de retrodispersió), SE (electrons secundaris), SE in-lens i 
STEM,  i una platina portaobjectes de 6 eixos. També disposa d’un detector 
EDS (Energy Dispersive Spectrometry) per fer anàlisis elementals. 
 
El SEM fa servir un feix d’electrons d’alta energia per generar una gran 
diversitat de senyals provinents de la superfície de mostres sòlides. Aquests 
senyals són causats per les interaccions dels àtoms de la mostra amb els 
electrons, i ens informen sobre la seva estructura atòmica, morfologia 
exterior o composició química. 
 
Els senyals poden ser generats per electrons secundaris (SE, són els que 
produeixen les imatges del SEM), electrons de retrodispersió (BSE, back 
scattered electrons), electrons transmesos, fotons (raigs X, útils per fer 
caracteritzacions composicionals), llum visible o calor. 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

Fig. 3.6: SEM del CRnE 



 
Els difractòmetres de raigs X (X-Ray Diffractometer, XRD) estan formats 
bàsicament per tres elements: un tub de raigs X, el suport de mostres i un 
detector de raigs X. La radiació X és generada en un tub de raigs catòdics per 
mitj{ d’escalfament  d’un filament per produir electrons, que són accelerats 
gr{cies a l’aplicació d’un potencial, i incideixen sobre un material de coure. 
Aleshores es produeix la radiació Kα del coure, que té una longitud d’ona λ = 
1,5406 Å. Sovint els raigs X són filtrats per obtenir una ona monocromada i 
eliminar altres possibles longituds d’ona que no interessen. La radiació és 
enfocada cap a la mostra d’interès, i es realitza una rotació entre el detector i 
la mostra, de tal manera que la intensitat dels raigs és mesurada en funció de 
l’angle de rotació. Quan la geometria de l’òptica satisf{ la llei de Bragg:  
 

              (   ) 
 
on n és un nombre enter positiu, λ és la longitud d’ona dels raigs X, d és la 
dist{ncia entre plans de la xarxa cristal·lina i θ és l’angle entre els raigs X i la 
mostra, aleshores es produeixen interferències constructives que fan 
augmentar la intensitat que arriba al detector. Depenent dels paràmetres de 
la xarxa cristal·lina la intensitat detectada és diferent. D’aquesta manera 
s’obté un patró de difracció de raigs X. L’esquema del fonament teòric es 
troba a la figura 3.7. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El difractòmetre que s’ha utilitzat en aquest projecte per caracteritzar les 
mostres és de la marca Bruker, model D8 Advance, ubicat al CRnE del 
Campus Sud de la UPC. 
 
 

 
L’espectròmetre Mössbauer [13] és un instrument utilitzat per l’estudi de 
petits canvis de nivells energètics que tenen lloc en nuclis atòmics a causa de 

Fig. 3.7: Esquema del funcionament de la difracció de raigs X 



la interacció d’aquests nuclis amb el seu entorn. Aporta informació sobre la 
caracterització cristal·loquímica de materials que contenen ferro, ja siguin 
amorfs o cristal·lins El funcionament d’aquest espectròmetre es basa en 
l’efecte Mössbauer, descobert per Rudolph Mössbauer (Premi Nobel de Física 
1961) l’any 1958.  
 
Es tracta d’un fenomen d’emissió i absorció de raigs γ en nuclis atòmics. Quan 
un nucli que es troba en un nivell excitat passa a l’estat fonamental, la 
radiació alliberada en aquest procés pot ser absorbida per nuclis del mateix 
tipus, excitant-los. En àtoms lliures, aquesta absorció ressonant no té lloc, ja 
que l’energia del raig γ ha de ser lleugerament major que l’energia natural del 
nucli, perquè hi ha una gran pèrdua d’energia a causa del moment de 
retrocés. En canvi, en materials sòlids on els àtoms estan fortament lligats, 
aquesta energia de retrocés és menor, arribant a ser nul·la (interacció sense 
retorcés), i té lloc l’absorció ressonant en els nuclis atòmics. 
 
L’espectròmetre Mössbauer que utilitzem al laboratori de l’EETAC (figura 
3.8) utilitza una font radioactiva de l’isòtop de cobalt 57Co (dipositat en una 
làmina de Rh), que decau per mitjà de captura electrònica (p + e- ⟶ n + υe) 
en l’isòtop de ferro 57Fe amb el nucli en estat excitat. Quan el 57Fe passa a 
l’estat fonamental, allibera un fotó γ  que absorbeixen els nuclis de 57Fe de la 
mostra que tinguin exactament aquesta mateixa energia. Per aquest motiu és 
imprescindible que la mostra contingui àtoms de ferro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amb la font de 57Co quieta detectaríem només un pic d’absorció, el dels nuclis 
de ferro que estan en iguals condicions que els nuclis de la font. Per això a 
l’espectròmetre Mössbauer la font es mou amb una velocitat variable 
(seguint una funció triangular, passant per v = 0, v = vmax i v = - vmax), 
apropant-se i allunyant-se de la mostra, variant l’energia del fotó γ per efecte 

Doppler, de tal manera que      
 

 
  .  D’aquesta manera s’obté l’espectre de 

les interaccions nuclears de la mostra, en funció de la velocitat de la font de 
57Co (figura 3.9). Darrere la mostra i alineat amb la font hi ha un detector que 
anota la transmitància rebuda, disminuint aquest valor quan hi ha hagut una 
interacció i donant lloc a un pic cap avall. El detector consta de 800 canals, 
que enregistren la transmitància a cada cicle de velocitat. Com que a cada 

Fig. 3.8: Espectròmetre Mössbauer a l’EETAC 



cicle les velocitats estan duplicades, s’acaba tenint un espectre en 400 canals 
(400 velocitats). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La resolució de l’espectròmetre Mössbauer és altíssima, tant és així que es va 
utilitzar per detectar el desplaçament gravitacional cap al vermell en fotons 
(experiment de Pound-Rebka, 1959). Considerant que l’energia de la 
transició que dóna lloc a la radiació γ és de 14.4 keV i que l’ample de la línia 
espectral de la resson{ncia és de l’ordre del neV, es pot arribar a una 
resolució de 10-12. 
 
Les interaccions nuclears que es detecten són desplaçaments isomèrics 
(isomer shift, IS), desdoblaments quadrupolars (quadrupole splitting, QS) i 
desdoblaments magnètics hiperfins (hyperfine splitting, HS), aquest últim 
també conegut com efecte Zeeman. 
 

 IS: És una mesura relativa del desplaçament en l’energia de 
ressonància degut a transicions d’electrons d’orbital s i el fet que el 
nucli atòmic no tingui volum zero. Qualsevol diferència en l’entorn 
dels electrons s entre la font i el nucli produeix una variació en 
l’energia de transició. El resultat és un desplaçament de l’espectre 
positiu o negatiu (depenent de la densitat de c{rrega d’electrons s) 
respecte la velocitat central v = 0 mm/s. Gr{cies a l’IS es poden 
determinar estats d’oxidació, estats de valència o efectes 
d’apantallament d’electrons. En espectroscòpia Mössbauer del 57Fe, 
l’IS s’acostuma a donar relatiu a l’IS de l’α-Fe, ja que aquest és conegut 
(-0.1 mm/s). 

 
 

 QS: és originat per la interacció dels nivells energètics nuclears i un 
gradient de camp elèctric que envolta l’{tom. Quan un nucli posseeix 
un moment angular quàntic major que l = 1/2, la densitat de càrrega 
elèctrica no és esfèrica, i es genera un camp elèctric asimètric que 
desdobla els nivells energètics, produint un moment quadrupolar. En 
l’espectroscòpia de 57Fe, l’estat excitat correspon a l = 3/2 i l’estat 
fonamental a l = ½, i la transició d’un estat a l’altre es desdobla en dos 
subestats, m = ± 1/2 i m = ± 3/2, fet que queda reflectit a l’espectre en 
forma de dos pics (doblet). El desdoblament es mesura en la separació 
dels dos pics (en mm/s). El QS s’utilitza per detectar estats d’oxidació, 
moments angulars d’spin o simetries. 

Fig. 3.9: Esquema del funcionament de l’espectroscòpia Mössbauer 



 
 HS: el desdoblament magnètic té lloc a causa de la interacció entre el 

nucli atòmic i els camps magnètics que l’envolten. En presència d’un 
camp magnètic el moment nuclear d’spin pateix una interacció dipolar 
amb aquest camp. Els camps que influeixen el nucli són originats per 
l’spin dels electrons que polaritzen la densitat d’spin al nucli, pel 
moment orbital d’aquests electrons i pel camp dipolar provocat pel 
seu spin , a part de qualsevol camp extern que es pugui aplicar.  
 
Un nucli amb moment l es desdobla en 2l + 1 subnivells en presència 
d’un camp magnètic. Per l = 3/2 estat excitat del 57Fe, obtenim quatre 
subnivells (ml = 3/2, 1/2, -1/2 i -3/2), i per l = 1/2, l’estat fonamental 
es desdobla en ml = 1/2  i -1/2. Les regles de selecció en dipols 
magnètics estableixen que les transicions només són possibles entre 
dos estats en què la variació de m sigui 0 o 1, de tal manera que són 6 
les transicions observades (figura 3.10), obtenint un espectre de 6 
pics molt característics de l’espectroscòpia Mössbauer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La posició dels pics està lligada amb la transició, però la seva 
intensitat est{ relacionada amb l’angle que formen la radiació γ i el 
moment nuclear d’spin. 

 
 
L’espectre final resulta de la suma de totes les interaccions. Mitjançant un 
programa d’ajustos (software de Linux), a partir de l’espectre experimental 
es pot descriure i analitzar la contribució de cada regió amb àtoms de ferro 
de la mostra, ja que cada una presenta un espectre propi. Els paràmetres que 
s’ajusten en aquest programa són, per exemple, les relacions entre intensitats 
de dos pics determinats, el nombre i intensitat de camps magnètics interns a 
ajustar, el desplaçament isomèric o el desdoblament quadrupolar. Per cada 
ajust es poden deixar paràmetres fixos o lliures. 
 
L’an{lisi de l’ajust ens pot informar sobre el grau de cristal·lització de la 
mostra, les seves propietats magnètiques, o la quantitat d’{toms de ferro que 
han cristal·litzat en una o diferents fases, entre altres aspectes. 

Fig. 3.10: Transicions hiperfines en espectroscòpia Mössbauer 



 

El multímetre que utilitzem és un multímetre de la marca Keithley, model 

2700 (figura 3.11), proporcionat pel Dr. Oscar Casas, pertanyent al 

departament d’enginyeria electrònica de la EETAC. Amb aquest multímetre 

es poden mesurar tensions, intensitats i resistències, i permet la mesura de 

resistència amb el mètode de les 4 puntes.  

 

 

 

 

 

 

En aquest mètode, el corrent elèctric és proporcionat per un parell de 

connexions (font de corrent). Aquest corrent genera una caiguda de potencial 

a través de la mostra mesurada, la resistència de la qual es pot saber 

mitjançant la llei d’Ohm (V = IR), ja que un altre parell de connexions (sensor 

de voltatge) es posen just al costat del primer parell. Com que pràcticament 

no hi ha corrent circulant pel multímetre, la caiguda de potencial a les 

connexions és negligible. Normalment el parell de sensor de potencial es 

situa interiorment al parell de font de corrent (figura 3.12). 

 

 

 

 

 

 

Compta amb una resolució de 6 dígits i mig. Al rang de 100 Ω (amb el que 

usualment treballem) la precisió és de 0.012% i la resolució de 100 µΩ. El 

fons d’escala del multímetre és menor de 0.01 Ω (aproximadament 0.002 Ω). 

Tots aquests valors els hem de tenir en compte perquè treballarem amb 

mostres amb una resistència menor de 1Ω, de l’ordre de centenars de mΩ. 

Fig. 3.11: Multímetre Keithley 

Fig. 3.12: Esquema del muntatge del mètode de les 4 puntes 



 
Per mesurar camps magnètics utilitzem un magnetòmetre d’AplhaLab (figura 
3.13), versió d’alta estabilitat, el rang de mesura del qual oscil·la entre els -
199.99 i els 199.99 G, amb una resolució de 0.02 G i una exactitud de +/- 2 %. 
El magnetòmetre va connectat a una sonda Hall, que s’encarrega de fer la 
conversió d’intensitat de camp magnètic a senyal elèctric.  
 
El fonament de la sonda Hall és l’efecte Hall: l’aparició d’un camp elèctric 
induït per la separació de càrregues elèctriques en un conductor pel qual 
circula un corrent en presència d’un camp magnètic, orientat de forma 
perpendicular al moviment d’aquestes c{rregues. El camp elèctric induït es 
reflecteix en una diferència de potencial, que genera un senyal elèctric. 
 
El senyal arriba al magnetòmetre i el valor del camp mesurat es mostra a la 
pantalla. Depenent de la polaritat del camp pot aparèixer un signe negatiu o 
no. Aquest magnetòmetre té l’opció de mesurar en corrent continu o en 
corrent altern. 
 
És convenient fer un offset abans de començar cap mesura. Per mesures de 
camps relativament petits aquest offset és encara més important, ja que s’ha 
de tenir en compte la intensitat del camp magnètic terrestre (que és de 
l’ordre de 0.5 G). Per fer l’offset, s’orienta la sonda Hall cap a una posició fixa i 
s’ajusta el valor del camp mesurat a 0G. A partir d’aquí, al posar qualsevol 
font de camp magnètic prop de la sonda, el magnetòmetre ens indicarà el 
valor real d’intensitat de camp magnètic que genera la font en aquell punt (el 
lloc on està la sonda). 
 

 

 
  

Fig. 3.13: Magnetòmetre  d’AlphaLab 



 
En aquest capítol expliquem tot el procediment experimental realitzat en el 
projecte, des de la tria de la composició dels materials que creem fins a les 
mesures de magnetoresistència, passant per tota la caracterització necessària 
de les mostres. A l’última secció discutim els resultats obtinguts. 

 

 
Durant les primeres setmanes del projecte es va dur a terme la recerca 
bibliogràfica de composicions de vidres metàl·lics que podrien ser útils. 
Buscàvem composicions de vidre metàl·lic paramagnètic que mitjançant un 
tractament tèrmic cristal·litzés en fase ferromagnètica, mantenint un amorf 
paramagnètic. 
 
La major part de la recerca es va realitzar mitjançant la pàgina web Web of 
Science [14]. 
 
Finalment, les composicions escollides van ser les següents: 

Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 [15], Fe67Cr18B15 [16], Fe68Zr20B12 [17, 18] i 

Fe77Nb7B15Cu1 [19]. En totes aquestes composicions, el vidre metàl·lic acabat 

de refredar presentava una estructura amorfa paramagnètica, mentre que les 

nano-cristal·litzacions que s’obtenien en escalfar el vidre per cristal·litzar-lo 

eren ferromagnètiques, tal com ens interessava. 

 

 
Un cop vam tenir clares les composicions que volíem produir, el primer pas 
va ser preparar les mostres de vidre metàl·lic. Per fer-ho dispos{vem d’una 
balança de precisió, l’arc melter i el melt spinner, descrits anteriorment. 
 
A la balança vam pesar la quantitat de cada element que ens determinava la 
composició de les diferents mostres. 
 
A la taula 4.1 hi ha indicada la puresa dels elements utilitzats per la 
producció de les mostres. Podem observar com, deixant de banda el zirconi, 
la resta d’elements tenen una puresa molt elevada. Això ens garanteix una 
bona qualitat de les mostres. 



El zirconi presenta una puresa relativament menor perquè a la natura es 
troba mesclat amb el hafni (Hf), un element químicament molt semblant al Zr, 
i resulta difícil i car separar-los. Per això és normal trobar un petit 
percentatge de hafni en mostres de zirconi. 
 
Un cop els elements estaven pesats, es dipositaven a l’arc melter per crear els 
aliatges i produir les boles. 
 
 
 
 
 
 
 
Tot seguit expliquem com va ser creada cada mostra, i per a cada una 
adjuntem una taula resum on hi consta un codi per anomenar-la, la data, la 
massa dels elements abans de fondre’ls, la massa de la bola i la massa de les 
cintes. Totes les cintes es van fer en les següents condicions (excepte en els 
casos que s’indiqui el contrari): 
 

- Pressió de la cambra = 400 mbar  
- Pressió d’injecció = 800 mbar 
- Velocitat de la roda = 40 m/s 
- Diàmetre del gresol = 0.5 mm 
- Distància del gresol a la roda = 1.5 mm 

 
 Fe89Zr7B4 

Aquesta era una composició de la qual ja n’hi havia cintes, proporcionades 

pel Dr. Daniel Crespo. Són cintes de Fe, Zr i B creades l’any 2003. Al ser 

una mostra que ja estava en forma de cintes, no va fer falta fer la 

preparació dels metalls purs i la fabricació de la bola. La massa d’aquestes 

cintes no va ser mesurada, però n’hi havia suficient per tots els an{lisis 

necessaris per caracteritzar-la. Abans de fer cap mesura final amb 

aquestes cintes, va fer falta caracteritzar-la a l’espectròmetre Mössbauer 

per veure que no seria adient pels objectius que buscàvem. Codi: 0A 

 
 Fe68Zr20B12 

Aquesta va ser la primera composició que vam provar (figures A.2, A.3 i 

A.4). Com veiem a la taula 4.2, d’aquestes mostres no se’n van obtenir 

cintes. Primer de tot cal destacar que la pèrdua de massa que hi va haver 

en el procés de fer la bola a l’arc melter va ser exageradament alta. El 

motiu pel qual passés això era la pèrdua del bor al fondre els metalls amb 

l’arc melter. Semblava ser que el bor sortia disparat, no es fonia bé i no 

s’integrava completament a la mostra fosa. També vam intentar fondre 

primer el bor sol (figura A.5), però això tampoc arreglava res. 

Element Fe Cr Zr Nb Cu B 
Puresa (%) 99.95 99.95 99.2 99.9 99.99 99 

Taula 4.1: Puresa dels elements utilitzats per la producció de mostres 



Per solucionar aquest problema, a partir de la tercera mostra de 

Fe68Zr20B12, en comptes de bor vam decidir fer servir un aliatge de borur 

de ferro (FeB), un compost amb un 99% de puresa, amb una proporció 

del 50% atòmic de cada element. Tot i així, també hi havia una pèrdua de 

massa significativa, de manera que vam decidir deixar de treballar amb 

aquesta composició. 

L’origen d’aquest problema semblava ser una fuita al braç de l’arc melter. 

A causa d’aquesta fuita, a la cambra no hi havia un buit òptim, necessari 

per fondre bé els materials. L’an{lisi al SEM (veure secció 4.4) va ajudar a 

detectar aquesta fuita. 

La presència d’oxigen en aquest aire propiciava la creació d’òxid de 

zirconi (ZrO2), el punt de fusió del qual és de 2700ºC. Al melt spinner no 

podíem assolir aquesta temperatura, per tant les boles no es fonien i no es 

creaven cintes. 

El fet que el bor no s’integrés a l’aliatge tampoc ajudava a disminuir el 

punt de fusió de la mostra. En un aliatge de FeZr, amb poca quantitat de B, 

el punt de fusió és de 1670 ºC, i no es podia fondre una mostra d’aquestes 

característiques al melt spinner. 

Arribats a aquest punt vam decidir deixar de treballar amb aquesta 

composició i provar-ne d’altres que no continguessin Zr per evitar 

aquests problemes, i paral·lelament vam arreglar l’arc melter per poder 

seguir amb la creació de cintes. 

 

 

 

 Fe77Nb7B15Cu1 

En aquesta composició també hi va haver una important pèrdua de 

massa, i a l’intentar fondre la bola (figura A.6) al melt spinner no ho vam 

aconseguir (veure taula 4.3). Va caure una petita part de massa fosa però 

el resultat va ser pols i petits cristalls. Per aquesta mostra no vam fer 

servir el compost FeB, i el bor que vam fer servir no es va fondre amb els 

altres elements, tal com havia passat en la composició anterior. A partir 

d’aquí vam procedir a buscar altres composicions que no comportessin 

els problemes que havíem tingut fins el moment, per poder obtenir cintes. 

Codi Data Massa (g) Massa de la bola (g) Massa de les cintes (g) 

1A 29/02 2.2589 1.99155 No obtenim cintes 
1B 01/03 2.3931 2.1456 No obtenim cintes 
1C 10/03 2.73597 1.6988 No obtenim cintes 
1D 08/04 5.49088 4.9219 No obtenim cintes 

Taula 4.2: Taula de mesures del Fe68Zr20B12 



 

 

 Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 

La primera composició de la qual vam obtenir cintes va ser la de 

Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 (taula 4.4). Hi va haver un primer intent fallit (3A), 

però en dues ocasions posteriors vam crear cintes, i amb suficient massa 

per fer totes les mesures i anàlisis que ens interessessin (figures A.7 i 

A.8). Aquestes dues mostres (3B i 3C) es van produir fent el buit a la 

cambra del melt spinner, per així poder aconseguir temperatures més 

elevades, ja que part de la calor es podia perdre per convecció al haver-hi 

una atmosfera d’argó i fent el buit la major part de calor es perdia per 

radiació i la transmissió de calor per convecció disminuïa. Així doncs, 

foníem les mostres sense omplir la cambra amb argó, i injectant una 

sobrepressió de 400mbar. També hi va haver pèrdua de massa en el 

procés de creació de les boles a l’arc melter (figura A.9), però no de forma 

tant exagerada com en les dues composicions anteriors. Com veurem a la 

secció 4.6 (Anàlisi Mössbauer), aquestes mostres no van sortir tal com 

esperàvem, i vam prosseguir amb altres composicions.  

 

 

 

 Fe71.5Nb4.5Cr7Cu1B16 

Després de portar les primeres mostres al SEM, vam observar que podria 

ser oportú augmentar el percentatge de crom (de 5% a 7%) i disminuir el 

de ferro (de 73.5% a 71.5%). El motiu per fer aquest canvi era per 

disminuir el ferromagnetisme de la mostra, ja que les cintes anteriors de 

Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 no eren paramagnètiques, quan el que esperàvem era 

que sí que ho fossin d’acord amb la referència [15]. Es va eixamplar el 

di{metre de l’orifici del gresol fins a 1 mm per facilitar la sortida de la 

mostra fosa, ja que a l’augmentar la quantitat de Cr era molt probable que 

augmentés la viscositat. L’arc melter ja funcionava perfectament, i la 

pèrdua de massa al fer la bola va ser insignificant (taula 4.5).  

 

Codi Data Massa (g) Massa de la bola (g) Massa de les cintes (g) 

2A 03/03 4.0109 3.5341 No obtenim cintes 

Codi Data Massa (g) Massa de la bola (g) Massa de les cintes (g) 

3A 17/03 2.67927 2.2376 No s’obtenen cintes 
3B 18/03 5.35349 5.2769 4.988 
3C 04/04 5.37203 5.2426 4.73919 

Taula 4.4: Taula de mesures del Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 

Taula 4.3: Taula de mesures del Fe77Nb7B15Cu1 



 

Codi Data Massa (g) Massa de la bola (g) Massa de les cintes (g) 

4A 10/05 2.76535 2.7652 2.0073 
 

 

 Fe67Cr18B15 
 

L’última composició que vam provar, i que a la llarga va ser la que vam 

utilitzar més en tots els anàlisis i mesures, va ser la de Fe67Cr18B15 (taula 

4.6). Les imatges de les boles creades es troben a les figures A.10 i A.11. 

Al primer intent (5A) es va trencar el gresol i va aparèixer una petita 

quantitat de cintes, però eren molt primes, trencadisses i pràcticament 

inservibles per fer els anàlisis posteriors i les mesures. Per les següents 

mostres (5B, 5C i 5D) vam eixamplar el forat del gresol fins a 1 mm, ja que 

aquesta composició semblava més viscosa que les anteriors i ja havíem 

tingut problemes per crear cintes a la mostra 5A. Al fer-ho així, no hi va 

haver cap problema per obtenir més cintes (figures A.12 i A.13). La cinta 

5B va ser creada amb una velocitat de rotació de la roda de coure de 40 

m/s, mentre que la 5C i 5D es van produir amb velocitats de 50 m/s i 63 

m/s respectivament.  

 

 

Finalment, vam tenir a la nostra disposició 8 cintes (figura 4.1), resumides a 

la taula 4.7, amb característiques ben diferents. Amb les mostres ja 

produïdes, vam prosseguir a analitzar-les a l’espectròmetre Mössbauer, al 

DSC, al SEM i al XRD per estudiar les seves propietats magnètiques, 

tèrmiques, composicionals i estructurals. 

 

Codi Data Composició vs (m/s) 

0A Any 2003 Fe89Zr7B4 40 
3B 18/03 Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 40 
3C 04/04 Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 40 
4A 10/05 Fe71.5Nb4.5Cr7Cu1B16 40 
5A 05/05 Fe67Cr18B15 40 
5B 12/05 Fe67Cr18B15 40 
5C 24/05 Fe67Cr18B15 50 
5D 24/05 Fe67Cr18B15 63 

Codi Data Massa (g) Massa de la bola (g) Massa de les cintes (g) 

5A 5/05 2.97242 2.9721 0.43 
5B 12/05 2.95534 2.9551 2.4505 
5C 24/05 2.96440 2.9641 1.3419 
5D 24/05 2.96756 2.9664 2.2801 

Taula 4.6: Taula de mesures del Fe67Cr18B15 

Taula 4.5: Taula de mesures del Fe71.5Nb4.5Cr7Cu1B16 

Taula 4.7: Taula resum de totes les cintes 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop ja teníem les mostres en forma de cintes, vam procedir al seu anàlisi 

tèrmic. Vam tractar una gran quantitat de mostres, encara que tot seguit 

només estudiem els anàlisis més rellevants, corresponents a la cinta  3C de 

Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 i  les 5B, 5C i 5D de Fe67Cr18B15. A la figura A.14 hi ha una 

fotografia d’una mostra de cinta dins un gresol del DSC, i a la figura A.15 

observem la columna de suport on es posen els gresols. 

En les gr{fiques següents, el sentit d’energia exotèrmic és positiu (cap 

amunt). A l’eix horitzontal hi trobem la temperatura. En totes les gràfiques 

s’observa la transició vítria, una transició que no s’ha estudiat en aquest 

treball, que té lloc abans de les cristal·litzacions. També es poden observar 

els diferents processos  de cristal·lització que tenen lloc i els punts de fusió. 

En tots els an{lisis es partia de temperatura ambient i s’escalfava la mostra a 

un ritme de 20 K/min fins a la temperatura desitjada. 

A la mostra 3C (figura 4.2), el primer pic de cristal·lització i el més important 

es troba a 554 ºC. El punt de fusió d’aquesta mostra és de 1165 ºC. 

 

Fig. 4.1: Recull de les 8 cintes aconseguides durant el projecte. 

Primera fila: Fe67Cr18B15 (5D, 5C, 5B i 5A). Segona fila, 

d’esquerra a dreta: Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 (3B i 3C), 

Fe71.5Nb4.5Cr7Cu1B16 (4A) i Fe89Zr7B4 (0A). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a les mostres de Fe67Cr18B15, la primera que vam analitzar va ser la 

5B (figura 4.3). La primera cristal·lització que veiem té el seu pic als 660 ºC. 

Aquesta mostra fon a 1229 ºC. A partir d’aquestes dades, es decideix que es 

realitzar{ el tractament tèrmic d’aquesta mostra fins a 660ºC, per així tenir 

una part amorfa i una part cristal·lina. 

 

 

A l’an{lisi de la mostra 5C (figura 4.4) apareix un pic de cristal·lització 

anterior al de 660 ºC que acab{vem d’observar a la mostra 5B. Això significa 

Fig. 4.2: Anàlisi de DSC de la mostra 3C 

Fig. 4.3: Anàlisi de DSC de la mostra 5B 



que la mostra 5B ja està parcialment cristal·litzada i no és totalment amorfa 

(cosa que també veurem a l’an{lisi d’espectroscòpia Mössbauer). Aquesta 

diferència és causada per la velocitat de rotació de la roda del melt spinner en 

el moment de la creació de les mostres. La mostra 5B es va produir a 40 m/s, 

i la 5C a 50 m/s. Amb una velocitat de rotació més alta s’aconsegueix que la 

mostra es refredi més r{pid i els {toms no tinguin temps d’ordenar-se en 

forma cristal·lina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El primer pic de cristal·lització d’aquesta gr{fica és en realitat un pic doble, 

amb un pic principal de més intensitat a 490 ºC i seguidament un pic a 519 

ºC. A 670 ºC trobem la cristal·lització observada a la mostra anterior. El punt 

de fusió de la mostra 5C està als 1230 ºC 

 

La corba de calorimetria de la mostra 5D (figura 4.5) és similar a la de la 5C. 

El primer pic de cristal·lització, però, està situat a 500 ºC, seguit del pic de 

518 ºC. Aquesta petita diferència pot venir donada per les diferents velocitats 

de rotació de la roda del melt spinner al crear la mostra 5C (50 m/s) i 5D (63 

m/s), ja hem vist com ha afectat això a la mostra 5B). També és possible que 

hi hagi petites diferències composicionals, que desplacin el pic de 490ºC 

d’una mostra als 500ºC de l’altra. Un altre pic que s’observa es troba a 672 ºC. 

La mostra 5D fon a 1228 ºC. 

 

 

 

Fig. 4.4: Anàlisi de DSC de la mostra 5C 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Amb tota aquesta informació ja vam poder valorar com tractar tèrmicament 

les mostres perquè fossin aptes per les mesures finals. Coneixent els pics de 

cristal·lització, podíem, per exemple, escalfar la mostra fins a la temperatura 

del pic i així assegurar-nos que teníem una fase parcialment cristal·litzada, ja 

que no es completava tot el pic, deixant una fase amorfa romanent. 

Per falta de temps i de tècniques, no vam estudiar el percentatge de mostra 

cristal·litzada en funció de la temperatura en el DSC, tot i que part d’aquest 

estudi si que el vam realitzar a l’an{lisi d’espectroscòpia Mössbauer. 

 

 

L’an{lisi composicional es va realitzar al SEM del CRnE, utilitzant 

espectrometria d’energia dispersiva (EDS). No es van poder analitzar 

mostres de Fe67Cr18B15 per falta de temps, però sí que vam estudiar la 

composició de Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16.  Paral·lelament a la creació de mostres, es 

va provar de fer composicions de CuZr per comprovar el bon funcionament 

de l’arc melter, ja que era una composició que mai havia portat problemes i 

en les últimes ocasions no s’aconseguia crear una bola.  També es va analitzar 

una mostra de bola de titani que fèiem servir com a getter a l’arc melter. 

 

 

Fig. 4.5: Anàlisi de DSC de la mostra 5D 



Anàlisi del Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 

Els resultats composicionals apareixen en percentatge atòmic de les mostres 

de Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 en les taules 4.8, 4.9, 4.10 i 4.11. D’aquesta manera 

podíem comprovar si la composició que estàvem fent era la correcta, i que el 

percentatge de cada element de la mostra no variava significativament 

respecte el valor teòric. Es van estudiar dues mostres de Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16, 

la 3B i la 3C (taules 4.8 i 4.10).  Per recollir les dades es focalitzava el 

microscopi en diferents punts de la cinta (en aquest cas, tres) i es calculava la 

mitjana. En els an{lisi realitzats no apareixia l’element del bor per la seva 

dificultat al ser detectat, però amb una renormalització dels percentatges 

(taules 4.9 i 4.11) vam poder estimar els percentatges reals de la mostra. 

 

 

Element Cr Fe Cu Nb Total 
Espectre 1 (%) 5.55 88.30 0.88 5.27 100.00 
Espectre 2 (%) 5.92 87.88 0.87 5.32 100.00 
Espectre 3 (%) 5.85 87.70 0.96 5.49 100.00 
Mitjana (%) 5.77 87.96 0.90 5.36 100.00 
Desv. Estàndard 0.20 0.30 0.05 0.11  

 

 

Element B Cr Fe Cu Nb 
Renormalització amb B (%) 16 4.8469 73.8864 0.756 4.5024 

Valor teòric (%) 16 5 73.5 1 4.5 
 

 

Element Cr Fe Cu Nb Total 
Espectre 1 (%) 5.76 87.40 1.57 5.27 100.00 
Espectre 2 (%) 5.47 88.24 0.89 5.40 100.00 
Espectre 3 (%) 5.81 87.97 0.78 5.44 100.00 
Mitjana (%) 5.68 87.87 1.08 5.37 100.00 
Desv. Estàndard 0.18 0.43 0.43 0.09  

 

 

Element B Cr Fe Cu Nb 
Renormalització amb B (%) 16 4.7712 73.8108 0.907 4.5108 
Valor teòric (%) 16 5 73.5 1 4.5 

Taula 4.10: Anàlisi del SEM de la mostra 3C 

Taula 4.11: Renormalització de la mostra 3C 

Taula 4.9: Renormalització de la mostra 3B 

Taula 4.8: Anàlisi del SEM de la mostra 3B 



Com podem observar, la composició estudiada és correcta, variant un 0.3% 

en el pitjor dels casos. Mitjançant l’espectroscòpia Mössbauer (capítol 4.6) 

vam observar que la mostra de Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 no era paramagnètica, tot 

i que segons la literatura ho hauria de ser. A partir d’aquí vam estudiar 

augmentar el percentatge de Cr perquè en aquestes dues cintes no arribava al 

5% teòric, i al ser un element paramagnètic podria haver influït en reduir el 

ferromagnetisme de les mostres 3B i 3C. Per això vam crear la mostra 4A, que 

contenia un 7% de Cr a canvi de reduir del 73.5% al 71.5% el percentatge de 

Fe. 

 

Anàlisi del Ti i del CuZr 

Els percentatges composicionals de les mostres de CuZr i Ti també ens 

interessava tenir-los en percentatge atòmic, per identificar si es formaven 

possibles compostos on hi intervingués l’oxigen o el nitrogen.  

En la mostra d’una bola de titani, extreta del laboratori i usada per foses 

anteriors, observem mitjançant les taules 4.12 i 4.13 que en una zona 

apareix nitrogen i titani a parts iguals, i a una altra zona hi ha presència 

d’oxigen. El fet que es creï TiN (nitrur de titani) ens indica que hi havia aire a 

la cambra en el moment de la fosa, i el nitrogen d’aquest aire va interaccionar 

amb la bola de titani creant aquest compost. 

 

Element N Ti Total 
Espectre 1 (%) 51.50 48.50 100.00 
Espectre 2 (%) 49.19 50.81 100.00 
Espectre 3 (%) 56.94 43.06 100.00 
Mitjana (%) 52.54 47.46 100.00 
Desv. Estàndard 3.98 3.98  

 

 

Element N O Ti Total 
Espectre 1 (%) 5.32 62.97 31.72 100.00 
Espectre 2 (%) 17.88 40.45 41.67 100.00 
Mitjana (%) 11.60 51.71 36.69 100.00 
Desv. Estàndard 8.89 15.92 7.04  

 

Pel que fa al CuZr, la creació d’aquesta composició portava problemes, ja que 

no es formava una bola uniforme, i el resultat al finalitzar la fosa a l’arc melter 

Taula 4.12: Anàlisi del SEM de la bola de Ti 

Taula 4.13: Anàlisi del SEM de la bola de Ti (2) 



era una massa aplanada i deformada (figura A.16). Al portar aquesta mostra 

al SEM vam poder veure com s’havia format òxid de zirconi (ZrO2), ja que 

observem com hi ha un {tom de zirconi per cada dos d’oxigen (taules 4.14 i 

4.15). El ZrO2 és un compost que fon a temperatures superiors a les que pot 

assolir el melt spinner. Per això va resultar impossible produir mostres de 

cintes que continguessin zirconi. Amb aquest anàlisi també podem observar 

la presència de hafni (Hf), que, com hem indicat al principi del capítol, no és 

estrany trobar-lo junt amb el Zr. 

 

 

Element O Ti Cu Zr W Total 
Espectre 1 (%) 67.49 0.43 0.84 30.78 0.46 100.00 
Espectre 2 (%) 65.19 0.16 1.32 33.14 0.19 100.00 
Mitjana (%) 66.34 0.30 1.08 31.96 0.33 100.00 

 

 

Element O Cu Zr Hf W Total 
Espectre 1 (%) 66.25 1.16 31.8 0.41 0.38 100.00 
Espectre 2 (%) 63.51 0.5 35.82  0.16 100.00 
Espectre 3 (%) 55.15  44.45  0.40 100.00 
Mitjana (%) 61.64 0.83 37.36 0.41 0.32 100.00 

 

 

 

Mitjançant l’an{lisi de la difracció de raigs X vam poder estudiar les fases 

cristal·lines que apareixien a les mostres després de ser sotmeses a un cert 

tractament tèrmic. Es van analitzar 6 mostres diferents de Fe67Cr18B15 (figura 

A.17), tot i que els resultats més interessants els trobem en les dues que 

veurem a continuació: la 5D amorfa i la 5D totalment cristal·litzada. En el 

patró de difracció, l’eix horitzontal ens indica l’angle 2θ, i a l’eix vertical hi 

tenim la intensitat (adimensional, és el nombre de vegades (counts) que el 

detector ha rebut una senyal per cada angle) 

Per fer un estudi precís dels espectres de raigs X era necessari tenir el patró 

de difracció del suport de les mostres, per tenir una referència. En el nostre 

cas, aquest suport era una oblea de silici, juntament amb cinta adhesiva que 

mantenia la mostra fixada. Si ens fixem en el seu patró resultant (figura 4.6), 

Taula 4.14: Anàlisi del SEM del CuZr 

Taula 4.15: Anàlisi del SEM del CuZr (2) 



podem veure un pic a un angle 2θ d’aproximadament 44.35º, deixant de 

banda els dos primers pics a 25.45º i 28.27º, que no considerarem ja que en 

els patrons de les mostres ens fixarem en el rang de 30º a 90º. Per angles 

inferiors a 2θ = 30º no es va trobar cap fase cristal·lina que pogués aparèixer 

al cristal·litzar la mostra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cop sabíem on eren els pics de referència vam procedir a analitzar el patró 

de difracció de raigs X de la mostra 5D amorfa (figura 4.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aquest patró es veu clarament un pic molt pronunciat, que coincideix amb 

el pic de 43.35 º de l’oblea i la cinta adhesiva. A part d’això, per damunt del 
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Fig. 4.6: Espectre de raigs X de cinta adhesiva + oblea 
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Fig. 4.7: Patró de difracció de la mostra 5D amorfa 



soroll no s’aprecia cap pic que ens indiqui la presència d’una fase cristal·lina. 

Aquesta cinta és totalment amorfa. 

D’altra banda, l’espectre de difracció de la mostra 5D cristal·litzada totalment 

(figura 4.8) és completament diferent al que acabem de veure: s’aprecien 

diversos pics de fases cristal·lines. Aquests pics estan recollits a la taula 4.16, 

juntament amb la seva intensitat i la fase cristal·lina que li correspon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angle 2θ(º) Intensitat Fase cristal·lina 
39.77 2077 ? 
43.46 2631 ? (Fe3B) 
44.68 4594 α-Fe + FeCr 
45 2915 Fe3B 
47.09 2067 Fe3B 
50.73 2096 ? (Fe2B) 
56.57 2160 ? (Fe2B) 
65.02 4058 α-Fe + FeCr 
82.3 2917 α-Fe + FeCr 

 

Les fases cristal·lines trobades són: α-Fe, FeCr i Fe3B. En alguns casos no s’ha 

pogut identificar la fase corresponent (marcada amb interrogant), tot i que 

algun d’aquests pics pot ser degut a una fase Fe3B. També sembla ser que hi 

pugui haver una fase Fe2B, però aquesta possibilitat queda descartada ja que 

a la següent secció veurem com la possible presència d’aquesta fase no és 

compatible amb els valors dels paràmetres hiperfins obtinguts dels espectres 

Mössbauer. 

Taula 4.16: Pics de l’espectre XRD de la mostra 5D 
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Fig. 4.8: Espectre de raigs X de cinta adhesiva + oblea 



 

Es va realitzar espectroscòpia Mössbauer de transmissió en pràcticament 

totes les mostres de cintes que vam obtenir.  Els espectres que vam analitzar 

van ser els de les cintes 0A, 3B,  5B, 5C i 5D, entrant més en detall en els tres 

últims, ja que tant la mostra 0A com la 3B presentaven una fase amorfa 

ferromagnètica. La mostra 4A no la vam analitzar perquè estàvem treballant 

a fons en les mostres de Fe67Cr18B15 i vam donar prioritat a l’estudi 

d’aquestes. La mostra 5A acabada de refredar resultava tenir un 24.79% 

d’{toms de Fe en la fase amorfa paramagnètica, un 48.19% de Fe cristal·lí 

ferromagnètic, i tenint en compte la mala qualitat de les cintes no vam 

aprofundir en el seu anàlisi. 

Els espectres experimentals s’han ajustat mitjançant el software NORMOS 

que permet ajustar tant fases amorfes com cristal·lines. Les fases cristal·lines 

s’ajusten amb espectres teòrics que poden ser singlets (si només hi ha IS) o 

doblets (si també hi ha QS) si són paramagnètiques i amb sextets si són 

ferromagnètiques. Es poden ajustar tants singlets, doblets o sextets com fases 

cristal·lines diferents hi hagi. Els paràmetres més importants de cadascun 

d’aquests espectres i que són resultat de l’ajust són els valors del 

desplaçament isomèric, desdoblament quadrupolar i desdoblament 

magnètic, i també el FWHM (full width at half maximum, amplada a mitja 

altura) dels pics. En canvi, per les fases amorfes no es pot ajustar un únic 

espectre (singlet, doblet o sextet) ja que l’estructura desordenada de les 

mateixes fa que existeixi una distribució d’entorns, ordenats a curt abast, 

cadascun dels quals presenta valors diferents de l’IS, el QS o l’HS. És per això 

que el software d’ajust permet ajustar una distribució de doblets en el cas de 

fases amorfes paramagnètiques o una distribució de sextets en el cas de fases 

amorfes ferromagnètiques. Això vol dir que si, per exemple, tenim un amorf 

paramagnètic, el programa ajustarà un número elevat de doblets (típicament 

entre 30 i 40) cadascun amb un valor del QS diferent (per exemple entre 0 i 2 

mm/s amb intervals de 0.05 mm/s) i com a resultat obtindrem la intensitat 

relativa dels entorns amb un QS determinat, és a dir, una distribució de QS. 

Els ajustos s’han realitzat de la següent manera. En el cas de tenir una mostra 

totalment amorfa s’ha usat únicament una distribució de QS amb 30 doblets 

entre 0 i 1.44 mm/s. En el cas de les mostres parcialment cristal·litzades s’ha 

ajustat una distribució de QS amb 40 doblets entre 0.05 i 2.05 mm/s 

juntament amb dos sextets corresponents a les fases ferromagnètiques 

cristal·litzades. En alguns casos això no ha estat suficient per obtenir un bon 

ajust a les dades experimentals ja que l’amorf romanent tenia també una 

component ferromagnètica. Com que el software d’ajust no permet ajustar al 



mateix temps una distribució de QS (per l’amorf paramagnètic) i una 

distribució d’HS (per l’amorf ferromagnètic) s’ha optat per ajustar un tercer 

sextet (com si fos una fase cristal·lina més) però deixant que la FWHM 

prengui qualsevol valor. D’aquesta manera el sextet ajustat presentava una 

FWHM de 2 mm/s, fet que indica que en realitat el que tenim és una 

distribució de HS (típicament un espectre cristal·lí presenta un FWHM de 

0.27 mm/s). 

Tots els gr{fics d’espectre Mössbauer inclouen un gr{fic de distribució de 

desdoblaments quadrupolars (QS), excepte en mostres totalment 

cristal·litzades, i en la mostra 3B de la qual mostrem la distribució de camps 

hiperfins. Aquesta distribució ens informa sobre la contribució de la 

intensitat de camps hiperfins en la mostra.  

En el nostre cas (figura 4.9), veiem com la distribució és bastant uniforme i 

centrada entre els 15 i els 20 T, fet que ens indica que la cinta és amorfa i 

ferromagnètica. Al ser una mostra totalment amorfa, l’ajust de l’amorf és 

l’ajust total de l’espectre experimental. L’espectre de la cinta 3C va resultar 

ser pràcticament igual que el de la cinta 3B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la mostra 0A (figura 4.10), l’an{lisi el vam fer en una cinta 

parcialment cristal·litzada, escalfant-la fins el primer pic de cristal·lització. 
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Fig. 4.9: Espectre Mössbauer de la mostra 3B as quenched 



Gràcies als ajustos de l’espectre es poden distingir fases cristal·lines 

ferromagnètiques juntament amb una fase amorfa ferromagnètica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donat que aquestes dues cintes (0A i 3B) no tenien les característiques 

adequades (volíem obtenir una cinta as quenched paramagnètica, amb 

cristal·lització ferromagnètica en un amorf romanent paramagnètic un cop 

tractada tèrmicament), vam prosseguir a la creació i anàlisi de les cintes de 

Fe67Cr18B15, obtenint uns espectres Mössbauer que veurem tot seguit. 

A la figura 4.11 tenim l’espectre de la mostra 5B as quenched. És una cinta 

que ja va sortir del melt spinner parcialment cristal·litzada (un 29.66% de Fe 

està en fase cristal·lina) i amb una part amorfa ferromagnètica (20%). El 50% 

d’{toms de Fe es troben en fase amorfa paramagnètica. Es poden distingir 

dues fases cristal·lines diferents: una correspon a l’α-Fe i l’altra a α-Fe amb 

àtoms de B intersticials. La distribució de QS de la fase paramagnètica ens 

indica que és una fase amorfa però que comença a ordenar-se. No és una 

mostra 100% amorfa. 
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Fig. 4.10: Espectre Mössbauer de la mostra 0A cristal·litzada al primer pic. En negre: 

dades experimentals; en verd: suma dels ajustos; en groc: ajust de la fase α-Fe; en 

vermell: ajust de la fase α-Fe + B intersticial; i en blau clar i blau fosc: ajust de dos 

fases amorfes paramagnètiques 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 4.12 observem l’espectre de la mostra 5B cristal·litzada a 660 ºC. 

L’espectre és semblant a l’anterior, tot i que la quantitat de fase cristal·lina ha 

augmentat fins a un 48%, i hi ha un 31.49% d’{toms de Fe en fase amorfa. Al 

cristal·litzar la mostra, la distribució de QS s’ha fet més estreta, és a dir, els 

diferents dominis pels quals s’ha fet una distribució de QS en cada un 

s’assemblen més entre ells, i l’estructura esdevé menys desordenada. 
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Fig. 4.12: Espectre Mössbauer de la mostra 5B cristal·litzada al primer pic 
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Fig. 4.11: Espectre Mössbauer de la mostra 5B as quenched 



L’espectre de la mostra 5B cristal·litzada totalment el trobem a la figura 4.13. 

No existeix cap fase amorfa en aquesta cinta. La fase paramagnètica 

correspon a una fase cristal·lina de FeCr, ajustada amb un doblet. Veiem com 

apareix una fase cristal·lina ferromagnètica de Fe3B a part de l’ α-Fe que ja 

havia cristal·litzat anteriorment, per tant tenim tres fases cristal·lines 

ferromagnètiques i una fase cristal·lina paramagnètica.  

En les tres fases ferromagnètiques, la distància (velocitat en mm/s) dels pics 

dels sextets a l’origen ens informa sobre el valor del camp magnètic hiperfí 

que actua sobre el nucli de ferro . Així, la fase α-Fe té un camp hiperfí més 

gran que la de α-Fe amb àtoms de B o Cr intersticial, i aquesta té el camp més 

gran que la de Fe3B (un fet previsible ja que el bor i el crom són elements 

paramagnètics). Com que ja no queda fase amorfa no hi ha distribució de QS 

corresponent a aquest espectre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la figura 4.14 apareix l’espectre de la mostra 5C as quenched. Com en la 

mostra 5B, sense fer cap tractament tèrmic la mostra ja tenia fases 

cristal·lines ferromagnètiques, però en menor percentatge (25.14% d’{toms 

de Fe). A la distribució de QS de l’amorf es pot apreciar que l’amorf es 

comença a ordenar. 
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Fig. 4.13: Espectre Mössbauer de la mostra 5B totalment cristal·litzada 

as quenched 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escalfant la mostra 5B fins a 490 ºC aconseguíem augmentar fins al 27.20% 

d’{toms de Fe en fase cristal·lina (figura 4.15), corresponent a les mateixes 

fases que hem anat veient fins ara. A la distribució de QS es veu que 

l’ordenació ha augmentat respecte l’anterior mostra.  
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Fig. 4.14: Espectre Mössbauer de la mostra 5C as quenched 
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Fig. 4.15: Espectre Mössbauer de la mostra 5C cristal·litzada al primer pic 



És important destacar que com més desordenada sigui la mostra, més àmplia 

serà la distribució de QS. A mesura que els àtoms es van ordenant, es va 

perdent la diferència entre QS de diferents entorns i cada cop s’assemblen 

més. Això fa que la distribució s’estrenyi en els punts on domini un QS 

determinat. 

La mostra 5C totalment cristal·litzada presenta un espectre Mössbauer 

(figura 4.16) pràcticament igual que el de la mostra 5B. El 35.64% de Fe es 

troba en fase cristal·lina paramagnètica (FeCr), el 21.39% en fase α-Fe, el 

27.94% en fase α-Fe amb B o Cr intersticial i el 15.01% en fase cristal·lina 

Fe3B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalment, a les figures 4.17 i 4.18 observem l’espectre de la mostra 5D, as 

quenched i cristal·litzada al primer pic, respectivament. La cinta 5D as 

quenched és 100% amorfa, sense cap fase cristal·lina (no apareix cap sextet). 

La seva distribució de QS està àmpliament repartida entre 0 i 1 mm/s 

aproximadament, indicador d’una mostra poc ordenada. 

L’espectre Mössbauer de la cinta 5D cristal·litzada és molt semblant al de la 

5C també cristal·litzada al primer pic, amb un 72.13% d’{toms de Fe en la 

fase amorfa paramagnètica i un 27.87% en fases cristal·lines 

ferromagnètiques. 
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Fig. 4.16: Espectre Mössbauer de la mostra 5C totalment cristal·litzada  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8
0.82

0.84

0.86

0.88

0.9

0.92

0.94

0.96

0.98

1

1.02

Espectre Mössbauer del Fe
67

Cr
18

B
15

 (v
s
 = 63 m/s, as quenched)

Velocitat (mm/s)

T
ra

n
s
m

it
à
n
c
ia

 r
e
la

ti
v
a

 

 

Espectre experimental

Ajust amorf-0.5 0 0.5 1 1.5
0

2

4

6

8
Distribució de QS

Desdoblament quadrupolar (QS)(mm/s)

In
te

n
s
it
a
t 

(%
)

Fig. 4.17: Espectre Mössbauer de la mostra 5D as quenched 
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Fig. 4.18: Espectre Mössbauer de la mostra 5D cristal·litzada al primer pic 



En la taula 4.17 veiem recollits els paràmetres més importants de tots els 

ajustos fets a cada mostra i que són els que ens permeten identificar les 

diferents fases. 

 

 

Mostra i  
paràmetres 

  Fase paramagnètica 
Amorf               Doblet 

                  Fase ferromagnètica 
Sextet 1           Sextet 2                Sextet 3 

% Fe 
Cristal·lí 

5B ASQ 
IS (mm/s) 
QS (mm/s) 
BHF (T) 
Àt. Fe (%) 

Sí 
-0.109(8) 
0.449(1) 
- 
50.28 

- α-Fe 
-0.100(1) 
0.007(1) 
33.814(6) 
9.66 

α-Fe + B  
-0.103(1) 
0.006(3) 
30.84(2) 
20.00 

AF 
- 
- 
5.(6) 
20.06 

29.66 

5B X1 
IS (mm/s) 
QS (mm/s) 
BHF (T) 
Àt. Fe (%) 

Sí 
-0.08(2) 
0.372(3) 
- 
31.49 

- α-Fe 
-0.1061(5) 
0.004(1) 
33.568(4) 
28.74 

α-Fe + B  
-0.117(2) 
0.008(2) 
30.83(1) 
19.42 

AF 
- 
- 
5 
20.35 

48.16 

5B XT 
IS (mm/s) 
QS (mm/s) 
BHF (T) 
Àt. Fe (%) 

- Sí 
-0.0617(2) 
0.2140(4) 
- 
33.28 

α-Fe 
-0.1032(6) 
-0.002(1) 
33.991(4) 
23.39 

α-Fe + (B o Cr) 
-0.1209(6) 
0.004(1) 
31.027(6) 
29.98 

Fe3B 
-0.137(2) 
0.010(4) 
28.14(2) 
13.36 

100 

5C ASQ 
IS (mm/s) 
QS (mm/s) 
BHF (T) 
Àt. Fe (%) 

Sí 
-0.111(3) 
0.568(5) 
- 
74.86 

- α-Fe 
-0.097(6) 
-0.00(1) 
33.73(5) 
4.36 

α-Fe + B  
-0.103(9) 
-0.03(1) 
30.37(7) 
20.78 

- 25.14 

5C X1 
IS (mm/s) 
QS (mm/s) 
BHF (T) 
Àt. Fe (%) 

Sí 
-0.11(1) 
0.498(9) 
- 
72.80 

- α-Fe 
-0.08(1) 
-0.02(3) 
33.61(9) 
4.44 

α-Fe + B  
-0.11(1) 
-0.00(2) 
30.4(1) 
22.76 

- 27.20 

5C XT 
IS (mm/s) 
QS (mm/s) 
BHF (T) 
Àt. Fe (%) 

- Sí 
-0.0600(4) 
0.2132(8) 
- 
35.65 

α-Fe 
-0.103(1) 
-0.002(2) 
33.99(1) 
21.39 

α-Fe + (B o Cr) 
-0.122(1) 
0.007(3) 
31.04(1) 
27.94 

Fe3B 
-0.136(4) 
-0.001(8) 
28.03(5) 
15.01 

100 

5D ASQ 
IS (mm/s) 
QS (mm/s) 
Àt. Fe (%) 

Sí 
-0.112(1) 
0.500(1) 
100 

- - - - 0 

5D X1 
IS (mm/s) 
QS (mm/s) 
BHF (T) 
Àt. Fe (%) 

Sí 
-0.11(1) 
0.481(7) 
- 
72.13 

- α-Fe 
-0.10(1) 
-0.03(2) 
33.70(7) 
4.53 

α-Fe + B  
-0.10(1) 
-0.04(2) 
30.1(1) 
23.34 

- 27.87 

 

 

Taula 4.17: Resum dels par{metres d’ajust d’espectroscòpia Mössbauer 



És necessari fer uns aclariments dels par{metres d’aquesta taula. En la  fase 

amorfa, tant el QS com l’IS (absolut) estan calculats fent el promig de totes les 

fases ajustades. Les sigles de AF signifiquen “amorf ferromagnètic”, i les de 

BHF signifiquen magnetic hyperfine field (camp magnètic hiperfí). ASQ 

significa as quenched. 

El número entre parèntesis en els valors del QS, l’IS i el BHF és l’error que hi 

ha entre el valor ajustat i el valor real del par{metre en l’espectre. En molts 

casos aquest error es troba a la quarta xifra significativa, mostrant l’alta 

precisió d’aquesta tècnica. 

Sabent el percentatge d’{toms de Fe en fase cristal·lina podem veure com 

aquest varia per cada mostra (figura 4.19). La mostra menys cristal·lina és, 

lògicament, la 5D ASQ, amb un 0%. Progressivament la segueixen la mostra 

5C ASQ i cristal·litzada al primer pic, amb un 25.14% i 27.20% 

respectivament. Un fet interessant és que la mostra 5B ASQ té un percentatge 

d’{toms de Fe cristal·litzats superior a la mostra 5C cristal·litzada al primer 

pic (29.66%). Un cop la mostra 5B està cristal·litzada a 554ºC, el percentatge 

puja fins al 48.16%. 

Després d’aquest an{lisi espectroscòpic podem confirmar que es van crear 

mostres de vidre metàl·lic granular, amb una fase amorfa paramagnètica i 

nano-cristal·litzacions ferromagnètiques, tal com ens interessava per 

estudiar la presència de magnetoresistència gegant. 

 

Fig. 4.19: Evolució del percentatge de Fe en fase cristal·lina segons la mostra 



 
Per fer les mesures de magnetoresistència gegant de les mostres de vidre 
metàl·lic eren necessaris dos elements principals: un mesurador de 
resistència elèctric i una font de camp magnètic. 
 
Abans de fer un disseny definitiu del sistema de mesura, vam estudiar 
diferents dissenys i opcions, que comentem seguidament: 
 
o Mesura de resistència elèctrica: 

 
 Analitzador d’imped{ncies: Podríem haver utilitzat algun analitzador 

d’imped{ncies que hi ha a la UPC (al campus de Castelldefels o a algun 
altre campus). Aquests analitzadors estan especialitzats en mesurar 
impedància elèctrica, i et permeten distingir entre capacitat, 
inductància o resistència. Nosaltres tan sols buscàvem mesures de 
resistència, de manera que en aquell moment vam descartar aquesta 
opció per plantejar-ne d’altres, tot i que si hagués fet falta haguéssim 
estudiat la possibilitat de fer servir aquest aparell. 
 

 Multímetre: És un aparell que pertany al Departament d’Enginyeria 
Electrònica de l’EETAC. És un multímetre de la marca Keithley, versió 
2700. La descripció d’aquest instrument ja es troba al capítol 3, secció 
8 del treball. 

 
 
o Font de camp magnètic: 
 

 Bobines Helmholtz: Va ser una de les primeres opcions a contemplar. 
Hagués consistit en un sistema format per dues bobines posades cara 
a cara, ambdues alimentades amb corrent continu (no ens interessa el 
corrent altern, necessitem un camp constant i estable que puguem 
variar al nostre gust). Aquesta proposta es va desestimar pel fet de no 
comptar amb aquestes bobines. 

 
 Bobina 1 (20 G): Dispos{vem d’una bobina de cable de coure de 270 

voltes, que podria haver estat una opció com a font de camp. Estava 
alimentada amb corrent continu, amb una intensitat màxima de 1.6 A. 
No obstant, al mesurar la intensitat de camp magnètic circulant per 
l’interior de la bobina, obteníem un valor m{xim de 20 G (2 mT), 
insuficient per les mesures que ens interessaven. 
 

 Bobina 2 (200 G): És una bobina proporcionada pels Drs. Jose I. Rojas i 
Daniel Crespo, utilitzada en un antic experiment [20]. El sistema 
complet estava format per dues bobines de coure concèntriques, una 
sonda Hall i un magnetòmetre (figura A.18). Aquesta bobina s’havia 
d’alimentar mitjançant una font d’alimentació, i tenia com a límit 17 V. 



A aquesta tensió límit, la bobina generava un camp de 200 G (20mT), 
també insuficient com l’anterior bobina. Finalment, vam desmuntar el 
sistema i ens vam quedar amb el magnetòmetre i la sonda Hall. 
 

 
 Imant (6000 G): L’ultima opció com a font va ser un imant. Ens vam 

informar sobre imants que es podien comprar (la UPC no en 
disposava) i vam decidir comprar un imant de neodimi (Nd2Fe14B) en 
forma de bloc a l’empresa CALAMIT. L’imant tenia unes dimensions de 
50mm x 40mm x 30mm, amb l’eix magnètic ortogonal a la superfície 
d’{rea més gran, i un camp magnètic romanent de 6000 G (0.6 T), un 
valor que s’acostava més a les aspiracions inicials. 

 
 
Finalment, el disseny del sistema de mesura de magnetoresistència queda de 
la següent manera: un multímetre per mesurar la resistència elèctrica i un 
imant com a font de camp magnètic. 
 
Abans de començar a fer mesures de magnetoresistència, feia falta posar a 
punt el muntatge, tant de l’imant com del multímetre. 
 

 Calibratge de l’imant (figura A.19): D’entrada, l’única dada tècnica de 
l’imant amb la que compt{vem era que tenia un camp magnètic 
romanent de 6000 G. Amb l’ajuda del magnetòmetre, vam poder 
calcular quin valor tenia la intensitat de camp magnètic a la distància 
que ens interessés. Un problema que hi havia, però, era que el rang 
màxim de mesura del magnetòmetre era de - 199.99 G a 199.99 G. Al 
voltant dels 6 cm aquest valor ja es sobrepassava i no obteníem cap 
lectura al magnetòmetre. 
 
No obstant això, amb les mesures fetes a distàncies superiors (de 6 a 
25 cm aproximadament), vam poder extrapolar la corba de calibratge. 
Aquest  calibratge va ser realitzat amb la funció d’ajustos de MATLAB 
cftool (figura 4.20). Sense imposar que a la superfície de l’imant el 
camp havia de ser de 6000 G, amb aquest ajust ja obteníem un valor 
molt semblant en aquesta posició (5933 G). Així doncs, vam prendre 
aquesta relació camp magnètic/distància com a òptima. 
 
La utilitat d’aquest calibratge és que només mesurant la posició de 
l’imant respecte la mostra podem saber el valor de la intensitat de 
camp magnètic que rep la cinta, sense haver de fer ús del 
magnetòmetre en tota la durada de les mesures. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Calibratge del multímetre: No es tracta d’un calibratge per sí mateix. 

Abans de començar qualsevol mesura, però, s’han d’esperar uns 10-15 
minuts perquè l’aparell s’escalfi i les mesures no variïn a causa de que 
el multímetre no està estable tèrmicament. 
 
Un procediment que realitzàvem cada vegada abans de fer una 
mesura era curtcircuitar les 4 puntes que es connectarien a la mostra i 
veure quina resistència obteníem. Fent aquest curtcircuit ens 
asseguràvem que mesuràvem la resistència real de la cinta de vidre 
metàl·lic, i que els cables no hi contribuïen. En tots els casos, la 
resistència del curtcircuit no sobrepassava els 2 mΩ, i era estable.  
 
El mode de mesura que s’havia d’activar era el de Ω4, dissenyat 
especialment per fer mesures de resistència elèctrica a 4 puntes. El 
rang de mesura el posàvem al mínim que ens permetia el multímetre, 
que és el de 100Ω. 

 
 
Un dels problemes que ens vam trobar va ser causat per la fragilitat de les 
mostres. Si les puntes no es pressionaven bé sobre la cinta, la lectura del 
multímetre variava diferents ordres de magnitud, i en molts casos no hi havia 
cap lectura. En canvi, al pressionar bé les puntes sobre la cinta, aquesta es 
trencava molt fàcilment. També era problemàtic el fet de tenir fixes les 4 
puntes que es connectaven al multímetre, ja que no disposàvem de cap 
suport dissenyat per fer-ho.  
 
Per solucionar això, vam idear un sistema per mantenir fixades les puntes i 
que no trenqués la mostra. Consistia en unir les puntes i la mostra amb petits 
cables de coure, d’un di{metre inferior a 0.2 mm, per tal que fossin fàcils de 
moure i doblegar. Dels 4 cables, cada un es connectava a la mostra, i per 

Fig. 4.20: Calibratge de l’imant. Relació distancia/camp magnètic. 

Cercles: dades experimentals. Línia: ajust. 
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immobilitzar-lo s’enganxava simplement amb cinta adhesiva. Vam 
comprovar que la cinta adhesiva no tenia cap efecte en la mesura de 
resistència. També vam comprovar, mitjançant una placa d’alumini com a 
referència, que la resistència mesurada amb els cables de coure i només amb 
les puntes no variava. 
 
El protocol per fer les mesures era el següent: 

 Preparar tot el material necessari: connectar el multímetre i engegar-
lo, preparar l’imant, tenir a punt les cintes a mesurar i preparar les 
connexions de les puntes al multímetre. 

 Situar les cintes, fixar-les sobre un suport i fer les 4 connexions. 
 Comprovar el sentit del camp magnètic de l’imant amb el 

magnetòmetre. 
 Mesurar la resistència en una direcció espacial, tant en camp magnètic 

positiu com negatiu. 
 Mesurar en les altres dues direccions seguint el mateix procediment 

descrit anteriorment. 
 

Per distingir les tres direccions de mesura, vam anomenar B ortogonal al 

camp magnètic orientat perpendicularment al corrent elèctric i a la superfície 

de la cinta, B transversal al camp magnètic orientat perpendicularment al 

corrent elèctric i al costat de la cinta, coplanar amb la superfície, i B paral·lel 

al camp magnètic orientat paral·lelament al corrent elèctric. 

 

Per obtenir un anàlisi més precís es realitzaven 49 mesures en cada direcció, 

variant el camp magnètic de -6000 G a 6000 G. Per cada mesura era necessari 

esperar un temps determinat, fins a garantir l’estabilitat de la lectura de 

resistència al multímetre. Aquest temps era variable, depenent de la qualitat 

de la connexió a la cinta (les connexions s’havien de canviar per cada 

mostra). En alguns casos esperant pocs segons era suficient, però en la 

majoria de mesures aquest temps podia ser de mig minut. També s’ha de 

sumar el temps d’estabilització inicial, també variable segons la connexió (de 

pocs segons fins a 5 minuts en algun cas). Consideràvem que una mesura era 

estable quan no variava més d’un 0.5 % El temps mitjà per realitzar les 

mesures en una direcció era d’aproximadament 20 minuts, sense contar el 

temps de preparació del sistema. 

 

No es tracta d’un disseny de mesura universal. Per cada mesura que 
realitzàvem s’havia de preparar la mostra i connectar-la amb els cables al 
multímetre manualment. Per falta de recursos materials i de temps no es va 
poder construir un sistema de mesura permanent. 
 
A les figures A.20, A.21 i A.22 podem observar diferents proves del muntatge 
del sistema de mesura i la taula de laboratori amb els instruments utilitzats. 
 



A la figura 4.21 podem veure el muntatge final. L’imant avança o retrocedeix 
al llarg del full de calibratge, i per cada pas s’anota la resistència mesurada. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després d’haver caracteritzat els vidre met{l·lics produïts, sols faltava fer les 

mesures de magnetoresistència per esbrinar si els vidres metàl·lics granulars 

que havíem obtingut presentaven l’efecte de magnetoresistència gegant. 

Es van fer mesures de les cintes 5B, 5C i 5D, aquestes dues últimes as 

quenched i cristal·litzades fins el seu primer pic de cristal·lització respectiu. 

Al fer-ho així, i no només amb una única mostra, podíem obtenir un ampli 

ventall de mesures per diferents percentatges de fase cristal·lina. El 

percentatge d’{toms de Fe en fase cristal·lina variava des del 0% fins el 

29.66%, passant pel 25.14%, 27.20% i 27.87%. 

Per cada mostra vam obtenir dos gràfics. En el primer queda representat el 

valor de la resistència elèctrica en funció del camp magnètic aplicat. En el 

segon  representem la magnetoresistència (    
 ( )  ( )

 ( )
)  de les mostres. 

Per cada mostra la longitud l de la cinta mesurada era diferent, i per algunes 

la seva secció transversal S també ho era. Per la dificultat de mesurar 

exactament aquestes dimensions, no es va considerar oportú calcular la 

resistivitat (    
 

 
 ) enlloc de la resistència. A més, com que el que 

buscàvem eren variacions de resistència, això no va ser un problema. 

Fig. 4.21: Exemple del muntatge per les mesures 



En les figures 4.22 i 4.23 hi ha les gràfiques de MR de la mostra 5B as 

quenched. A la taula 4.18 mostrem la resistència mitjana mesurada, l’error 

relatiu mitjà respecte la resistència mitjana, la desviació estàndard i la 

diferència entre el valor de resistència màxim i el mínim mesurat, per cada 

direcció. 

 

  

Direcció R mitjana (mΩ) Error (%) Desv. Est. Max – Min ( mΩ) 

Transversal 196.127 0.0734 0.1756 0.8 
Ortogonal 184.980 0.0871 0.2011 0.9 
Paral·lela 191.815 0.0596 0.1480 0.7 
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Fig. 4.22: Resistència absoluta de la mostra 5B as quenched 
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Fig. 4.23: Magnetoresistència en la mostra 5B as quenched 

Taula 4.18: Taula resum de la mostra 5B as quenched 



 

En les figures 4.24 i 4.25 hi ha les gràfiques de MR de la mostra 5C as 

quenched, i els resultats de les mesures es troben a la taula 4.19. 

 

  

Direcció R mitjana (mΩ) Error (%) Desv. Est. Max – Min ( mΩ) 

Transversal 444.418 0.0997 0.5572 2.9 
Ortogonal 1118.29 0.0311 0.4421 2 
Paral·lela 495.476 0.0627 0.3761 1.8 
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Fig. 4.24: Resistència absoluta de la mostra 5C as quenched 
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Fig. 4.25: Magnetoresistència en la mostra 5C as quenched 

Taula 4.19: Taula resum de la mostra 5C as quenched 



Les gràfiques de MR de la mostra 5D as quenched es troben a les figures 4.26 

i 4.27. A la taula 4.20 hi ha el resum de l’an{lisi de les mesures 

 

 

 

 

 

  

Direcció R mitjana (mΩ) Error (%) Desv. Est. Max – Min ( mΩ) 

Transversal 1028.53 0.0409 0.5068 2.4 
Ortogonal 1130.14 0.0269 0.3837 1.6 
Paral·lela 971.837 0.0157 0.1848 0.8 
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Fig. 4.27: Magnetoresistència en la mostra 5D as quenched 
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Fig. 4.26: Resistència absoluta de la mostra 5D as quenched 

Taula 4.20: Taula resum de la mostra 5D as quenched 



En les figures 4.28 i 4.29 hi ha les gràfiques de MR de la mostra 5C 

cristal·litzada fins al primer pic, i a la taula 4.21 apareix la taula resum. 

  

 

  

Direcció R mitjana (mΩ) Error (%) Desv. Est. Max – Min ( mΩ) 

Transversal 723.965 0.0861 0.7272 2.6 
Ortogonal 227.502 0.1301 0.3611 1.3 
Paral·lela 718.376 0.0758 0.6641 2.5 
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Fig. 4.28: Resistència absoluta de la mostra 5C cristal·litzada al primer pic 

Fig. 4.29: Magnetoresistència en la mostra 5C cristal·litzada al primer pic 
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Taula 4.21: Taula resum de la mostra 5C cristal·litzada al primer pic  



Finalment, en les figures 4.30 i 4.31 hi ha les gràfiques de MR de la mostra 

5D cristal·litzada fins al primer pic, i els detalls de les mesures es troben a la 

taula 4.21 

 

 

 

Direcció R mitjana (mΩ) Error (%) Desv. Est. Max – Min ( mΩ) 

Transversal 161.125 0.1586 0.1204 0.6 
Ortogonal 812.279 0.0593 0.5838 2.5 
Paral·lela 156.329 0.1462 0.2864 1.2 
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Fig. 4.30: Resistència absoluta de la mostra 5D cristal·litzada al primer pic 
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Fig. 4.31: Magnetoresistència en la mostra 5D cristal·litzada al primer pic 

Taula 4.21: Taula resum de la mostra 5D cristal·litzada al primer pic  



Un cop mesurades les resistències de totes les mostres que ens interessaven 

podem analitzar els resultats que n’hem extret. Observem que en totes les 

mostres, independentment del grau de cristal·lització que presenten, els 

valors de la resistència elèctrica no varien al modificar la intensitat de camp 

magnètic. La magnetoresistència    arriba com a màxim al 0.38%, i no hi ha 

cap preferència segons el valor de la intensitat del camp, ja que fins i tot 

aquesta variació és més gran per camps negligibles. El fet que la variació de 

resistència no sigui nul·la només es deu a l’error de mesura del propi 

multímetre. 

La diferència entre valors màxims i mínims era major en valors de resistència 

més alts. Els errors relatius, en canvi, solien disminuir per resistències més 

altes. Si fem la mitjana de totes les mesures realitzades, obtenim que la 

variació mitjana entre valors màxims i mínims de resistència és de 1.64 mΩ, 

l’error relatiu mitj{ és de 0.07% i la desviació est{ndard mitjana és de 

0.3812. Tot això ens permet garantir la fiabilitat de les mesures i comprovar 

l’alta precisió del multímetre. 

Com podem observar tant a les figures com a les taules, hi ha canvis en el 

valor absolut de resistència per diferents direccions de mesura. Per les 

mostres 5D as quenched i 5B as quenched, la variació és deguda al moure les 

cintes per orientar-les en les diferents direccions. En comparació  les altres 3 

mostres, aquests canvis són relativament petits, ja que només són deguts a 

petits desplaçaments (inferiors al mm) de les connexions dels cables de 

coure. 

En les cintes 5C as quenched, 5C cristal·litzada i 5D cristal·litzada, veiem com 

en dues direccions la variació és petita (és el cas que acabem de comentar). 

En la direcció en què la resistència és molt diferent, però, la cinta mesurada 

no era la mateixa, perquè es trencava degut a la seva fragilitat i necessitàvem 

una altra mostra de la mateixa cinta per seguir mesurant. En alguns casos, la 

mostra canviada tenia una longitud major (resistència més alta) o menor 

(resistència més baixa). 

Finalment, podem concloure que no s’ha trobat la presència de 

magnetoresistència gegant en vidres metàl·lics granulars, específicament en 

la composició de Fe67Cr18B15. 

  



 

Al finalitzar aquest treball podem concloure que s’ha realitzat un an{lisi molt 

complet de les mostres, a més a més de dissenyar-les i produir-les 

prèviament. Les hem caracteritzat tèrmicament, composicionalment i hem 

estudiat la seva estructura cristal·lina i el seu comportament magnètic. 

S’han aconseguit produir mostres adients pel nostre objecte d’estudi. Hem 

seguit l’analogia de materials granulars que presenten magnetoresistència 

gegant (GMR), creant vidres metàl·lics amb una matriu amorfa 

paramagnètica i nano-cristal·litzacions ferromagnètiques. Tot i així, no s’ha 

detectat GMR. També hem comprovat que no existeix AMR 

(magnetoresistència anisòtropa), ja que s’han realitzat mesures de 

resistència elèctrica de cada mostra en les 3 direccions espacials i el seu valor 

no ha variat. En general, podem dir que no s’ha detectat cap efecte de 

magnetoresistència. 

Finalment s’han assolit els tres objectius proposats a l’inici del treball: hem 

investigat i trobat diverses composicions de vidre metàl·lic que 

esdevinguessin materials granulars amb les característiques apropiades, hem 

dissenyat i muntat un sistema de mesura de resistència elèctrica en presència 

de camp magnètic, tot i les dificultats que apareixien i els pocs recursos dels 

que disposàvem, i també hem discutit i analitzat amb detall la presència de 

GMR en vidres metàl·lics granulars. 

Durant el treball han aparegut molts problemes experimentals que han fet 

retardar la obtenció i discussió dels resultats finals. A causa d’una fuita d’aire 

a l’arc melter, per una banda, que impossibilitava la creació de cintes, i una 

fuita d’aigua al mateix aparell que feia que no estigués operatiu per l’altra, el 

procés de creació de les mostres ha estat més llarg de l’esperat.  Aquí també 

hi hem de sumar el contratemps ocasionat per les mostres de 

Fe73.5Nb4.5Cr5Cu1B16 , que segons les referències la cinta amorfa havia de ser 

paramagnètica i resultava ser ferromagnètica. 

De cara a continuar el treball s’haurien de comprovar altres composicions 

amb estructura similar per corroborar l’absència de GMR en qualsevol 

composició de vidre metàl·lic granular. 
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