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Una de les raons basiques que ens ha animat a la presentacio d'a-

questa ponencia es donar a coneixer les lfnies de recerca i 1'instrumen-

tal cien tffic del GRUP DE PROPIETATS TERMIQUES DEL DEPARTAMENT

DE TERMOLOGIA DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA, per

tat de contribuir, dintre de les nostres possibilitats, a millorar el nivell

de coneixement i de relacio entre la universitat i la industria del nos-

tre Pais.
Els contactes que hem tingut darrerament amb diferents industries,

encara que en nombre escas, ens han permes de comprovar com, mol-

tes vegades, la recerca basica, que fan fonamentalment els departa-

ments universitaris, pot tenir una aplicacio immediata per solucionar

problemes concrets de la produccio industrial i es una llastima que, a

causa del mutu desconeixement de les disponibilitats i de les potencia-

litats, es perdin beneficis substanciosos, i mes en els moments actuals,

en que se'ns fa diffcil d'acceptar una Universitat aillada de la societat.

Es per aixo que considerem que, per petita que sigui la nostra contribu-

cio, s'han de promocionar el maxim les relations entre la recerca i la pro-

duccio industrial i no s'han de desaprofitar les experiencies concretes,

per tat de perfeccionar les possibles lfnies d'actuacio.
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El contingut d'aquesta ponencia es pot centrar en dos punts:

- Presentacio del nostre grup de recerca, donant a coneixer l'uti-
llatge cientffic de que disposem i les tecniques que tenim en funciona-
ment per dur a terme les lfnies d'investigacio que desenvolupem ac-
tualment.
- Explicacio de les peculiaritats de les tecniques emprades i de

Ilurs possibles aplicacions.

El GRUP DE PROPIETATS TERMIQUES DEL DEPARTAMENT DE TER-
MOLOGIA DE LA UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA esta treba-
llant des de fa mes de vuit anys en 1'estudi de vidres, especialment
de vidres calcogenurs i metallics. Aquests materials son interessants,
ja que presenten alhora propietats electriques i optiques (vidres calco-
genurs) o propietats mecaniques i magnetiques (vidres metallics),
adients a un gran nombre d'aplicacions. Tanmateix, cal assenyalar la
dificultat que comporta estabilitzar aquestes propietats, pel fet que es
tracta de materials desordenats i, per tant, sotmesos a fenbmens de
relaxacio fins a un estat mes estable, i perque s'origina facilment la
cristallitzacio del material per activacio termica.

En escalfar un vidre podem trobar els accidents termics segiients:
la transicio vitria, la temperatura de Curie (en els vidres metallics),
una o algunes recristallitzacions i, a la fi, la fusio. La transicio vitria i
la temperatura de Curie impliquen una variacio de la capacitat calorf-
fica, la recristallitzacio es visualitza per un o alguns processos exoter-
mics, i la fusio es caracteritza mitjancant un o mes processos endo-
termics.

La tasca que portem a terme consisteix en el seguent:

- Preparacio dels vidres.
- Observacio de l'evolucio del comportament dels vidres, mitjan-

cant diferents tractaments termics, per tal de determinar si hi ha re-
laxacio cap a un estat termodinamic d'equilibri d'energia lliure mes
baixa.
- Determinacio experimental de les temperatures de transicio

vitria i/o de les temperatures de Curie, aixf corn de les temperatures
de cristallitzacio dels vidres preparats, analitzant la seva variacio en
funcio dels diversos tractaments termics.
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- Estudi complet de la cinetica de cristallitzacio ( mesura d'ener-

gies d'activacio , constants de reaccio , temps cl'induccio , etc.), procedint

a la identificacio de les fases cristallines , per a la qual cosa es fa ne-

cessari el coneixement dels diagrames de fases.

Corn es ben sabut , el proces de formacio de vidres requereix, des

d'un punt de vista experimental , un refredament prou rapid per tal

que, en l'interval de temperatures , en el qual s'ha de produir la cristal-

litzacio de les diverses fases estables , els atoms que constitueixen el

material no tinguin temps de situar -se en posicio cristallina . Aixo fa

que disposem d'un forn rotatori per a la preparacio de mostres vitries

per tremp a I'aigua, ja que la velocitat de refredament es de l'ordre

de 102 K/s. Tambe disposem d'un equip de preparacio de vidres metal-

lics mitjancant la tecnica de melt-spinning , que permet arribar a una

velocitat de refredament de 106 K/s.

Per realitzar 1'estudi utilitzem un calorimetre diferencial de ras-

treig Perkin Elmer DSC-II ( nitrogen liquid, fins 1000 K), amb la

sortida acoblada a un sistema de tractament de dades, marca Trilab.

Aquest calorimetre ens permet d'analitzar la cinetica de cristallitzacio

en regim isotermic i en regim d'escalfament constant , amb velocitats

entre 0 ,625 i 320 K/min.

Cal assenyalar que moltes de les transformations de fase son massa

rapides per poder-les mesurar en regim isotermic i, a mes a mes, en

les aplicacions industrials, la formacio del vidre i/o la seva desvitrifi-

cacio s'esdevenen en conditions no isotermiques.

Tambe hem utilitzat un equip d' analisi termica Netzsch per fer ter-

mogravimetria i analisi termica diferencial (ATD) amb intervals de

treball que van des de la temperatura del nitrogen liquid fins a 1500 K.

La identificacio de les fases cristallitzades la realitzem mitjancant
microscopia de rastreig en mostres facturades de nou, o be per micros-
copia optica sobre mostres polides.

Pel que fa referencia a les nostres relacions amb la industria, fins

ara hem dut a terme satisfactoriament algunes analisis i estudis per
solucionar problemes concrets que ens han plantejat algunes industries,
encara que les collaborations que hem mantingut les podriem qualificar
d'esporadiques i, algunes vegades , de casuals . Malgrat aixo, els resul-
tats han estat positius . Aixi, per exemple, hem analitzat mostres d'ar-
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giles, cosa que ha servit corn un primer pas a la identificacio dels com-
ponents que constitueixen les complexes mescles de les primeres ma-
teries. En un altre context, hem realitzat mesures de capacitat calori-
fica de ceres, que han servit per millorar el proces d'obtencio.

Tambe hem determinat les temperatures de descomposicio i les
perdues de massa d'alguns productes farmaceutics, aixi com les tempe-
ratures i entalpies de fusio de sals inorganiques per a algunes industries
quimiques.

Els equips de que disposern permeten de portar a terme estudis
sobre:

- determinacio de les temperatures i entalpies associades als di-
versos canvis d'estat;
- estudi de descomposicions termiques, tant en regim isoterm

com en regim d'escalfament controlat, analitzant tant les perdues de
massa com les variations energetiques associades;
- determinacio de calors especifiques de solids i de liquids;
- analisis de puresa de compostos i aliatges;
- avaluacio dels parametres cinetics de reactions en fase conden-

sada;
- preparacio d'aliatges metallics, tant a 1'estat vitri com al vitri-

cristalli i al cristalli.

Per tal de donar una visio mes amplia del tema, creiern oportu
citar alguns processos industrials, en els quals les mesures d'analisi
termica i calorimetria diferencial de rastreig han contribuit, donant
lloc a un millor coneixement i aprofitament dels processos esmentats.
Aixi, el rendiment dels productes que retarden la inflamacio de la fusta
i/o de les fibres textils pot deduir-se de les corbes obtingudes per ana-
lisi termica.

La capacitat d'absorbir calor es de gran importancia en la determi-
nacio de la capacitat d'aIllament de materials que es poden fer servir
en la construccio. Aixi mateix, la capacitat de despreniment de calor
es d'interes per a les mescles d'explosius i materials pirotecnics. Una
vegada mes, I'ATD ens pot proporcionar una informacio de gran
utilitat.

Diversos processos industrials requereixen 1'escalfament de mes-
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Iles de primeres materies. En aquests casos es desitjable coneixer, a
mes a mes de la temperatura minima a la qual es pot obtenir el pro-
ducte, les possibles transformations que poden experimentar les pri-
meres materies, abans que reaccionin entre elles. Si la velocitat d'escal-
fament en dATD es semblant a la del proces industrial, podrem deduir
informacio sobre el mecanisme de reaccio i, reciprocament, podrem
adequar els titles d'escalfament d'un proces industrial basant-nos en
els resultats de l'analisi termica.

Si tenim en compte que els processos de reaccions catalitzades nor-
malment s'efectuen a temperatures elevades, podrem obtenir-ne infor-
macio a partir de les corbes d'ATD realitzades en condicions isotermes
a les proximitats de la temperatura de reaccio.

Les reaccions polimorfiques i d'isomeritzacio, que son d'una gran
importancia en algunes industries, corn la farmaceutica i la dels hidro-
carburs, es poden detectar i determinar mitjancant IATD, especialment
si la conjuguem amb la termogravimetria.

Finalment, a les industries de gomes i plastics, l'aplicacio de 1ATD
es de gran intetes en els processos seguents: la polimeritzacio, la ca-
racteritzacio fisica dels productes en termes de les transitions amorfo-
cristall, les mesures de calors de solucio, la modificacio quimica de
polimers, les reactions de degradacio i envelliment sota condicions
inertes i oxidants, aixi corn 1'avaluaci6 dels elements antidegradants.

Amb aixo, creiem que hem posat de manifest que les mesures ter-
modinamiques contribueixen a un millor coneixement d'alguns mate-
rials d'interes industrial i tecnologic, i hem suggerit possibles linies
de collaboracio del nostre grup de Propietats Termiques amb la indus-
tria, amb la certesa que solament una collaboracio franca i fructifera
entre industrials i investigadors permetra de potenciar les possibilitats
d'ambdos collectius.
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