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Vivim en un temps de grans avancos tecnologics que son possibles, en
gran part, pels components electronics. Encara que l'aplicacio tecnologica es
basada fonamentalment en materials cristal-lins, les caracteristiques de certs
materials desordenats desvetllen un gran interes. Es en aquest sentit que I'es-
tudi dels materials amorfs ofereix noves fronteres a la investigacio i promet
desenvolupaments tecnologics d'importancia dificil d'avaluar.

Els aliatges vitris o amorfs poden esser descrits corn a solids en estat no
cristal-if, ja que llurs constituents quimics es troben ordenats en estructures
semblants a les del liquid corresponent, si be son estructures mes denses.

Els materials vitris presenten un conjunt de propietats fisiques poc fre-
quents i, a vegades, molt diferents a les del material cristal-li homoleg.

L'amorf mes antic es, probablement, el vidre d'oxid (SiO.). Actual-
ment, hom prepara amorfs que pertanyen a les mes diverses classes d'ele-
ments: aliatges metal•lics, semiconductors, aliatges mixtos (metalls de
transicio-metal -loides, metalls de transicio-metalls, o metalls de transicio-
terres rates), varietat d'oxids, sistemes ionics, etc.

Des del punt de vista qualitatiu, el proces de vitrificacio, o d'amorfis-
me, es relativament simple de descriure. Per damunt de la temperatura de
fusio, T, el material es troba a l'estat liquid, es a dir, preferentment desor-
denat en el pla estructural i amb moviments atomics importants; per sota de
la temperatura de vitrificacio, TK, els moviments atomics cessen o, almenys,
son massa lents per a induir una modificacio estructural en un temps raona-
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ble. Suposem, aleshores, que el liquid, que es troba a una temperatura jus-

tament superior a T1, sigul brutalment congelat fins a una temperatura in-

ferior o igual a TA. Logicament, el resultat es un <solid fora d'equilibri»

que ha conservat l'estructura atomica del liquid actualment petrificat: es «el

vidre> .

L'eficacia del proces de vitrificacio dependra de la possibilitat de dismi-

nuir rapidament la temperatura del material des de T( fins a TR. Per a cada

mena de material existeix una velocitat critica de refredament per sota de la

qua] la vitrifrcacio no es possible.

A la present ponencia ens centrarem en dos tipus de vidres: els semicon-

ductors calcogenurs i els aliatges metal•lics.

Els semiconductors amorfs poden agrupar-se, d'acord amb l'estructura

de llur enllac quimic en dos grups: els materials coordinats de forma tetra-

edrica tipus silici, i els vidres calcogenurs. Els altres tipus d'amorfs amb ele-

ments del grup Ve, com 1'arsenic, corresponen a estructures intermedies

dels dos grups anteriorment mencionats.

Els materials coordinats de forma tetraedrica, pel fet que llur enllac co-

valent saturat requereix una estructura tridimensional, no son facils d'obte-

nir en forma amorfa a partir del liquid sotarefredat, i, per tant, el metode

de fabricacio es per sputtering o per diposit quimic del vapor. L'addicio

d'hidrogen o be de fluor permet d'evitar l'existencia de defectes electronics

que deformarien Burs propietats electroniques utils pel que fa a les aplica-

cions. Aquest inconvenient no existeix en el cas dels materials calcogenurs,

ja que, per a satisfer les regles de l'enllac covalent, requereixen dos veins

propers i, per tant, formen estructures lineals o fibroses. En afegir-hi ele-

ments dels grups III i IV es produeix 1'enllacat de les fibres, tot provocant

un augment considerable de la viscositat del liquid i afavorint, per tant, ]lur

obtencio com a material amorf. Aixi doncs, els vidres calcogenurs poden 6s-

set preparats facilment de dues formes diferents: per deposicio en capes pri-

mes utilitzant tecniques d'evaporacio o de sputtering, i per refredament de

la fase liquida (en tubs de quars tancats al buit).

En aquests materials la distribucio electronica es de tal manera que es

comporten com a semiconductors i es possible, modificant la composicio, de

canviar-ne les caracteristiques. Llurs aplicacions tecnologiques son degudes a

les caracteristiques electroniques i, per tant, es refereixen conjuntament a la

conduccio electronica i a les propietats optiques, es a dir, majoritariamen t

als fenomens de conduccio i derivats.

Els amorfs calcogenurs, sense les limitations de periodicitat atomica, po-

den esser dipositats sobre qualsevol substrat estrany amb juntures hetero-

structurals no epitaxials. Aixo proporciona un relatiu baix cost de fabricacio

de capes primes, la qual cosa es necessaria per a les aplicacions a dispositius

electronics i optoelectronics.
Les aplicacions dels amorfs calcogenurs foren de les primeres que hom

dugue a terme en el camp dels materials amorfs. Aixi, per exemple, els films
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de seleni amorf foren utilitzats com a fotoreceptors per a la impressi6 optica
per Xerox cl 1950.

En general , els calcogenurs son materials idonis per a esser aplicats al

camp de les arts grafiques , particularment quan hom requereix sensibilitat
a una longitud d'ona determinada o variabilitat en el contrast . Aixi mateix,
son candidats exemplars com a materials per a 1'6ptica infraroja. D'altra
part, per la combinaci6 dels seus efectes de refractivitat optica a la Hum, bai-
xa perdua acustica, baixa velocitat de propagaci6 del so i elevat efecte acusti-
co-optic, els vidres calcogenurs s6n candidats per a us «sonor>.

Els sistemes multicomponents son els de mes importancia, a causa de
Ours propietats de commutaci6 i memoria . En general , els calcogenurs de-
mostren una bona estabilitat termica , per exemple , el As2S, pot passar de
1'estat solid al liquid sense cristal-litzar.

A la taula I presentem alguns dels fenomens observats en els vidres cal-
cogenurs , aixi corn llurs aplicacions.

Pei que fa als primers vidres mctal-lics, no pogueren esser obtinguts fins
el 1960 , a causa de la dificultat experimental d'obtenir velocitats mes eleva-
des que les velocitats critiques de refredament de cada material . En efecte,
en els metalls, l'absencia de Iligadures direccionals es una circumstancia pot
favorable per a dificultar, en el refredament, la difusi6 dels atoms cap a Ilurs
posicions estables en el cristall . Un metall nomes pot esser obtingut en estat
<vitri» (o amorf) mitjancant tecniques d'elaboraci6 forca sofisticades.

El metode mes directe d ' obtenci6 de vidres metal-lics consisteix a refre-
dar molt rapidament el corresponent aliatge liquid . Les velocitats critiques
de refredament necessaries per a la vitrificaci6 son de l'ordre del mili6 de
graus per segon.

TAULA i

Proces bj.rrc Pertorbaci6 Propietat controlable Aplicacio prdctica

Efecte d'interfase, Llum (image opti(a) Fotoconductivitat Impressio e l ectrostati-
control de valencia ca i electro-fotogra-

fica
Emissi6 fotoclcctro- Llum Velocitat d'emissio Mcmoria de feix

nica d'electrons secun- d'electrons
daris

'1ransici6 de Ease re- Pols de torrent Conductivitat Commutacio de me-
versible moria

Cristal litzaci6 foto- Pols de Llum (Laser Reflectancia , transmi- Optical mass me-
induida do scanning) tancia mory, holografia
i'sucleacio fotoindu't- Pols do Llum (imatge Reflectancia Fotografia, microfit-

da optica) Xes

Foto-obscuritat Llum (imatge optica) Reflectancia , transmi- Supermicrofitxes, me-
tancia moria optica

Efecte fotoquimic Llum (imatge optica) Velocitat d'atac qui- Mask processor, foto-

mic litografia
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i ('increment de la resistencia; el Si n'incrementa I'estabilitat termica, i B,
C i P en milloren la tendencia a la formacio de vidre. Encara que aquesta
descripcio es molt simplificada, dona idea que es pot dissenyar una composi-
cio per a cada aplicacio particular.

La desvitrificacio, es a dir, el comencament de la cristal-litzacio, que to
lloc aproximadament a la meitat de la temperatura de fusio (- 700 K per
a un vidre metallic tipic), limira les aplicacions dels vidres metal-lies a utilit-
zacions que no requereixen escalfament per sobre de temperatures modcra-
des (- 500 K).

Fins ara, les aplicacions basades en les propietats magnetiques constituei-
xen el mes ampli us dels vidres metal-tics; tanmateix les aplicacions que fan
as de les bones propietats mecaniques i quimiques augmenten cada dia mes.

Les caracteristiques essencials dels vidres metal-tics son totes contingudes
en Ilur descripcio estructural i termodinamica; son compostos fora de I'equi-
libri on els atoms estan distribuits sense ordre topologic a gran distancia,
amb un ordre geometric i quimic a curta distancia, en el qual llur abant no
excedeix d'algunes distancies interatomiques. Podem afegir-hi que omplen
globalment 1'espai de forma quasi continua, homogenia i isotropa, com si
fos un liquid congelat.

La consequencia fonamental d'aquestes caracteristiques, pel que fa a les
propietats macroscopiques, es un tipus de resposta ben particular a les excita-
tions exteriors:
- la continu'itat de 1'ompliment espacial, i ('absentia de defectes estructu-

rals i de ruptura de l'homogeneItat (juntures de gra, per exemple) reduei-
xen considerablement els fenomens de retard a la resposta, o histeresi, per
comparacio amb els materials cristal - Tins classics;

- la isotropia espacial, suprimint les directions d'excitacio dificil i per Cant
rebaixant certes barreres de potential, redueix els fenomens dissipadors
d'energia, tot destruint les directions d'excitacio;

- 1'absencia d'ordre a gran distancia es un obstacle per als fenomens de
propagacio i de transport (a gran distancia), excepte per als fenomens de
gran longitud d'ona (acustics, per exemple), els quals ignoren 1'estructura
atomica i son sensibles a 1'homogeneitat macroscopica.
Tot seguit ens limitarem a indicar, posant-ne alguns exemples, les inte-

ressants repercussions en el pla tecnologic d'aquelles propietats caracteristi-
ques dels vidres metal•lics, que ofereixen combinacions de propietats que
son dificils o impossibles de trobar en un solid cristal.li. Aixi, dins el domini
de les propietats mecaniques, un metall o un aliatge cristal-if classic sera o
be dactil o be fragil. En el primer cas sera un material preferentment tou,
acceptant una deformacio elastica i a mes plastica, important abans de la
ruptura sota una carrega de traccio moderada. En el segon cas, el material
es dur (es el cas dels acers trempats), es deforma poc elasticament sota una
traccio, i la ruptura es produeix per una carrega elevada sense deformacio
plastica.
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Sovint els aliatges metal-lics amorfs posseeixen els comportaments inte-

ressants d'ambdos aspectes, amb coeficients d'elasticitat elevats, una carrega

de ruptura com la dels millors acers especials, una gran duresa i un limit su-

perior del domini elastic molt millor que el dels acers. Hom pot afegir-hi

que aquests materials resisteixen be les fissures, que son isotrops mecanica-

ment, que resisteixen be els impactes i que la deformacio per tracc16 pot

esser-hi important. Des del punt de vista de les propietats magnetiques, els

amorfs metal-lics son els sistemes preferents dels fisics que investiguen 1'estat

solid. En ells es molt mes senzill d'estudiar-hi els mecanismes d'imantacio

que no pas en els aliatges cristal-lins, ja que hom pot, a mes a mes, variar-ne

la composicio. D'altra part, hom pot posar en evidencia les estructures mag-

netiques particulars (amb fases ordenades, on els moments escapen amplia-

ment a la col-linealitat dels classics ferro o antiferromagnetics) i l'existencia

de diagrames de fases magnetiques amb punts multicritics. Els vidres me-

tal-lics basats en ferro son els materials amb els quals la imantacio es particu-

larment facil, comparats amb els millors ferromagnetics tous Fe-NI, pero

molt mes interessants que aquests, que no tenen caracteristiques mecaniques

elevades i perden facilment llurs propietats magnetiques al mes petit cop.

Malgrat el desordre estructural dels vidres metal-lics, la imantacio a la satura-

cio resta elevada i pot arribar a 1.7 o 1.8 T (despres de recuits sota camps

magnetics), la qual es acceptable en comparac16 amb les habituals 2T dels

aliatges Fe-Si 3% de gra orientat. La gran mobilitat dels dominis 1 l'absencia

d'anisotropies (debil camp coercitiu), juntament amb una resistibilitat elec-

trica elevada, redueixen considerablement les dissipations d'energia que re-

sulten de l'excitacio magnetica d'aquests materials (guanys energetics i mo-

netaris de 1'ordre del 60% respecte als materials convencionals). Les

distorsions de la resposta a una excitacio magnetica son igualment minimit-

zades, la qual cosa es fonamentalment notable en regim d'impulsio.

L'aspecte combinat de les propietats mecanico-magnetiques dona una

superioritat als vidres metal•lics, que es comporten tan be com els millors

aliatges magnetics cristal•lins i es preserven mes facilment de les adversitats

exteriors mecaniques amb una durac16 de 5 a 10 vegades mes elevada.

Dins el domini de les propietats electriques, els vidres metal-lies es des-

taquen tambe molt clarament dels seus congeneres cristal-lins. En un metall

cristal-litzat, la resistibilitat electrica es nut-la si la periodicitat espacial de la

xarxa es perfecta. La presencia d'impureses o de defectes d'estructura dona

floc a una resistibilitat residual en el zero absolut i les vibracions dels atoms

envoltant Ilurs positions impliquen un creixement quasi lineal de la resistibi-

litat a alta temperatura. En el vidre metallic, fins i tot si la densitat d'elec-

trons lliures o quasi Iliures es elevada, el desordre topologic condueix a un

valor mes gran de la resistibilitat (4 o 5 vegades mes gran). A mes a mes,

els canvis de temperatura, que es tradueixen en vibrations dels atoms, no

modifiquen sensiblement el desordre. La resistibilitat es mantindra gairebe
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constant o fins i tot podra disminuir per elevacio de la temperatura . A baixa
temperatura, certs vidres metal-lics son superconductors.

A la taula 3 presentem algunes de les aplicacions actuals dels vidres me-
tal - lies.

Finalment , cal afegir que sigui el que sigui el material amorf, aquest
es troba en un estat fora d'equilibri , i la seva destinacio inevitable es la de
cristal•litzar dins el temps necessari per a cada tipus de material . El problema
de 1'estabilitat dels vidres metal-tics i de llur cinetica de cristal-litzacio es un
dels objectius del nostre laboratori . Aquest problema es molt important, ja
que es questio de preveure 1'aplicaci6 tecnologica dels materials amorfs.

La desvitrificacio o cristal-litzacio va acompanyada de variacions brus-
ques i irreversibles de les propietats fisiques del material: densitat, resistibili-
tat electrica, calor especifica , imantacio , etc.; per be que, abans de la cris-
tal - litzacio , poden igualment manifestar - se modifications de certes
propietats del material amorf, que corresponen certament a reordenacions es-
tructurals de debit amplitud que tendeixen a estabilitzar 1'edifici atomic.

El retorn a l'equilibri per cristal-litzacio de l'amorf , no es sempre un
proces simple : pot esdevenir - se a traves de diversos estadis intermedis que
fan apareixer fases cristal•lines metastables que posseeixen , elles mateixes, in-
teressants propietats ( mecaniques , magnetiques , etc.).

TAULA 3

PROPIETA T

Baix punt de fusio

Elevada duresa i resistencia a la corrosio
Elevada resistencia i tenacitat

Alta absorcio de neutrons
Elevada resistencia residual i superconducti-

vitat

Elevada resistencia a la corrosio

Activitat i selectivitat quimica

Elevada magnetostriccio i baixes perdues
acustiques.

Elevada rnagnetostriccio

Materials magneticament tous i perdues
d'energia escasses

Materials magneticament tons i titles (B, H)
rectangulars

Elevada permeabilitat

Dependencia de la permeabilitat amb la tem-
peratura

APLICACIO

Materials de soldadura

Superficies tallants. Ganiveteria

Esquelets metal -lies. Molles magnetiques

Protectors de radiacio

Detector del nivell de He

Materials de canonada.
Electrodes per a cel lules de carburant i clcc-

trolitiques

Catalitzadors. Absorcio de gas.
Adhesio d'ions.

Periodes demorats

Transductor magnetostrictiu . Cel lules de car-
rega. Sensors de fred.
'I-ransformadors electrics. Motors electrics.

Detectors de perdues.

Amplificadors magnetics . Canviadors de fase
magnetics . Moduladors magnetics.

Capcals d'enregistrament magnetic. Aillaments
magnetics . Conversors analogico-digitals
-I-crmosensors
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D'altra part, en determinats casos hom empra l'amorf com a material

de nucleacio per a obtenir, en condicions rermiques ben precises, aliatges

metal lies anomenats «microcristal-lins» .

Fins fa molt poc, la majoria de les aplicacions del aliatges metal•lics

amorfs feien us de Ilur blanesa magnetica. Malgrat aixo, el 1983 hom troba

que, quan eren recristal-litzats aliatges amorfs que contenien Fe i B, junta-

ment amb un element de terres tares, com ara el Nd, el material resultant

tenia una anisotropia cristal-lina molt gran i era extremament fort magneti-

cament. Corn a imants permanents, els materials produIts d'aquesta manera

semblaven com a minim, tan efectius com els imants Sm Co,' molt mes

cars. Aquest esdeveniment es una nova forma d'explotacio dels materials so-

lidificats rapidament, els quals poden esser utilitzats per a produir una varia-

bilitat de materials magnetics amb coercitivitats que difereixen en un factor

de 10 milions.
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