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RESUM

Hi son comentats alguns dels problemes de la Mineralogia del nostre temps, tot
palesant la relacio que s'ha establert entre el coneixement fisic i quimic dels minerals
i la innovacio de materials tecnologics.

INTRODUCCIO

Els investigadors que s'interessen pel disseny, la sintesi o la caracteritza-
cio de materials utils per a la societat d'avui dia, saben prou be que una part
important de llur treball s'inicia amb el coneixement de les relacions estruc-
turals que hi ha entre les substancies inorganiques d'origen natural, es a dir,
els anomenats minerals. Un exemple paradigmatic el trobem en el mineral
diamant: un material dielectric, l'estructura electronica del qual fa possible
que entre les bandes de valencia i de conduccio hi hagi un buit d'energia
electronica Eg = 5,5 eV. No obstant aixo, 1'arranjament periodic dels atoms
de carboni en 1'estructura del diamant ens dona un model estructural fide-
digne per a un nombre considerable de materials semiconductors corn ara el
silici (Eg = 1,12 eV), el germani (Eg = 0,67 eV) i l'arseniiir de gal-li (Eg = 1.4
eV). Tres materials basics de la industria electronica actual.

Recentment, el disseny i la preparacio de nous materials semiconductors
s'ha estes al domini dels anomenats semiconductors ternaris, l'estructura cris-
tal-lina dels quals pertany al mateix tipus que hom troba en el mineral calco-
pirita CuFeS2 (grup espacial de simetria 142d). La nova gamma de calcopi-
rites semiconductores sol esser expressada mitjancant la formula general
seguent: A'BI"C2V', on A' = Cu, Ag; B"' = Al, Ga, In; C`'' = S, Se, Te.
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L'interes tecnologic de les calcopirites semiconductores rau en el fet que
segons llur composicio quimica, es diferent el valor que pren l'energia prohi-

bida Eg. Per tal de preveure un valor interessant d'Ec, hom so] recorrer al
calcul quantic dels nivells electronics o bandes electroniques que pertanyen
a l'estructura d'una determinada calcopirita. Aquest tipus de calcul possibili-
ta, aleshores, la simulacio de les propietats electroniques del material.'

L'estudi de les calcopirites semiconductores to molt a veure amb el de-
senvolupament de sistemes de telecomunicacio electrooptics. D'altra banda,
cal fer esment del parentiu estructural que hi ha entre la mateixa calcopirita
i d'altres materials semiconductors com ara la famatinita Cu,SbS.,, la luzo-
nita Cu,AsS. i la serie de noun materials pertanyent a la familia A B C,
(A = Zn, Cd, Hg; B = Si, Ge, Sn; C = P, As, Sb).' 2

Cal recordar, tambe, que certs materials com ara les ferrites i els cristalls
generadors de raigs laser es troben estructuralment emparentats amb l'espi-
nel.la, la perovskita, el corindo, la sheelita i el granat.1- Val a dir, doncs,
que el coneixement aprofundit de l'estructura cristal-lina de certs minerals
no es alie al disseny i desenvolupament de nous materials. Aixo fa que els
estudis mineralogics hagin pres una nova dimensio: la de trobar-se mes i mes

involucrats en la 1nnovaci6 de materials.

Es ben cert que la sort de molts minerals no es sing el d'esser destructs,

tot fent aixi possible l'obtencio d'unes determinades primeres materies. Pero

en relacio amb els objectius de la ciencia de materials, un mineral es un siste-

ma complex que cal estudiar, abans de tot, per l'interes cientific i tecnologic

de les conditions termodinamiques que ban determinat la seva formacio, el
tipus d'estructura que presenta i les propietats fisiques i quimiques que hi

poden esser mesurades. Aixo fa que, per a comprendre l'estat actual de les
ciencies mineralogiques, hom hagi de recorrer a la definicio de dos grans

camps d'activitat investigadora: la Quimica-Fisica dels Minerals i la Minera-

logia Aplicada.

En atencio als objectius d'aquestes V Jornades, crec oportu de deixar de

banda les activitats que pertanyen al camp de la Mineralogia Aplicada. Sola-
ment vull recordar que la Mineralogia Aplicada s'ocupa de resoldre d'una

manera molt practica tots aquells problemes que en el comers, la industria,

l'agricultura, el medi ambient i la medicina son deguts al comportament fi

sic o quimic dels minerals. En el camp de la Mineralogia Aplicada cal inclou-

re, tambe, tots aquells estudis que menen a la caracteritzacio i a la subse-

guent testificacio dels minerals i llurs analegs sintetics. Pel que fa a 1'ambit

de la Quimica-Fisica dels Minerals, el meu proposit es el de palesar la relacio

que, d'un quant temps erica, ha estat establerta entre la Ciencia de Materials

i 1'estudi cristal.loquimic i cristal-lofisic de les substancies minerals.

CRISTAL-LOQUIMICA MINERAL

L'analisi estructural dels minerals fou iniciada, als anys vint i trenta,
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amb els treballs pioners de BRAGG i de GOLDSCHMIDT sobre el fenomen
de la difraccio de raigs X. Recentment, 1'estudi estructural dels minerals ha
incorporat la utilitzacio de certes tecniques avancades com ara la radiacio sin-
crotr6,1 1'espectrosc6pia Raman, l'espectroscopia EPR i I'espectroscopia
RMN.' Aixo ha fet que l'analisi estructural sistematica dell minerals s'hagi
finalment obert vets l'estudi de fenomens essencialment dinamics com ara
les transicions de fase, la conductivitat termica i la difusio ionica.-

La linia de recerca que pren corn a fito la cristal•lografia dinamica dels
minerals pertany plenament a l'embit de la cristal•loquimica. EVANS,'
1'any 1952, defini la cristal'loquimica corn a la relacio que cal establir entre
les caracteristiques estructurals d'un material solid i les propietats fisico-
quimiques que aquest material presenta. Mitjantcant 1'estudi d'aquesta rela-
cio es, aleshores, factible el disseny estructural de tots aquells nous materials
que hom necessita per a dur a terme un determinat proces tecnologic. Val
a dir, doncs, que des del decenni dels anys trenta enca, la cristal-lografia es-
tructural dels minerals ha anat evolucionant cap a una, a bores d'ara ja molt
activa, cristal-loquimica dels minerals i llurs analegs sintetics. Un bon exem-
ple d'aquesta evolucio el trobem en la historia tecnologica dels minerals zeo-
litics.

L'edifici cristal.li de les zeolites es caracteritza pel fet d'incloure un se-
guit de canals on es poden allotjar molecules i cations aliens a l'estructura
del mineral propiament dit. L'any 1925, els quimics WEIGEL i STEINHOFF
feren 1'estudi de les propietats absorbents de les zeolites minerals xabasita i
mordenita, i suggeriren tot seguit llur possible utilitzacio corn a «sedas mole-
cular> de liquids i gasos industrials. En aquells anys, les zeolites eren una ra-
resa mineralogica, la qual cosa nomes era apreciada pels col•leccionistes.
Pero, un cop descoberta la singularitat de Ilurs propietats absorbents, ben
aviat es configure a llur entorn un nou camp d'intensa activitat cientifica i
tecnologica.

Val a dir que en el desenvolupament dels materials zeolitics hi ban in-
tervingut dos factors principals: d'una banda, s'ha empres l'explotacio mine-
ra de grans jaciments de zeolites, tot tenint el proposit d'aconseguir un us
industrial directe dels productes minerals extrets. D'una altra banda, la sin-
tesi reexida del primer material zeolitic amb una estructura del tipus xabasi-
ta, 1'any 1948, fou com obrir una nova capsa de Pandora, del contingut de
la qual ja ha sortit un llarg seguit, encara no acabat, de noves zeolites sinteti-
ques, totes elles mostrant unes propietats absorbents molt selectives." 10

La cristal-loquimica mineral no es gens estranya a la interpretacio ni a
la simulacio dels processos de cristal-litzacio, amorfitzacio, fusio o dissolucio
succelts en el decurs de la historia geologica d'un determinat sistema mine-
ral. Aixo fa que al redos d'una Quimico-Fisica dels Minerals s'hagin establert
nombrosos punts de contacte entre diverses disciplines corn ara la geofisica,
la geoquimica, la petrologia i adhuc la ciencia de materials.
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FISICA MINERAL

A la Fisica Mineral cal considerar-la com a una de les disciplines mes
coherents i obertes que en l'actualitat es desenvolupen dins l'ambit de les
Geociencies.

La Fisica Mineral tracta essencialment de I'estudi de les propietats fisi-
ques dels minerals, tot tenint en compte llurs possibles canvis estructurals.

Des del punt de vista geologic, ens son gairebe del tot inaccessibles
aquells minerals que es troben per dessota del nivell d'activitat geologica
(uns 100 Km de profunditat cap a l'interior del planeta). Solament el testi-
moniatge d'unes toques com ara les eclogites i les kimberlites, ens permeten,
des de la superficie del planeta estant, de coneixer quines son les fases mine-
rals estables at si del Mantell superior (250 Km de profunditat). No obstant
aixo, la tecnologia actual ja permet de fer 1'estudi de les transicions de fase
que experimenten certs minerals a mesura que augmenta la temperatura i la
pressio.11

Les pressions mes altes, fins ara aconseguides, son de l'ordre d'uns 60
GP, es a dir, una pressio equivalent a la que impeta a uns 1500 Km de pro-
funditat dins el planeta Terra. En aquest sentit, els fisics-mineralogistes
s'han interessat, de bell antuvi, per a fer avancar les tecnologies d'alta pres-
sio i d'alta temperatura.11 Un dels primers experiments reeixits fou la sinte-
si dels polimorfs mes densos de la silice: la coesita i la stishovita. Recent-
ment, cal remarcar la sintesi del material MgSiO„ 1'estructura del qual
pertany at tipus de la perovskita.12 La sintesi d'aquesta nova perovskita es
obtinguda quan el mineral olivi (Mg2Si04) es sotmes a 1'acci6 simultania
d'una pressio de 20-25 GPa i d'una temperatura de 1.300 °K. La perovskita
MgSiO, aixi formada, roman estable fins a unes pressions superiors a
100 GPa. Aquesta perovskita solament arriba a fondre's quan, sota una pres-
sio de 60 GPa, la temperatura de confinament es superior a 3200 °K. No
es, doncs, gens estrany que des del punt de vista tecnologic la perovskita
MgSiO, s'hagi convertit en un dels nous materials mes atraients.

La Fisica Mineral permet una interpretacio mes completa de les Jades
geofisiques del planeta. En efecte, les variables geofisiques, com ara la velo-
citat de les ones sismiques i el flux de calor geotermic, assoleixen un nivell
mes alt d'intel-ligibilitat quan es possible de coneixer llur relacio amb 1'es-
tructura cristal-lina, la compos1ci6 quimica i les propietats optiques i dinami-
ques dels minerals. Nogensmenys, la Fisica Mineral promou, tambe, la sinte-
si i desenvolupament de materials amb propietats tecnologiques
rellevants. "

L'interes que en la actualitat desperten els estudis de Fisica Mineral es
veu, particularment, reflectit en el nombre creixent de treballs que es publi-
quen sota l'epigraf d'espectroscopia mineral.1 14, 15. 16

L'analisi dels espectres d'absorc16 i d'emissio que presenten els minerals
en les regions de 1'ultraviolat, el visible i 1'infraroig permet d'esbrinar, d'una
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manera fonamental , els estats d'oxidacio de certs cations presents en Ilur es-
tructura cristal-lina , la distribucio de cations entre dues o mes posicions cris-
tal-lografiques no equivalents i la interaccio magnetica que es pot establir
entre dos o mes cations que ocupen posicions estructurals veInes . En relacio
amb aquest darter fenomen , cal remarcar que la interaccio antiferromagneti-
ca entre dos o mes cations adjacents es copsada pel fet que les bandes d'ab-
sorcio caracteristiques d'aquests cations augmenten llur intensitat d'una ma-
nera molt significativa . La interaccio magnetica entre cations veins es a
vegades emmascarada per la transferencia de carrega que to Iloc entre dos ca-
tions de 1'estructura . Aquest es el cas de les parelles interactives Fe2i-Fe3
i Fez `-Ti4+ , ambdues molt ben representades en un nombre considerable
de silicats i oxids minerals.

La turmalina es un mineral particularment rellevant per les seves propie-
tats estructurals i espectroscopiques , i s'ha convertit , d'un quant temps enca,
en un material d'interes preferent . 17, 18, 19.20

Dins l'ambit de les tecniques espectroscopiques , la termoluminiscencia
mereix un breu comentari . Com se sap molt be , el fenomen de termolumi-
nescencia to lloc quan un material no conductor o semiconductor esdeve Ilu-
minos sota 1'acci6 d'un escalfament progressiu . Ara be, si despres d'haver as-
solit el material una certa temperatura li es imposat un proces invers de
refredament , hom observa , aleshores , que el material ja no dona cap emissio
luminescent per mes que se 1'escalfi de nou. Per tal d'aconseguir que el ma-
terial torni a emetre , cal sotmetre'l a un determinat temps d'irradiacio, sigui
emprant els raigs X, els raigs 0 o els raigs y.21 D'aqui ve que la termolumi-
nescencia sigui utilitzada per a determinar l'edat de materials arqueologics
i geologics.22

Els treballs Buts a terme pel nostre grup de Fisica Mineral s'han orien-
tat, preferentment , vets l'estudi espectroscopic de 1'emiss16 termolumines-
cent dels carbonats minerals. Aixi ens ha estat permes de dur a terme una
clara distincio entre les emissions que son degudes a la presencia de cations
d'impuresa i les emissions que son degudes a transicions caracteristiques del
grup molecular (CO3).23.21 Aquesta discriminacio espectrografica es del tot
necessaria quan es tracta d'establir, d'una manera acurada , la relacio que hi
ha entre la intensitat d'una determinada emissio luminescent i 1'edat del
material.

CONCLUSIONS

La Mineralogia contemporania no presenta unes fronteres ben definides
en relacio amb els camps propers de la Fisica i la Quimica. En el pas d'un
camp a l'altre trobem, mes aviat, un seguit de teories i experiencies comu-
nes. D'aqui ve que els problemes pels quals s'interessa la Mineralogia actual
no siguin del tot aliens a les questions i problemes que planteja el disseny
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i obtenci6 d'un nou material. En aquest sentit, ]a Mineralogia tradicional ha
sofert una profunda transformaci6. En l'actualitat, els estudis mineralogics

es desenvolupen tot duent a terme unes tasques importants d'experimenta-
ci6, modelitzaci6 i simulaci6 de processos i sistemes complexos.

Ara per ara, la individualitat temitica de la Mineralogia, at si de les
ciencies experimentals, cal nomes veure-la en relaci6 amb la complexitat geo-
fisica i geoquimica dels processos i sistemes per ella estudiats.
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