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1. SUMMARY 
Copper, cobalt and iron are elements that have a very limited solubility among them, being 

the systems Cu-Co and Cu-Fe practically immiscible. 

The fact of working with a system with good performance technology being an alloy widely 

used as base material in cutting tools and in applications where their magnetic properties are 

useful, it becomes important to study how to get them from the solid state, being mechanical 

alloying with high energy ball mill the best way. 

The objective of this project is to find the best conditions for nanostructure and try to achieve 

amorphous conditions for the Cu-Fe-Co sample with mechanical alloying and compare it with 

different times. For this reason we choose three scenarios with the same metal powder where it 

will be treated for 8 hours, 50 hours and 60 hours. 

The sample resulting from different trials were characterized by X-ray diffraction (XRD) and 

Differential Scanning Calorimetry (DSC) for comparing the different results, to study the 

evolution of the sample at different milling times to evaluate the variation parameters in the 

matrix of copper and a study of the crystal size. 

Subsequently the long time milling samples were compacted by laminating and sintered in a 

tube furnace to reduce the porosity and make it more consistent. We have studied the results 

obtained after sintering and have been compared with the original sample with no treatment to 

observe how they have changed their structure. 

The main conclusion we can say is that a long milling time changes the structure of the 

sample, but you cannot get the sample totally amorphous.  There are obvious changes in the 

structure of the alloy and the size of the Crystal decreases. 
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2. RESUM 
El coure, el cobalt i el ferro són elements que presenten una solubilitat molt limitada entre 

ells, essent els sistemes Cu-Co i Cu-Fe pràcticament immiscibles. 

El fet de tractar-se d’un sistema amb unes bones prestacions tecnològiques essent un 

aliatge molt emprat com a material base en eines de tall i en aquelles aplicacions on les seves 

propietats magnètiques siguin d’utilitat, esdevé important estudiar com obtenir-los des de l’estat 

sòlid, essent la mecanosíntesi amb molí de boles d’elevada energia un dels camins amb més 

possibilitats. 

L’objectiu d’aquest projecte és trobar les millors condicions per nanoestructurar la mostra i 

mirar d’assolir condicions d’amorfització  de la mostra de Cu-Fe-Co amb síntesi mecànica i 

comparar-ho amb diferents temps de molta. Per aquest motiu s’han triat 3 escenaris amb la 

mateixa pols metàl·lica on es tractarà durant 8 hores, 50 hores i 60 hores. 

Les pols resultants dels diferents assajos s’han caracteritzat per Difracció de Raigs X (DRX) 

i Calorimetria Diferencial de Rastreig (DSC) pera comparar els diferents resultats per estudiar 

l’evolució de la mostra als diferents temps de mòlta per avaluar la variació dels paràmetres en 

la xarxa del coure i fer un estudi de la mida del cristall. 

Posteriorment s’han compactat les mostres de llargs temps de mòlta en una laminadora i 

s’han sinteritzat en un forn tubular per a disminuir la porositat i fer la mostra més consistent. 

S’han estudiat els resultats obtinguts després de la sinterització i s’han comparat amb els 

inicials per a veure com ha variat la seva estructura. 

Com a conclusió principal es pot dir que a llargs temps de mòlta varia l’estructura de la 

mostra, tot i que, no es pot arribar a l’amorfitzar totalment la mostra. Són evidents els canvis 

produïts en l’estructura de l’aliatge i la disminució de la mida del cristall. 
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3. INTRODUCTION 
The aim of this project is to find the best conditions for nanostructuring and try to achieve 

amorphous conditions for a powder sample composed of Cu, Fe and Co (50:25:25 mass ratio) 

followed by lamination of the sample to achieve a compact structure and sinter it to consolidate 

links between components. 

The Cu-Fe-Co alloy shows a crystal structure where the atoms are placed in a periodic 

arrangement over many atomic distances in the three dimensions of space, that is why, the 

atoms are distributed according to a dimensional repetitive pattern, in which each atom is bound 

to its nearest neighbors. 

Often these metals have imperfections that make the network not perfect. If the number of 

these imperfections is very high, reaches a point where the structure can no longer be 

considered as crystalline. In this case the solid is called amorphous. 

In order to amorphisate samples we will use a mechanical alloying system. This technique 

involves metal or ceramic grinding balls for a system with different metals to obtain cold alloys. 

This system let us create, alloys of immiscible metals between them, impossible situation by 

conventional methods. 

Microstructural properties are analyzed using the X-ray diffraction (XRD) technique and will 

give us information about the crystalline structure of the sample. 

In order to determine the enthalpy of crystallization is used DSC, a thermoanalytic technique 

that will give us information about the recrystallization temperature of the sample and the 

amount of crystallinity.  

The sample previously laminated in order to obtain a compact piece, is sintered below the 

temperature of crystallization in order to make the structure bonds stronger and produce the 

compact piece more consistent. 
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4. OBJECTIVES 

 
The main objectives for the project are: 

- To find the best conditions for nanostructure and try to obtain amorphous conditions for 

the Cu-Fe-Co sample with mechanical alloying and compare the different milling times. 

-   Characterize the effect of the mechanical alloying for to study the behavior of the 

sample for the different milling times. 

- Compact the sample laminating and sintering with enough temperature for make it more 

consistent. 
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Figura1: Esquema del diagrama de procés
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5. FONAMENTS TEÒRICS 

5.1 SÍNTESI MECÀNICA 
La síntesi mecànica és una tècnica que consisteix en la mòlta amb boles metàl·liques o 

ceràmiques, segons el material a tractar, d’un sistema en pols que pretén aconseguir un aliatge 

en estat sòlid, la qual cosa permet realitzar aliatges que no es podrien crear per els mètodes 

convencionals. 

Durant la molta la pols es veu sotmesa a una alta energia, el que provoca una deformació 

plàstica severa i constant, que donarà lloc a múltiples fractures i soldadures. El resultat d’això 

és la síntesi d’aliatges en fred amb propietats diferents al sistema inicial. Les característiques 

que més influeixen en la mòlta són la mida i la forma de partícula, la mida del cristall, la 

composició química, la densitat, la ductilitat, la duresa, la compressibilitat, la difusivitat i la 

mal·leabilitat. 

L’impacte de les partícules modifica la morfologia de la pols, donant lloc a l’aparició de 

unions fredes quan les partícules del material estan entrant en contacte amb les boles i es 

formen partícules noves per combinació de constituents o matèria prima inicial. [1] 

Figura 2: Representació de la col·lisió entre les boles [1] 



12 Cortés Picas,, Adrià 

La soldadura en fred condueix a la deformació plàstica i a l’aglomeració de partícules; per 

altre banda, la fractura comporta una reducció dels mides de les partícules i la iteració dels dos 

fenòmens condueix a un refinament i homogeneïtzació dels constituents. 

 

Figura 3: Representació de la mida de partícula respecte les hores de molta [1] 

 

El procés de la mecanosíntesi es pot dividir en diferents etapes: 

ETAPA1: INICIAL 

Comença la deformació de la pols que agafa una forma aixafada a l' estar entre les boles. 

 La pols de materials dúctils es deformen fàcilment quan colisionen amb les boles.  La 

principal causa són les forces de compressió. En canvi, la pols de materials més fràgils es 

fracturen amb més facilitat que es deformen. 

 

ETAPA2: PREDOMINI DE LA SOLDADURA 

En aquesta etapa apareixen partícules  amb estructura multicapa, on les làmines  van 

soldant-se i incrementant el gruix de les partícules, per l'acció dels cossos moledors. 

 

ETAPA 3: FORMACIÓ DE PARTÍCULES EQUIAXIALS 
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Aquest tipus de partícules apareixen en aquesta etapa a causa de la pèrdua  de ductilitat 

del material que presenta una major tendència a la fractura que ocasiona  l'enduriment  del 

mateix al llarg de les diferents etapes. 

 

ETAPA 4: AFINAMENT DE L'ESTRUCTURA 

En aquesta etapa final s'arriba a una homogeneïtzació  interna de la pols, obtenint una pols 

amb la composicions desitjada  i prealeat equivalent a la composició percentual de la barreja de 

la pols inicial. 

A la última etapa és on apareixen els equilibris en els processos de fractura i soldadura, un 

creixement en la microduresa de la pols i una disminució de la ductilitat. 

 

Aquestes característiques determinen l’evolució del procés d’aliatge, i destaca la ductilitat 

com la més important. Segons aquest criteri es diferencien 3 tipus de sistemes: 

- Sistema dúctil-dúctil: El mecanisme que predomina en aquest tipus de sistema és la 

soldadura. 

- Sistema dúctil-fràgil: En aquest cas hi ha un efecte proporcional entre la soldadura i 

l’efecte del material fràgil. 

- Sistema fràgil-fràgil: Predomina la fractura. 

A l’inici de la molta es produeixen les primeres soldadures, que formen altres superfícies, 

que tornen a fracturar així fins que finalitzi. A mesura que augmenta el temps de mòlta, 

s’incrementa la duresa i la fragilitat de la pols, la qual cosa també augmenta el nombre de 

fractures. Degut a aquestes i a les posteriors soldadures es formen noves superfícies, que es 

tornen a fracturar, i així indefinidament. [9] 
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5.2 – VARIABLES DE LA MECANOSÍNTESI 
Les variables que influeixen en el procés de mòlta mecànica d'alta energia són molt 

diverses, com ara:  

1. TIPUS DE BOLES  

La mida de les boles utilitzades ha de ser l'adequada  per al molí empleat,  ja que l'energia 

cinètica que es crea depèn de la massa i velocitat que marquen. Per això, la utilització de boles 

de materials densos com l'acer és més òptim, tot i que s'ha de tenir en compte que una densitat 

elevada pot reduir la freqüència dels xocs i impedir un continu moviment. 

La relació bola / càrrega és un dels paràmetres més importants en mòlta mecànica, sol 

oscil·là normalment entre 10:1 i 20:1 però depèn del tipus de l’energia que es vulgui adquirir al 

procés. 

2. TEMPERATURA  

Els increments de temperatura amb els quals es treballa en aquest procés són de 100oC-

400oC (normalment per sota de la temperatura de recristal·lització) i es produeixen per l'energia 

cinètica del medi de mòlta. En els casos on dins del molí es produeixin  reaccions 

exotèrmiques,  els increments de temperatures es disparen, podent ser controlats mitjançant 

refrigeració.  

Aquestes temperatures afecten de manera crítica la microestructura final i  la cinètica de 

formació de fases; les temperatures que es mesuren en el procés són dues: la temperatura 

macroscòpica i la temperatura local.  

La temperatura macroscòpica s'origina de les condicions externes (friccions) i de condicions 

internes (intercanvis energètics entre els elements).  

La temperatura local procedeix de les col·lisions que provoquen deformacions i 

escalfaments forts i localitzats. Es pot mesurar aproximadament estudiant la microestructura del 

producte final. 

3. FREQÜÈNCIA I INTENSITAT DE MOLTA 

Hi ha dos tipus de freqüència dins d'un procés de mòlta mecànica d'alta energia 

- la freqüència mitjana de col·lisió que es relaciona amb la mida del mitjà de mòlta i amb la 

velocitat mitjana, de forma inversament proporcional.  
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- la freqüència d'impacte de la partícula que mostra la probabilitat de xoc, on en incrementar 

la concentració de les partícules en la superfície i uniformitzar la mida de les partícules, la 

probabilitat disminueix.  

La intensitat de mòlta és proporcional a les característiques i propietats de la pols durant el 

procés, i un indicador de l'energia de mòlta. Quan s'incrementa aquest paràmetre pel fet d' 

introduir major quantitat de boles, més densitat o majors velocitats de col·lisió, l'energia 

transferida a les partícules en cada col·lisió i l'energia a dissipar augmenten. 

4. TIPUS DE MOLÍ 

La selecció del molí és un factor important en els resultats que s'obtindran i, per això, es 

necessita comprovar la seva capacitat, el cost, el temps de cicle a què s'ha de sotmetre, el 

tipus de material i la distribució de mida de particulars. 

5. FRACTURA DE LES PARTI ́CULES 

Les fractures de partícules es produeixen quan la pressió de mòlta és alta i la resistència de 

les partícules és baixa, en un entorn de velocitats elevades en incrementar l'energia de les 

col·lisions.  

La producció de partícules de mida micromètriques s'aconsegueix amb l'ús de mitjans de 

mòlta amb mides més petites, on l'estructura (amorfa) crea diferents resultats de fractura 

segons la seva distribució. 

6. ATMOSFERA  

Quan es treballa amb atmosfera controlada s'aconsegueix una reducció de la contaminació. 

Això s'aconsegueix mitjançant la col·locació del molí dins d'un recinte, on es controli l'atmosfera 

o bé segellant el contenidor. Les atmosferes controlades solen ser de gasos nobles com el argó 

(Ar) o l'heli (He).  

En canvi, els processos sense control de l'atmosfera produeixen grans contaminacions per 

la formació de compostos volàtils o no volàtils i per l'absorció de gasos per pols sense 

processar. Amb aquest procés es sintetitzen nitrurs o hidrurs de metall a causa de les reaccions 

sòlid - gas. 

 

7. AGENTS CONTROLADORS DEL PROCÈS  
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L'objectiu de la utilització d'agents controladors és disminuir la superfície de contacte 

natural que dificulta la soldadura. Però aquests poden produir canvis en composició, mida, 

forma, propietats, contaminació i originen materials amb noves propietats tecnològiques.  

Els diferents tipus d'agents que s'utilitzen són compostos orgànics (ceres, estearats) que 

creen problemes de volatilitat en alguns casos i en altres dificultats per eliminar-los, que es 

solucionen amb desgasificacions. Pols ceràmics (actuen com a element abrasiu). [1] 

 

5.3 – SISTEMA METÀL·LIC CU-FE-CO 
El material emprat per aquest projecte es tracte d’una barreja de coure, ferro i cobalt usada 

com a material base de moltes eines de tall. 

Els sistemes binaris Cu-Co i Cu-Fe són pràcticament immiscibles. Es pot observar als 

diagrames d’equilibri corresponents que es mostren a la figura 4. Es pot veure que el rang de 

solubilitat tant del sistema Cu-Co com del sistema Cu-Fe és molt reduït, mentre que en el cas 

del sistema Fe-Co, s’aprecia una solubilitat total per composicions similars entre ells i per sota 

de 700ºC. Per aquest motiu el sistema Cu-Fe-Co es difícil d’obtenir en condicions d’equilibri. 
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Figura 4: Diagrames d’equilibri [2] 

Des del punt de vista termodinàmic, la solubilitat a temperatura ambient del sistema Fe-Co es 

manifesta amb l’entalpia de barreja negativa (procés exotèrmic), mentre que el sistema Cu-Co i 

Cu-Fe presentaran entalpies de barreja positives (processos endotèrmics) indicatius de que la 

solubilitat d’aquests sistemes no es dona espontàniament. [2] 
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5.4 – SÒLID METÀL·LIC AMORF 
El sòlid amorf es un estat sòlid de la matèria en el que les partícules que conformen el sòlid 

manquen d’una estructura ordenada. Aquests sòlids manquen de formes definides. Aquesta 

classificació contrasta amb la dels sòlids cristal·lins, on els seus àtoms estan ordenats de 

manera regular i ordenada formant xarxes cristal·lines. 

Figura 5 – Distribució amorfa i cristal·lina [1] 

 

Entre els sòlids amorfs més coneguts destaca el vidre. 

Un mateix compost, segons el procés de solidificació, pot formar una xarxa cristal·lina o un 

sòlid amorf. [1] 

5.5 – PROPIETATS DELS SÒLIDS AMORFS 
Les molècules dels sòlids amorfs estan distribuïdes a l’atzar el que es pot traduir en que les 

seves propietats físiques macroscòpiques del sòlid son isòtropes, iguals en totes les direccions. 

Las formes amorfes tenen una temperatura característica on les seves propietats 

experimenten canvis importants. Aquesta temperatura es coneix com a temperatura de 

transició vítria (Tg).  

Una de les conseqüència directe de la disposició irregular de las partícules en un sòlid 

amorf, es la diferencia de intensitat que prenen les forces intermoleculars. Es dedueix que un 

sòlid amorf no té un punt de fusió definit, sinó que aquesta transformació es duu a terme en un 
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interval de temperatures. Quan es calenta un sòlid amorf, la substància no manifesta un punt 

de fusió, tot i que s’estoven progressivament augmentant la tendència a deformar-se. Es a dir, 

la temperatura de fusió d’un sòlid cristal·lí es precisa i està ben definida. 

Respecte al magnetisme, els metalls amorfs presenten les propietats magnètiques mes 

notables, es comporten com materials ferromagnètics (aquells en els que es produeix un 

ordenament magnètic de tots els moments magnètics en la mateixa direcció). 

 

5.6 - SINTERITZACIÓ 
El sinteritzat és el procés de escalfar els comprimits crus en un forn amb atmosfera 

controlada, fins a una temperatura menor al punt de fusió., però suficientment alta per a 

permetre la adhesió (fusió) de les partícules individuals. Abans de la sinterització el compacte 

es fràgil i la seva resistència és baixa.  

Les variables principals en el sinteritzat són la temperatura, el temps i la atmosfera del forn. 

Les temperatures i els temps de sinterització varien en funció del material. 

Per obtenir unes propietats òptimes es important el bon control de l’atmosfera del forn. Es 

essencial una atmosfera lliure d’oxigen, per a controlar la cementació i descarburització dels 

comprimits de ferro i a base de ferro, i per prevenir l’oxidació de la pols. S’acostuma a fer servir 

un corrent  continuo d’Argó per a inertitzar el sistema. 

Els mecanismes de sinterització acostumen a ser complexos, depenen de la composició de 

les partícules metàl·liques i dels paràmetres del processament. Al augmentar la temperatura 

dos partícules veïnes comencen a formar una aliatge pel mecanisme de difusió (adhesió en 

estat sòlid). En conseqüència augmenta la resistència, la ductilitat i la conductivitat tèrmica. Tot 

i que al mateix temps el compactat es contrau i en conseqüència s’han de preveure inflexions 

de compactat. [4] 
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Figura 6: Evolució de la pols durant el procés de sinterització [4] 

 

 

Teoría de la sinterización: etapas

Inicial
Uniones: Contactos entre 

las partículas

Intermedia
Comienza la densificación
Los poros se mantienen 
abiertos→ Fluye gas in-
out.

Final
Los poros se cierran →
NO Fluye gas in-out 

Densidad 85-98%

Cortesía del Prof. 
Randall M. 
German y Metal 
Powder Industries 
Federation MPIF 
(EEUU)Tec. Polvos        Dpt. Ciencia e Ing de Materiales e Ing. Química         UC3M6
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6. EQUIP EXPERIMENTAL 

6.1 – EQUIP DER A LA MECANOSÍNTESI 
L’equip usat en el procés de mecanosíntesi és un molí de boles planetari, el Pulverissete 6 

de la companyia Fristch. 

Figura 7: Fristch Pulverissete 6 [8] 

 
En un molí planetari la pols i les boles giren al voltant de l’eix central, que tenen un sentit 

contrari al del molí, això provoca que  la pols es separi de les parets degut a la forces de la 

inèrcia que deriven del moviment de rotació. Aquest procés es composa per l’efecte d’abrasió 

(contacte pols - bola) i percussió (xoc de la pols i les boles contra la paret). Amb aquest sistema 

s’obté una molta d’alt rendiment i amb un producte final homogeni. 
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L’aparell permet l’ús d’un recipient d’acer inoxidable tractat i 250ml de capacitat. La mòlta 

s’ha dut a terme amb unes boles del mateix material que el contenidor amb un diàmetre de 

10mm. 

6.2 – DIFRACCIÓ DE RAIGS X 
L’equipament usat en els centres científics i tecnològics de la Universitat de Barcelona es 

tracte d’un difractòmetre Siemens D500 a una longitud de Cu (λ=1,518 A). 

La difracció de raigs X es una tècnica usada per a la identificació de fases o mescles de 

fases cristal·lines. El diagrama de difracció d’un material ve determinat per l’ordre dels àtoms 

constituents. Aquesta tècnica et dona informació sobre la composició, l’ordre atòmic i la 

morfologia de qualsevol material. 

La tècnica es basa en la longitud d’ona de la radiació X que es de l’ordre de las distancies 

interplanars en els materials cristal·lins. En el procés es fa incidir un feix de raigs X de longitud 

d’ona coneguda sobre la mostra i es produeix la dispersió de la radiació sobre els àtoms del 

cristall. Degut a l’existència de molts plànols paral·lels entre sí que estan implicats en la 

dispersió, les reflexions procedents d’aquests plans interferiran entre si.  

Per analitzar els resultats de la difracció de Raig X fem servir el software PANalytical X’pert 

Pro MPD. 

6.3 – CALORIMETRIA DIFERENCIAL DE RASTREIG (DSC) 
 

Dins de les diverses tècniques termoanalítiques, la calorimetria diferencial de rastreig 

(DSC) és una tècnica en la qual es mesura la diferència de calor entre una mostra i una 

referència com una funció de la temperatura. 
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Figura 8: Esquema DSC [5] 

Hi ha dos mètodes per obtenir dades de DSC, el model de DSC de potència Compensada 

basat en què la mostra i la referència que es mantenen a la mateixa temperatura, on els dos 

plats contenen: la mostra del material a analitzar i el material inert de referència. 

 

Els platerets es col·loquen sobre la part superior d'un calefactor, sent controlat per un 

ordinador que controla el funcionament del sistema. A més cada platet està equipat amb un 

sensor per a la mesura de la temperatura i una resistència d'escalfament independent per a 

cadascuna d'elles. El procediment consisteix a incrementar la temperatura dels dos platets a 

una mateixa velocitat, mesurant la quantitat de calor que es subministra a la mostra perquè la 

velocitat de variació tèrmica sigui igual a la de la referència. 

 

6.4 – LAMINADORA 
En la laminació de pols s’alimenta la pols entre els dos rodets de una laminadora col·locant 

la pols entre dues peces metàl·liques com en la Figura 7, aquest es compactat formant una 

banda contínua amb una velocitat de fins a 0,5 m/s. El procés de laminat es pot fer a 

temperatura ambient o a temperatura elevada.  
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Figura 9: Mètode de funcionament laminadora [1] 

6.5 – FORN TUBULAR 
Per a la sinterització s’ha usat un forn tubular Carbolite MTF 1200ºC. En ell s’introdueix la 

mostra en el si del tub i aquest es programa per a que arribi a una temperatura determinada i 

s’hi mantingui durant un temps determinat. Per evitar oxidacions s’inertitza el sistema amb argó.  

 

Figura 10: Forn tubular Carbolite MTF 1200 ºC 
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7. PROCEDIMENT EXPERIMENTAL  

7.1 PREPARACIÓ DE LES MOSTRES  
En primer lloc es preparen 3 mostres idèntiques per a ser tractades posteriorment a les 

condicions indicades, la primera mostra estarà sotmesa a 8 hores de mòlta, la segona a 50 

hores i la tercera a 60 hores. El procés es el mateix per a les diferents mostres: 

1- La quantitat de mostra Cu-Fe-Co a pesar es dedueix tenint en compte la relació BPR 

(ball to powder weight ratio, relació boles de molta – massa de pols) de treball 

escollida, en el nostre cas ha estat de 16:1.  

2- En primer lloc es fa la pesada de les boles d’acer i posteriorment la del material 

metàl·lic segons la relació esmentada anteriorment. S’ha de realitzar amb cura i 

rapidesa per a evitar-ne l’exposició llarga a l’oxigen de l’aire. 

 

 

Figura 11: Pols metàl·lica + boles d’acer 
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3- Un cop es té la mostra pesada, s’introdueix dins del contenidor d’acer la mostra 

pesada i les boles d’acer de 10 mm de diàmetre. 

7.2 PREPARACIÓ I POSTA EN MARXA DEL MOLÍ PLANETARI 
1- Un cop es té la mostra introduïda dins el contenidor d’acer aquest es col·loca a la 

zona corresponent de molí de boles i es subjecte pel capçal que el manté fixe a la 

seva posició. 

 

Figura 12: Contenidor fixat dins el molí 

2- Un cop el compartiment està subjectat, es treuen els taps de les dues vàlvules de la 

tapa del contenidor i es fa passar un corrent d’Argó per a purgar l’aire interior, deixant 

finalment argó al seu interior per tal de tenir una atmosfera inerta durant el procés de 

la mecanosíntesi. 

3- Per acabar es tanca el molí  i es procedeix a la seva programació i posada en marxa. 

El mètode de treball es per cicles per poder alternar una fase de mòlta amb una fase 

de repòs, així s’evita un sobreescalfament del sistema de mòlta originat pels xocs a 
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gran velocitat que es produeixen durant el procés. 

Aquest procediment serà igual per a les 3 mostres, tot i que a cadascuna es programarà 

un temps diferent. En la primera de 8 hores, la segona de 50 hores i la tercera de 60 

hores. 

CONDICIONS EXPERIMENTALS 

BPR 16:1 

Medi de treball Atmosfera inerta d’argó 

Velocitat de rotació del plat (rpm) 300 

Velocitat del contenidor (rpm) 546 

Temps de mòlta (min) 30  

Temps de Repòs (min) 30 

Taula 1. Condicions experimentals de treball 

Quan ja ha finalitzat el procés s’aixeca la tapa del molí i s’extreu la peça d’ancoratge del 

contenidor per a poder retirar el tanc. A partir d’aquest moment cal treballar amb màscara de 

seguretat ja que s’han pogut produir nanopartícules. S’ha d’actuar ràpid ja que el material es 

molt sensible a l’oxidació. 

S’extreuen les boles del contenidor mitjançant unes pinces i s’aboca la mostra obtinguda dins 

d’una bossa ben identificada. Es porta a pesar la mostra per a conèixer la quantitat de mostra 

recuperada i poder -la desar a un dessecador de buit. 

7.3 LAMINACIÓ 
El procés de laminació es dura a terme per les mostres de llargs temps de mòlta, es a dir, per la 
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mostra tractada a 50 i 60 hores. La idea principal es la de compactar la mostra per a poder-la 

sinteritzar posteriorment. 

1- Es col·loca la mostra escollida entre dues làmines d’acer d’1mm d’amplada 

cadascuna d’elles. Es important que la mostra quedi ben col·locada al mig de la 

làmina per a que quan s’apliqui la pressió, les partícules tinguin contacte entre elles i 

es puguin obtenir peces d’una mida tan gran com sigui possible.  

 

Figura 13: Pols col·locada entre les plaques per a compactar 

 

2- S’introdueix les dues làmines entre els dos rodets i aquests apliquen pressió entre 

elles i això provoca que la pols es vagi compactant. S’ha d’anar equilibrant la mida 

entre els 2 rodets per anar aplicant poc a poc més pressió. Aquest procés es repetirà 

fins a que les peces siguin compactes i d’una mida suficientment gran per a poder-les 

estudiar a difracció de raigs X. 
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Figura 14: Laminadora 

 

3- S’extreuen les peces deformant les plaques d’acer i es guarden dins d’una bossa 

identificada. S’ha d’anar amb molta cura ja que les peces obtingudes tenen molt poca 

consistència. Es col·loquen les mostres dins d’un dessecador de buit. 

 

7.4 SINTERITZACIÓ 
El procés de sinterització es dura a terme en un forn tubular amb les mostres prèviament 

compactades de 50 i 60 hores. 

1- Es programa el forn tubular de manera que es calenti fins a la temperatura desitjada 

(200ºC) i es determina el temps en que es vol romandre a tal temperatura (2 hores). 

Es molt important que no superi la temperatura de recristal·lització ja que no volem 

canvis en la estructura de la mostra, només volem reforçar els lligams. 

2- S’introdueixen les mostres en un porta mostres de porcellana de manera ordenada 

per a saber on les tenim ubicades. El recipient es recobreix de grafit per a protegir les 

mostres perquè no s’oxidin. 
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Figura 14: Mostres compactes amb grafit 

 

3- Es col·loca el recipient dins del tub del forn amb l’ajuda d’un pal allargat fins mes o 

menys a la meitat del tub.  

4- Per a protegir el sistema d’oxidacions es fa passar un cabal constant d’argó 

d’aproximadament 4l/min. El gas d’argó de sortida es submergia dins d’aigua per tal 

d’evitar l’entrada d’oxigen i s’activa el forn tubular. 

 

 
Figura 15: Forn tubular amb sistema d’inertització 

 

5- Un cop ja es té tot el sistema muntat es pot posar en marxa el forn. Quan ja han 

passat les 2 hores i la temperatura ha disminuït fins aproximadament 50 ºC es pot 

procedir a retirar la mostra. S’ha de procurar que la temperatura disminueixi fins a 

temperatures no gaire altes per a que no es produeixi un xoc tèrmic 

6-  
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8. RESULTATS I DISCUSSIÓ 

8.1 CARACTERITZACIÓ MICROESTRUCTURAL DE LA POLS CU-FE-CO 
La tècnica emprada per a fer la caracterització es tracta de la difracció de raigs X. Amb 

ella compararem un seguit de mostres de Cu-Fe-Co a diferents temps de mòlta per a 

estudiar les seves estructures cristal·lines i veure si s’aproximen o no a l’estat amorf. 

Amb els resultats d’aquesta prova es pretén veure l’efecte del temps de mòlta en les 

diferents mostres, estudiant així, la seva microestructura mitjançant els difractogrames. 

En primer lloc s’estudia l’estructura d’una mostra patró de 8 hores de mòlta on es segur 

que el sistema és totalment cristal·lí  per a poder-la comparar amb els temps de mòlta 

posteriors a temps més elevats i poder determinar si s’ha arribat a l’estat amorf. 

Figura 16: Difractograma mostra 8 hores 
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En els difractogrames observem una sèrie de pics. Aquests pics ens informen de la 

presència d’un material determinat amb una microestructura determinada segons la seva 

posició. 

Es determina cada pic gràcies al programa X’pert HighScore on estàn enregistrats els 

patrons a la seva base de dades. 

  

En aquest apartat s’ha volgut avaluar com és l’avenç del sistema Cu-Fe-Co cap a la 

formació d’una solució sòlida i com ha evolucionat al cap de llargs períodes de mòlta a 

través de la síntesi mecànica. Per això s’ha procedit a estudiar el comportament amb el 

temps de les fases cristal·lines dels metalls i esbrinar si a partir d’algun temps en concret 

aconseguim trencar aquesta estructura cristal·lina. 

El coure, el ferro i el cobalt donen tres grups de senyals identificatives al difractograma un 

cop es coneix sota quina estructura cristal·logràfica es presenta. En els fonaments teòrics 

hem explicat que la pols metàl·lica de la qual es parteix, el coure i el cobalt presenten una 

estructura cúbica centrada a les cares (fcc) mentre que el ferro és una estructura cúbica 

centrada en el cos (bcc). 

Com que el temps de mòlta afecte a la solució sòlida Cu-Fe-Co s’ha procedit a avaluar la 

seva incidència. A la figura següent es veuen els difractogrames classificats segons els 

diferents temps de molta: 
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A	  

B
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Figura 17. Difractogrames de raig X amb diferents temps de mòlta: 8 h (A), 50 h (B) i 60 h (C)  

 

Si avaluem els difractogrames de dalt a baix els trobem ordenats començant per la 

mostra de 8 hores seguida de la de 50 hores i 60 hores. 

La mostra realitzada a les 8 hores ha estat estudiada en altres treballs, nosaltres 

únicament la farem servir per poder-la comparar amb les altres dues, tant la de 50 com la 

de 60 hores on suposadament hauríem de veure diferencies estructurals i s’hauria d’haver 

arribat a l’estat amorf. 

Si ens fixem en els difractogrames veiem que el pic majoritari es troba en tots ells al 

voltant dels 44º en totes las series.  

En les figures anterior es poden veure colors diferents. El vermell es tracte del coure i el 

blau del ferro. 

Se sap, gracies a altres estudis realitzats, que la pols sense tractar al voltant dels 44º 

presenta un pic amb una doble contribució, es a dir, amb un pic de coure i un pic de ferro 

totalment diferenciats. Al avançar a les 8 hores es converteix en un únic pic. Aquest 

C
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comportament es veu observat per la desaparició gradual de les senyals de ferro i de 

cobalt.  Aquestes dos elements entren dins la matriu del coure.  

Si ens centrem en el Cobalt podem observar com a les 8 hores de molta ja no s’aprecia 

cap senyal, això confirma que es tracte del primer element que entra a la senyal del coure. 

El difractograma segueix detectant senyal de ferro a les 8 hores tot i que es molt inferior a 

la senyal de coure. Si ens fixem en detall, en una posició de 44º 2 theta, se’n detecta un 

lleuger pic a la dreta, aquest pic serà estudiat posteriorment amb més detall. 

Aquest comportament del ferro també ens confirma que el ferro bcc passa a una 

estructura fcc a les 8 hores de molta i que a partir d’aquest punt ja només s’evidencien els 

pics originats per la matriu de coure. 

Un dels principals objectius del treball era aconseguir amorfitzar la pols metàl·lica. Per 

això es van buscar mostres semblants que fessin servir el mateix mecanisme per a trencar 

l’estructura cristal·lina i es va trobar que al voltant de les 50 hores de mostra aquesta 

estructura ja no presentava cap simetria entre si i per tant teníem un sistema amorf. [3] 

 

Si ens fixem tant en la Figura 17 de 50 h com amb la de 60 h podem observar que 

segueixen mantenint una estructura cristal·lina. Seguim observant els mateixos pics, tot i 

que s’han eixamplat significativament. 

Per a determinar l’eixamplament dels pic, podem observar la Figura 3, on es veu una 

comparació de les tres mostres. 
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Figura 18. Difractograma per a la comparació de temps de mòlta a 8 h, 50 h i 60 h 

 

A simple vista no podem deduir cap explicació rellevant ja que el difractograma es molt 

semblant al de les 8 hores i no és el comportament que s’esperava al cap de llargs temps 

de mòlta, es per això que es procedeix a estudiar el pic principal amb més detall. 

Per estudiar més concretament el comportament dels pics de la zona compresa entre 40 i 

46 (2 theta), ja que el senyal de ferro no es suficientment gran com per apreciar-lo, s’ha dut 

a terme una deconvolució, que es tracte d’un ajust matemàtic que es fa a partir del 

programa FullProf_Suite (winPLOTR version 2007) i dels paràmetres obtinguts als 

difractogrames. 

En la següent figura es mostra un ajust per deconvolució realitzat a la mostra de 8 hores. 

En ella s’observa un pic principal on s’identifica clarament la senyal de coure.  

A la dreta del pic principal es pot apreciar un pic menor que es tracte de la senyal de ferro 

que va desapareixent, transformant-se en un eixamplament de  la senyal de Coure.  
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Això ens està indicant la presència de dues fases, la primera que s’identifica amb el pic 

més gran, que seria de Cu(Fe, Co) i en el pic petit s’hi troba la senyal de ferro que no s’ha 

difós en la nova fase. 

 

Figura 19: Deconvolució del pic prop de 44º 2 theta a 8 hores 

 

En la següent figura a les 50 hores de mostra ja no es pot gairebé intuir la senyal de ferro 

ja que ha entrat dins la matriu del coure provocant un eixamplament del pic. En aquest punt 

tractem una sola fase de Cu (Fe,Co), tot i que la estructura segueix essent en la seva major 

part cristal·lina, ja que el difractograma mostra els diferents pics amb una amplada i unes 

intensitats molt semblants. 

Figura 20: Deconvolució del pic a 2 theta 43,5º a 50 hores 
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Com es pot apreciar que no s’ha pogut arribar a l’estat amorf, més endavant  s’estudiarà el 

perquè i les possibles causes.  

 

 

 

8.2 CONDICIONS EXPERIMENTALS PER A L’AMORFITZACIÓ DE LA POLS CU - FE - CO 
En aquest apartat s’ha estudiat el perquè no s’ha arribat a l’estat d’amorfització de la 

mostra.  

La principal diferencia entre un sòlid cristal·lí i un d’amorf és la seva estructura. En un 

sòlid cristal·lí existeix una ordenació dels àtoms a llarg abast, mentre que en els sòlids 

amorfs no es pot predir on es trobarà el pròxim àtom. En aquest fet es basen els diferents 

mètodes de diferenciació entre ambdós tipus de sòlids que en alguns casos, com en el 

nostre, no és fàcil de diferenciar a simple vista. 

En un sòlid cristal·lí la disposició dels àtoms guarden una simetria. Per aquesta raó, el 

diagrama de difracció de raigs X mostra un número de pics determinats molt ben definits a 

uns angles determinats. Amb aquestes dades de la intensitat i de la posició es pot 

determinar la ordenació dels àtoms en aquest sòlid. 

En un sòlid amorf, els àtoms estan col·locats al atzar, per aquest fet, en el difractograma 

es mostren pocs pics, normalment només el principal, que es caracteritza per una gran 

amplada angular. Analitzant l’amplada angular del pic junt amb la intensitat i el tipus de 

interacció, es pot obtenir, la funció de distribució radial, que dona la distancia als primers 

àtoms veïns. 

Ja em vist que a simple vista els difractogrames no presenten símptomes evidents 

d’haver arribat a l’estat amorf i en les deconvolucions, estudiant el pic amb més detall, 

tampoc hem vist evidències. 

La difracció de Raig X mostra el comportament de la major proporció de la mostra, és a 

dir, pot ser que tinguem una part amorfitzada però la major part de la mostra segueix sent 

cristal·lina. 
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En la Figura representada a continuació es mostra la comparació del pic en posició 74º 

de les mostres de 8 hores (blau), 50 hores (verd) i 60 hores (vermell). En ells es pot veure 

clarament un eixamplament del pic, aquest comportament ens fa pensar que s’ha reduït la 

mida de cristall i que la evolució al llarg dels temps de mòlta és evident, tot i que, no 

suficient per poder dir que la mostra està amorfitzada. 

 
Figura 21: Difractograma comparatiu a 74º 

 

Augmentar en proporció el temps de mòlta no és una raó necessària per a poder arribar a 

l’estat amorf, ja que poden influir un gran nombre de detalls com per exemple: el diàmetre 

de les boles, l’energia emprada en el molí la temperatura en el molí, etc. Es per això que 

s’ha fet una recerca per a intentar deduir a que es deu aquesta causa. 
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8.3 ESTUDI DE CALIROMETRÍA DSC 

S’han realitzat estudis de calorimetria (DSC) per a determinar la temperatura de 

cristal·lització. Aquest mètode consisteix en mesurar la quantitat de calor captada o cedida 

per la mostra de Cu-Fe-Co en estat sòlid. En un sòlid amorf, la disposició irregular dels 

seus àtoms fa que aquest posseeixi una alta entropia (alt desordre) respecte al sòlid 

cristal·lí, que està perfectament ordenat. A l’hora de la cristal·lització, aquesta entropia fa 

que la variació de calor sigui molt suau i per tant estigui extesa en un rang de temperatures. 

El calor específic del nostre sòlid durant la cristal·lització mostra un pic estret molt ben 

definit a una temperatura concreta que correspon a la temperatura de recristal·lització 

d’aquest sistema i  en la Figura DSC que tenim a continuació es veu clarament el pic 

marcat de color vermell.    

Figura 22. DSC 50 hores 

 

 

 

Onset 276,65 °C

Integral 67,98 mJ
  normalized 5,46 Jg^-1
Peak 312,04 °C
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Figura 23. DSC 60 hores 

 

A partir del DSC es pot determinar el % de cristal·linitat de la mostra emprant l’entalpia de  

fusió de cada mostra representada en el diagrama respecte a l’entalpia de cristal·lització 

suposant el sistema 100% cristal·lí. 

%  𝑐𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑖𝑡𝑎𝑡 = 100 ·   
∆𝐻  𝑚

∆𝐻  100%  𝑐𝑟𝑖𝑠
                                                        𝑒𝑞. 1 

Amb l’equació 1 podem fer una aproximació a partir dels calors específics de totes les 

especies cristal·lines del  % de cristal·linitat i podem calcular que aquesta està al voltant del 

14 %. 

Podem veure que gran part de la mostra està amorfitzada tot i que el difractograma no 

mostri el mateix. La difracció de Raigs X es molt sensible a l’hora de trobar l’estructura 

cristal·lina, per tant, mentre hi hagi una proporció més gran que el 5% seguirà mostrant 

l’estructura cristal·lina. 

Es pot veure que el pic estret que hi ha abans de l’àrea de recristal·lització (Onset Point) 

el tenim en 276º C per a la mostra de 50 hores i a 267 ºC per a la mostra de 60 hores.  

Onset 267,25 °C

Integral 96,03 mJ
  normalized 5,11 Jg^-1
Peak 304,06 °C
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DSC-INT-14-30-1, 18,7890 mg
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 SW 8.10 SW 8.10 SW 8.10 SW 8.10eeeeRRRRTATATATASSSSUnitat de Polimorfisme i Calorimetria: CPVUnitat de Polimorfisme i Calorimetria: CPVUnitat de Polimorfisme i Calorimetria: CPVUnitat de Polimorfisme i Calorimetria: CPV                         



42 Cortés Picas,, Adrià 

El nostre sistema treballa a unes condicions en que el tanc i les boles d’acer durant la 

mecanosíntesi poden arribar fins a uns 430 ºC de temperatura [1]. Si el nostre sistema 

estigues treballant en aquestes condicions s’estaria sobrepassant la temperatura de 

recristal·lització i aquest fet impediria que la mostra arribés a amorfitzar-se al 100%. 

  

Una solució possible per a minimitzar aquest inconvenient es instal·lar un equip de 

refrigeració al molí durant la síntesi mecànica però al laboratori no es disposa d’aquest 

equip. Per al nostre equip de síntesi es venen unes càmeres refrigerants que funcionen al 

buit amb nitrogen líquid. 

Al següent apartat s’estudia el diàmetre de partícula per a confirmar que s’ha reduït la 

mida al llarg de les hores de mòlta. 

 

8.4 COMPARACIÓ DELS DIÀMETRES DE PARTÍCULA AL LLARG DEL TEMPS. 
S’ha estudiat els cristalls de cada mostra per a veure si realment s’ha anat reduint la mida 

dels cristalls al llarg del temps de mòlta.  

Mitjançant els resultats obtinguts dels anàlisis de difracció de raigs X de cada mostra i 

l’equació d’Scherrer s’ha realitzat el càlcul de la mida aproximada de cristall de cada 

mostra. 

La síntesi mecànica del nostre sistema Cu-Fe-Co amb el pas de les hores tendeix a una 

solució sòlida on el ferro i el cobalt es difonen en la matriu del coure . 

El pla estudiat per a trobar la mida dels cristalls es tracte del pla (1 1 1) de la partícula ja 

que correspon al de màxima compacitat, es a dir, el que s’ajusta millor a l’estructura del 

cristall. 

Tal i com hem dit anteriorment els càlculs es fan a partir de l’equació s’Scherrer (Eq.1), 

s’ha pres com a paràmetre B de l’equació els valors obtinguts de l’amplada a mitja alçada 

del pic principal de coure (FWHM). La diferencia entre el paràmetre B i FHWM radica en 

que el primer és el resultant d’extreure les contribucions que afecten a l’amplada del pic 

(microdeformacions, tensions internes...) deixant només la contribució donada per la mida 

del cristall, mentre que el segon es el valor total amb totes les contribucions. 
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𝐷   𝑛𝑚 =   
0,9 ·   𝜆  (𝑛𝑚)
𝐵 · 𝑐𝑜𝑠∅

                                                                  𝑒𝑞. 2 

 

La variable D correspon a la mida del cristall, B a l’amplada del pic a mitja altura i ∅ a 

l’angle de Bragg. 

Els resultats referents al pla (1 1 1) es mostren recollits a la taula mostrada a continuació 

per a comparar la mida entre la mostra de 8 hores i la de 60 hores. 

 

D Scherrer (nm) 

8 hores 36,01 

60 hores 21,46 

Taula 2: Diàmetre de partícula a diferents temps de mòlta 

 

Es pot comprovar que tot i no haver arribat completament a l’estat amorf, el diàmetre de 

partícula ha disminuït considerablement entre les dues mostres. 

Això vol dir que s’ha mantingut la estructura cristal·lina de la mostra tot i que s’ha reduït 

molt el diàmetre de partícula. 

8.5 ESTUDI DE LA POLS COMPACTADA I SINTERITZADA. 
En aquest últim apartat es vol estudiar la pols sotmesa a llargs temps de mòlta 

prèviament compactada i sinteritzada. 

Com s’ha explicat anteriorment els dos processos finals del nostre experiment tracten de 

compactar la pols en una laminadora i sinteritzar-la posteriorment per poder adherir les 

partícules i millorar la seva resistència. 

El nostre sistema ha estat sotmès a una temperatura de 250 ºC durant un període de 2 

hores, això ha format un pont de matèria entre les partícules i ha fet disminuir l’energia 

superficial del sistema. Aquest pont de matèria es constitueix degut a la transferència de 

matèria des d’una zona de les partícules cap a una altre.  
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Aquesta transferència de matèria ha produït un canvi en la mida dels porus (espais entre 

les partícules), els porus passen a fer-se esfèrics i més petits. Els canvis produïts en la 

porositat han fet que la mostra passés de ser un material porós compactat (abans de la 

sinterització) a un material amb una densitat més elevada (després de la sinterització).  

Es pot comprovar que la diferencia de fragilitat de la mostra abans i després de ser 

sinteritzada varia molt. Ara tenim una mostra molt més resistent a la fractura. 

 

En la següent Figura es pot apreciar el difractograma de la mostra de 60 hores un cop ja 

sinteritzada.  

 

Figua 24: Difractograma de pols tractada a 60 hores i sinteritzada. 

 

Com es pot veure en la Figura (24), la peça compacta de Cu-Fe-Co ha variat la seva 

estructura. Es pot observar un pic a 27 º que correspon al grafit usat per a protegir la 

mostra d’oxidació. 

Als 44º es veu clarament la aparició d’un doble pic. Es pot observar que el ferro que 

anteriorment, i gracies a la síntesi mecànica, havia passat a formar part de l’estructura fcc 
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del coure i ara la mostra presenta tres fases, estructura fcc amb coure majoritari,  bcc degut 

a la separació del ferro i una fase formada per ferro i cobalt. 

El senyal de color rosa es tracte del coure, el de color verd del ferro i el de color gris del 

aliatge ferro-cobalt. Es pot veure clarament que en el segon pic es tracte bàsicament d’un 

pic de ferro i que el primer pic es tracte de coure. 

Tot això ens ha mostrat que s’ha modificat la estructura cristal·lina que tenia la mostra a 

les 60 hores de tractament. Aquest primer doble pic també se’ns mostra en el difractograma 

de pols sense tractar. Es per això que en la següent figura es fa una comparació del 

difractograma de la pols sense tractar, comparant-lo amb la pols tractada a 60 hores i 

posteriorment sinteritzada. Es una manera de veure com ha afectat tot el procés en la 

nostre mostra. 

  

Imatge 25: Difractograma de comparació entre la pols sense tractar i la pols tractada i 
sinteritzada a 60 hores 

 

En aquesta comparació es pot veure molt clarament l’efecte produït pel temps de mòlta. 

Es veu com els pics s’han eixamplat de manera considerable en comparació amb el temps 
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inicial. En la pols sense tractar es poden observar 3 pics, un ubicat aproximadament a 43 i els 

altres dos al voltant de 44. Aquests 3 pics corresponen a la senyal de Coure , al ferro i el cobalt. 

Hem vist durant el temps de mòlta que el cobalt entrava dins la matriu del coure al cap de poc 

temps i que a mida que passa el temps el ferro també va entrant dins la seva matriu.  

Al aplicar calor al sistema, durant la sinterització, hem vist la separació de les fases un altre 

cop.  

El pic s’ha desplaçat i s’ha eixamplat cap a la dreta d’on teníem inicialment el pic, el fet que 

s’hagi eixamplat es degut a que el ferro i el cobalt han entrat dins la matriu del coure, però que 

s’hagi desplaçat cap a la dreta es degut a que les distàncies interplanars varien. 

Segons la següent equació on  𝜆=0,15406, 𝑠𝑖𝑛∅ es la posició en graus i d es la distancia 

interplanar. 

𝜆 = 2 · 𝑑 ·   𝑠𝑖𝑛∅                                                        𝑒𝑞. 3 

Veiem que durant la mecanosíntesi, la distancia interplanar (d) disminueix, ja que les 

partícules es fan més petites, es per això que per a que 𝜆  es mantingui constant, ha 

d’augmentar 𝑠𝑖𝑛∅. 

Per això podem veure un desplaçament cap a la dreta a mida que avança el temps de mòlta. 

En els altres casos es despreciable ja que no hi ha gaire diferencia, però entre el primer i l’últim 

es pot veure la diferencia clarament. 
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9. CONCLUSIONS 
The conclusions that can be drawn from the mechanical alloying are: 
 

- After 8 hours milling the cobalt have already spread in the copper matrix, while iron up 
to 50 hours cannot say that has been entered completely. 
 

- In 60 hours milling time has not been possible to fully amorphisate the sample. 
 

- You can see signs of the evolution of the system structure, as there are more hours of 
mechanical alloying and the broadening of the peaks produced by the effect of the 
collisions between balls and powder. There was a distortion in the structure of the 
system but a 14% remains crystalline.  
 

 
 
Regarding the study of compaction and sintering: 
 

- The sintering causes that a portion of the sample is transformed to a new phase of 
iron-cobalt and iron. 
 

- It can be observed the symptoms of the system evolution for long time periods of 
mechanical alloying, porosity has decreased and density has increased. It has been 
shown that it is possible to achieve a compact piece of metal powder. 
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APPENDIX 2. REFERENCE X-RAY PATTERNS. 
Copper pattern: 

Name and formula 
 
Reference code: 01-085-1326  
 
Mineral name: Copper  
ICSD name: Copper  
 
Empirical formula: Cu 
Chemical formula: Cu 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   3,6150  
b (Å):   3,6150  
c (Å):   3,6150  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   8,93  
Measured density (g/cm^3):   8,96  
Volume of cell (10^6 pm^3):  47,24  
Z:   4,00  
 
RIR:   8,86  
 
 
Subfiles and Quality 
 
Subfiles: Inorganic 
 Mineral 
 Alloy, metal or intermetalic 
 Corrosion 
 Modelled additional pattern 
Quality: Calculated (C) 
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Comments 
 
Additional pattern: See PDF 4-836.  
ICSD collection code: 064699  
Test from ICSD: No R value given. 
 At least one TF missing.  
 
References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++, (1997) 
Structure: Swanson, H.E., Tatge, E., Natl. Bur. Stand. (U.S.), 

Circ. 539, 359, 1, (1953) 
 
Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    
  1    1    1    1      2,08712    43,317     100,0 
  2    2    0    0      1,80750    50,449      42,7 
  3    2    2    0      1,27810    74,126      17,1 
  4    3    1    1      1,08996    89,938      15,6 
    
   Stick Pattern 

	  
 
Cobalt pattern: 
 
Name and formula 
 
Reference code: 01-089-4307  
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ICSD name: Cobalt  
 
Empirical formula: Co 
Chemical formula: Co 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Fm-3m  
Space group number: 225 
 
a (Å):   3,5441  
b (Å):   3,5441  
c (Å):   3,5441  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   8,79  
Volume of cell (10^6 pm^3):  44,52  
Z:   4,00  
 
RIR:   7,29  
 
 
Subfiles and Quality 
 
Subfiles: Inorganic 
 Alloy, metal or intermetalic 
 Modelled additional pattern 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
 
ICSD collection code: 044989  
Test from ICSD: Calc. density unusual but tolerable. 
 No R value given. 
 At least one TF missing.  
 
References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++  
Structure: Owen, E.A., Madoc-Jones, D., Proc. Phys. Soc., 

London, 67, 459, (1954) 
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Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    
  1    1    1    1      2,04619    44,229     100,0 
  2    2    0    0      1,77205    51,532      42,1 
  3    2    2    0      1,25303    75,867      16,8 
    
    
Stick Pattern 
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Iron pattern: 
 
Name and formula 
 
Reference code: 01-087-0721  
 
Mineral name: Iron  
ICSD name: Iron  
 
Empirical formula: Fe 
Chemical formula: Fe 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Cubic  
Space group: Im-3m  
Space group number: 229 
 
a (Å):   2,8662  
b (Å):   2,8662  
c (Å):   2,8662  
Alpha (°):  90,0000  
Beta (°):  90,0000  
Gamma (°):  90,0000  
 
Calculated density (g/cm^3):   7,88  
Measured density (g/cm^3):   7,87  
Volume of cell (10^6 pm^3):  23,55  
Z:   2,00  
 
RIR:  10,77  
 
 
Subfiles and Quality 
 
Subfiles: Inorganic 
 Mineral 
 Alloy, metal or intermetalic 
 Corrosion 
 Modelled additional pattern 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
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Additional pattern: See PDF 85-1410.  
ICSD collection code: 064998  
Test from ICSD: Calc. density unusual but tolerable. 
 No R value given. 
 At least one TF missing.  
 
References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++, (1997) 
Structure: Owen, E.A., Williams, G.I., J. Sci. Instrum., 31, 49, 

(1954) 
 
Peak list 
 
No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    
  1    1    1    0      2,02671    44,677     100,0 
  2    2    0    0      1,43310    65,028      11,5 
  3    2    1    1      1,17012    82,342      17,4 
   Stick Pattern 
    

 
 





 


