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1 Introducció: 

 L'objectiu d'aquest treball és estudiar els canvis estructurals i magnètics que es 

produeixen en materials que presenten efecte magnetocalòric, centrant-nos en el sistema 

Mn-Co-Ge-Fe, i analitzar-los en relació a les seves possibles aplicacions, per exemple en la 

refrigeració magnètica a temperatura ambient. 

 

 1.1 L'efecte magnetocalòric:   

 L'efecte magnetocalòric (MCE) és una propietat intrínseca de tots els materials 

magnètics però la seva intensitat depèn de les propietats de cada material. Es defineix com 

el canvi de temperatura que es dóna en un material magnètic quan se li aplica un camp 

magnètic i el seu origen es deu a l'acoblament de la subxarxa magnètica del sòlid a un camp 

magnètic extern.1,2 

 L'MCE es pot quantificar com el 

canvi reversible de la temperatura (Tad) 

que experimenta el material quan la 

variació del camp es realitza en un procés 

adiabàtic, o bé, com el canvi reversible 

d'entropia magnètica (SM) si la variació del 

camp es realitza en un procés isotèrmic. 

(Veure Figura 1) 

 Des del punt de vista termodinàmic 

aquests dos processos són anàlegs a una 

compressió isotèrmica i una expansió                  Figura 1: Dependència tèrmica de l'entropia S 

adiabàtica.                                                            per a diferents valors d'H. 

 

 

Figura 2: Imatge esquemàtica 

que mostra els dos processos 

bàsics de l'MCE quan s'aplica 

o es retira el camp magnètic 

H: el procés isotèrmic, que 

produeix un canvi d'entropia, i 

el procés adiabàtic, que 

produeix una variació de 

temperatura. 
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 Aquest descobriment va ser atribuït a Warburg, però en realitat és de Weiss i 

Piccard. Ja al segle XIX, Joule va observar que les mostres de ferro emetien calor en aplicar 

un camp magnètic. Per altra banda, Thomson (Lord Kelvin) ja era conscient en 1860 de 

que els materials ferromagnètics perdien les seves propietats magnètiques a partir d'una 

certa temperatura (anomenada temperatura de Curie) i va predir que es produiria un 

escalfament del material quan es magnetitzés i un refredament quan es desmagnetitzés. 

Però no va ser fins 1917 que Weiss i Picard establiren els principis físics que regeixen 

aquest fenomen.3 

 La seva primera aplicació va ser proposada per Debye4 i Giauque5 (1927). Consistia 

en crear cicles de refrigeració magnètica per arribar a temperatures inferiors a la de l'heli 

líquid. En 1933 es va aconseguir arribar, utilitzant aquest mètode, a una temperatura de 

250mK. S'havia baixat per primera vegada de la barrera d'1K.  

 

 1.2 Materials magnetocalòrics (MCMs): 

 A partir de 1960 a la West Virginia University6,7 es va començar a estudiar el MCE 

al Gadolini, que és el primer material descobert amb una temperatura de Curie a 

temperatura ambient. Aquest fet obrí la porta a la refrigeració magnètica a temperatura 

ambient, més eficient i ecològica que la tecnologia actual de refrigeració. 

  En l'actualitat és molt important la recerca i disseny de dispositius magnetocalòrics 

i també de nous materials magnetocalòrics (MCMs) apropiats per a aplicacions a 

temperatura ambient. 

 La temperatura de Curie, Tc, marca la separació entre les fases ferromagnètica i 

paramagnètica d'un material. Per a cada una de les fases estructurals d'un material la Tc és 

diferent. Amés, un material presentarà una determinada fase estructural en funció de la 

temperatura a la que es trobi. Quan la Tc coincideix amb el canvi de fase estructural o bé, si 

per sobre d'una determinada temperatura estam a una fase estructural i magnètica 

determinades i per sota a unes altres diferents, es parla de transicions de fase magneto-

estructurals. Aquests canvis de fase es poden emprar per treure el màxim rendiment de 

l'MCE. 

 En els sistemes magnètics es distingeixen transicions de fase magneto-estructurals8 

de primer ordre, en les que coexisteixen les dues fases en equilibri i presenten una 

discontinuïtat en el volum i en la imantació M, i transicions de fase contínues, de segon 

ordre, en les que es passa de forma contínua d'una fase a l'altra sense que les dues 

coexisteixin a l'equilibri. Per altra banda el calor específic associat al canvi de fase, està fixat 

a una certa temperatura i s'eixampla en augmentar H per a transicions de segon ordre 

mentre que per a les de primer ordre el pic sempre té la mateixa forma però la seva posició 

es desplaça amb H creixent. Per tant, en general els MCMs es poden dividir en dos grups: 

els de primer i segon ordre. (Veure Figura 3). 
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 Així, per exemple, en les 

transicions de fase de segon ordre 

l'MCE serà més important a tota la 

zona propera a la temperatura de 

Curie del material, mentre que per 

les de primer ordre, la resposta 

magnetocalòrica estarà molt cen-

trada a la temperatura de Curie i 

s'anul·larà als voltants.9 

 Per altra banda, les 

transicions magneto-estructurals de 

primer ordre solen presentar his-

tèresi tèrmica i magnètica, i majors 

canvis en el volum. Però els 

materials de segon ordre presenten 

una resposta magnetocalòrica més 

ampla.           Figura 3: Dependència tèrmica de la magnetització M i  

           calor específic CH per a diferents valors d'H. 

 De forma general,  les respostes magnetocalòriques amples s'associen a múltiples 

transicions de fase, obtenint respostes de baixa intensitat si les transicions de fase es donen 

a temperatures properes10 o respostes amb diversos pics si les transicions es donen a 

temperatures separades.11,12 

 

 1.3 Composts MnCoGe:13,14,15 

 Els composts equiatòmics del tipus MM'X (on M, M' són metalls de transició i 

X=Si, Ge o Sn) són materials importants en la recerca degut a les seves propietats 

magnètiques, especialment per el seu remarcable MCE. Un dels més importants és el 

MnCoGe.  

 El compost MnCoGe és un aliatge que presenta transicions magnètiques i 

estructurals al voltant d'uns 420K. Aquest material presenta dues fases: a baixa temperatura 

es troba en una fase ortoròmbica (amb temperatura de curie T0
C≃345K) mentre que a 

temperatura alta presenta una estructura hexagonal (amb temperatura de curie TH
C≃275K ).  

 Dopar el material lleugerament és un mètode efectiu per a aconseguir modificar les 

temperatures de les transformacions i per tant la temperatura en que es produeix l'MCE. 

S'ha comprovat que el Fe és un substitut adequat per al Mn, que aconsegueix baixar la 

temperatura en que es produeix la transició. 

 En aquest treball s'emprarà el Mn0.98CoGeFe0.02. S'ha escollit aquesta composició ja 

que diversos estudis mostren que és la que presenta la transició de fase a la temperatura 

més propera a la temperatura ambient.15,16  
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2 Tècniques experimentals: 

 En aquest apartat es donarà una petita explicació de les tècniques emprades per a 

realitzar el treball. 

 2.1 Difracció de raigs X: 

 La difracció de raigs X és una tècnica que ens permet estudiar les estructures 

cristal·lines, identificar les fases presents a un material i observar les transicions estructurals 

que presenta. 

 Quan es fa incidir un feix de raigs X sobre un material, és dispersat per les 

distribucions electròniques dels àtoms constituents. En els sòlids, la matèria es troba 

disposada en forma de plans paral·lels entre si i equiespaiats. La radiació incident sobre 

aquests plans sofreix una reflexió especular sobre cada un d'ells. 

 

 Figura 4: Imatge esquemàtica de la interferència de rajos incidents sobre la xarxa del sòlid. 

 Per a que hi hagi una interferència constructiva, la diferència de camí òptic ha de ser 

un nombre enter de vegades la longitud d'ona incident. Es defineix dhkl com la distància 

interplanar dels plans reticulats caracteritzats per els índexs de Miller (hkl). 

 = 2 dhkl sinϴ 

  D'aquí s'arriba la condició de Bragg: 

2 dhkl sinϴ = n λ 

 Per tant, per a una λ fixada, la interferència dels feixos dispersats dóna lloc a un 

determinat espectre de difracció caracteritzat per intensitat difractada no nul·la únicament 

per a determinades direccions ϴ. 

 El difractòmetre emprat en aquest treball és un difractòmetre de pols Bruker model 

D8 Advance amb geometria Bragg-Brentano equipat amb càmera de temperatura MTC-

LOWTEMP que treballa entre -180 i 400ºC i utilitza λ = 1.54060Ǻ, corresponent a la línia 

espectral k del coure. 
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 2.2 Calorimetria diferencial d'escombrada (DSC): 

 La DSC (Differential Scanning Calorimetry) és una tècnica d'anàlisi tèrmic que 

permet detectar transicions endotèrmiques i exotèrmiques i determinar les temperatures de 

transició.    

 Es basa en mesurar la diferència entre 

el calor que absorbeix o allibera una mostra i 

el d'una referència en funció de la 

temperatura. Amb aquesta finalitat es 

mantenen (mostra i referència) a la mateixa 

temperatura. Aquest procés es pot dur a 

terme a una temperatura constant durant un 

cert temps o refredant o encalentint la mostra 

i la referència entre un determinat rang de 

temperatures. 

               Figura 5: Imatge esquemàtica d'un calorímetre. 

 El principi bàsic en que es basa aquesta tècnica és que quan la mostra experimenta 

una transformació física com una transició de fase es necessitarà un flux major (o menor) 

de calor a la mostra que a la referència per a mantenir ambdues a la mateixa temperatura. 

 El calorímetre emprat per aquest treball (TA DSC 2920) treballa entre una 

temperatura mínima de -60ºC i màxima de 400ºC. 

 

 2.3 Termogravimetria (TGA): 

 La TGA (Thermal Gravimetric Analysis) és un mètode d'anàlisi tèrmic per el qual 

es mesura la diferència de massa d'una mostra i d'una referència en funció de la 

temperatura. 

 La prova es realitza a una termobalança, que consisteix en una balança de precisió 

amb dos suports que es troba a l'interior d'un forn dins el qual es pot crear una atmosfera 

adient. 

 En aquest treball es farà servir la 

termobalança incorporant un imant just 

per sobre la mostra, que produeix un 

camp magnètic al voltant de 100mT. 

D'aquesta manera, es mesurarà el pes 

aparent de la mostra en funció de la 

temperatura (que correspondrà a la 

magnetització en funció de la 

temperatura) i un canvi en aquest pes 

estarà relacionat amb una transició 

magnètica.                Figura 6: Imatge esquemàtica d'una termobalança. 
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 En aquest treball s'emprarà el dispositiu TA, SDT Q600, que no disposa de sistema 

de refredament per sota de temperatura ambient. La seva temperatura màxima és 1000ºC. 

  

 2.4  Espectroscòpia de raigs X (EDXA): 

 L'EDAX (Energy Dispersive X-ray analysis) és una tècnica analítica emprada per a 

la caracterització química d'una mostra. Es basa en el fet de que cada element presenta una 

estructura atòmica única. D'aquesta manera s'obtenen un conjunt de pics característics per 

a cada element (el seu espectre d'emissió electromagnètic). 

 Per a induir aquesta emissió, s'enfoca un feix d'alta energia d'electrons, protons o 

raigs X sobre la mostra que s'estudia. 

 En repòs, un àtom de la mostra 

conté els seus electrons en estat 

fonamental. El feix incident pot 

estimular i arrabassar un electró d'una 

capa interna, i un electró de capes 

superiors caurà al forat que va deixar el 

primer electró, alliberant energia en 

forma de raigs X. Aquestes energies es 

poden mesurar en un espectròmetre de 

dispersió d'energia. Com aquestes 

energies són característiques de cada 

element, es pot obtenir la composició 

de la mostra.     Figura 7: Imatge esquemàtica de l'emissió d'un  

      electró d'un àtom per estimulació externa. 

 Per realitzar aquest treball s'ha emprat l'EDS Bruker X-flash detector 4010.  

 

 2.5 Microscòpia electrònica d'escombrada (SEM): 

 La SEM (Scanning Electron Microscopy) és una tècnica capaç de produir imatges 

d'alta resolució de la superfície d'una mostra emprant les interaccions electró-matèria en 

lloc d'emprar llum. 

 El funcionament es basa en accelerar un feix d'electrons amb un camp elèctric al 

canó del microscopi. Amb aquest feix s'escombra tota la superfície de la mostra. Quan el 

feix incideix sobre la mostra, es produeixen interaccions entre els electrons del feix i els 

àtoms de la mostra. Existeixen dos modes bàsics d'operació. En el mode imatge, la imatge 

es forma a partir del feix transmès (mecanisme de Bright Field). En el mode difracció, la 

imatge es forma a partir del feix difractat per la mostra (mecanisme de Dark Field). 

  En aquest treball s'emprarà el SEM Hitachi S-3400 N. 
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3 Treball Experimental: 

 Es desenvoluparà al laboratori un material que presenta efecte magnetocalòric amb 

Mn, Co, Ge i Fe i s'estudiarà el seu comportament en el canvi de fase magneto-estructural 

que presenta. 

 La formula general del compost és: 

Mn1-xCoGeFex 

 S'emprarà aquest aliatge per les seves bones propietats magnètiques, com una 

temperatura de Curie adequada i un remarcable MCE a un ampli rang de temperatures. Un 

altre punt a favor és el seu baix cost de producció.13,14,15,16 (Veure 1.3). 

 3.1 Preparació del material: 

 Es prepararà una mostra d'uns 15 grams. S'ha escollit el valor de x=0.02 ja que 

diversos estudis mostren que aquest valor és el que presenta el canvi de fase a la 

temperatura més propera a la temperatura ambient15,16 (veure 1.3). Per tant la unitat 

molecular serà: 

Mn0.98CoGeFe0.02 

 Composició del material: 

 Masses molars: MMn=54.94 
 

    
, MCo=58.93 

 

   
, MGe=72.64 

 

   
, MFe=55.85 

 

   
 

 Per tant es pot calcular la massa de la molècula com: 

 Massa molècula: MM= 0.98MMn + MCo + MGe + 0.02MFe = 186.53 
 

   
 

 

 El percentatge en massa (wt%): 

 %Mn= 0.98MMn/MM= 28.86% 

 %Co= MCo/MM= 31.59% 

 %Ge= MGe/MM= 38.94% 

 %Fe= 0.02MFe/MM= 0.60% 

El percentatge atòmic (at%): 

%Mn= 0.98/3= 32.67% 

%Co= 1/3= 33.33% 

%Ge= 1/3= 33.33% 

%Fe=0.02/3=0.67

 Llavors, si es vol obtenir una mostra de 15g, s'hauran d'afegir: 

 Mn 4.3296g + 3% = 4.4594g 

 Co 4.7392g 

 Ge 5.8414g 

 Fe 0.0898g 
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 S'afegeix un 3% en massa de Mn per a compensar la pèrdua de massa de Mn per 

evaporació deguda al procés de fusió. 

 Experimentalment es tindrà una certa puresa dels materials i error en les mesures.  

 Finalment la mescla que entrarà al forn serà: 

Material Puresa Massa(g) 
Mn 99.99% 4.4589 ± 0.0001 

Co 99.9% 4.7375 ± 0.0001 

Ge 99.999% 5.8474 ± 0.0001 

Fe 99.99% 0.0892 ± 0.0001 

 Total 15.132 
 

 La precisió de la bàscula emprada és de 0.0001g 

 3.2 Fusió del material: 

 La fusió es duu a terme en un forn d'inducció ASEG GALLON model 

PRESSOVAC OR. El material s'introdueix en un gresol de silici recobert d'una capa de 

nitrur de bor que actua com a lubricant i evita reaccions indesitjades del silici del gresol 

amb la mostra.  

 Dins el forn el gresol es col·loca dins una bobina per la que passa corrent i aigua, 

generant corrents de Foucault. 

 Abans de començar, l'equip fa el buit i crea una atmosfera d'argó de 6 a 8 bars per 

evitar l'oxidació del material. 

 Es deixa escalfar fins que s'observa una bola incandescent amb convecció. 

 Llavors s'apaga el 

forn i es deixa refredar el 

material dins aquest. 

 Una vegada s'ha 

refredat s'extreu del gresol. 

Ha sortit en trossets d'uns 

pocs mil·límetres. Alguns 

d'ells pareixen tenir una 

petita quantitat de nitrur de 

bor adherida a la superfície. 

(Veure Figura 8). Per tant 

s'empraran només les mos-

tres que es consideren més 

netes per a fer la carac-

terització.                                  Figura 8: Imatge del material obtingut tal i com ha estat extret del forn. 
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3.3 Caracterització del material 

 3.3.1 Caracterització morfològica: 

 En aquest apartat s'estudiaran les dimensions de les partícules i la composició del 

material que s'ha preparat. 

 3.3.1.1 Espectroscòpia de raigs X (EDXA) 

 Per a obtenir una estimació de la composició del material s'introdueix una mostra a 

l'espectròmetre de raigs X: 

Figura 9: Resultat de l'espectroscòpia de raigs X. Mostra una presencia de Mn, Co, Ge i Fe. 

 Els resultats: 

Element Sèrie wt.% wt.% norm. at.% Error% 

Mn K-series 29.20 28.74 32.54 1.8 

Co K-series 30.74 30.26 31.93 2.0 

Ge L-series 40.05 39.42 33.77 4.5 

Fe K-series 1.60 1.58 1.76 0.2 

 Total 101.60 100.00 100.00  

  

 La composició de la mostra és bastant semblant a la composició que es pretenia 

aconseguir, per tant, són els resultats que s'esperaven. També es pot apreciar que no hi ha 



13 
 

contaminació del nitrur de bor, que semblava estar adherit a la superfície d'algunes mostres, 

ja que no apareixen a la gràfica (Figura 9). 

 Tanmateix els resultats presenten un gran percentatge d'error. Com no es coneix 

una estimació de la homogeneïtat del material, l'anàlisi d'una sola mostra difícilment serà 

una bona representació de tot el conjunt. 

 3.3.1.2 Microscòpia electrònica d'escombrada (SEM) 

 S'ha observat que fent passar mostres del material per diversos cicles d'escalfament-

refredament, en que es produeixen els canvis de fase, les mostres es polvoritzen. L'objectiu 

d'aquesta prova és mesurar la grandària de les partícules de pols obtingudes. Posteriorment 

es podrà estudiar la viabilitat de la utilització de la pols en la producció de composites, 

ferrofluids o per realitzar processos de pulvimetal·lúrgia. 

    Figura 10: Imatge obtinguda amb microscopi electrònic d'una mostra de material. 
 

 S'observa que les partícules són de l'ordre dels 100nm. 

 3.3.2 Caracterització estructural: 

 3.3.2.1 Difracció de Raigs X 

 En aquest apartat s'emprarà el mètode de la pols: s'aplicarà una radiació 

monocromàtica (λ=1.54060Ǻ) amb una direcció variable sobre una mostra de pols del 

material obtingut. 

 S'introdueix la mostra al difractòmetre de pols per tal d'obtenir els angles en que es 

dóna una interferència constructiva. Posteriorment es compararà el difractograma obtingut 

amb els ja existents a bases de dades de difractogrames de molts de composts químics. 

D'aquesta manera s'aconsegueix determinar l'estructura cristal·lina de sòlids desconeguts. 

 Es realitzarà aquest procés per a diverses temperatures ja que el material presenta 

estructures diferents segons la temperatura en que es trobi.15,16 
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Figura 11: Difractograma d'una mostra del material entre -100 i 100ºC superposat a un patró 

d'estructura hexagonal. 
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 En aquesta gràfica (Figura 11) es 

representa el difractograma per a tem-

peratures entre -100ºC i 100ºC de la 

mostra emprada, juntament amb un patró 

de CoMnGe amb estructura hexagonal. 

 Es pot apreciar que els pics del 

patró tenen una correspondència amb els 

pics del difractograma, sobretot a 100ºC. 

Però són bastant diferents als de -100ºC.  

 Per aquesta raó es pensa que a alta 

temperatura aquest material presenta una 

fase hexagonal. Per això el difractograma 

s'ha representat superposat a un patró 

d'estructura hexagonal. 

 

 

 Les dades del patró són: 

2ϴ dhkl Int H k l 
 

2ϴ dhkl Int h k l 

25.164 3.53614 41 1 0 0 
 

63.049 1.47323 60 2 0 2 

30.310 2.94647 41 1 0 1 
 

70.647 1.33226 21 0 0 4 

33.608 2.66449 51 0 0 2 
 

73.330 1.28999 6       

42.444 2.12800 101 1 0 2 
 

74.679 1.27000 6       

44.333 2.04161 101 1 1 0 
 

80.299 1.19466 71 2 1 2 

51.656 1.76808 6 2 0 0 
 

81.613 1.17872 60 3 0 0 

54.648 1.67813 6 2 0 1 
 

91.220 1.07795 51 3 0 2 

56.761 1.62058 60 1 1 2 
 

92.317 1.06799 6 2 1 3 

58.062 1.58732 6 1 0 3 
 

97.982 1.02080 51 2 2 0 

 

 A partir de la llei de Bragg es poden relacionar la posició dels pics amb la distància 

interplanar: 

      
 

        
 

 

 Llavors, es poden identificar els pics del difractograma de la mostra a 100ºC: 
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     Figura 12: Difractograma a 100 ºC amb identificació de pics i distàncies interplanars de l'estructura  

hexagonal i ortoròmbica. 

 Els pics blaus corresponen a una estructura hexagonal, mentre que els vermells són 

d'estructura ortoròmbica. Això indica que a 100ºC el canvi de fase estructural encara no 

s'ha completat. (Veure figura 12). 

 Per a una estructura hexagonal la relació entre la distància interplanar i els 

paràmetres de xarxa és: 

 

    
  

 

  
 
 

 
              

 

 
 
 

  

 Resolent l'equació per a diferents pics s'obtenen els paràmetres i es pot calcular el 

volum de la cel·la unitat: 

a=4.082±0.001Ǻ   c=5.309±0.001Ǻ   VH=a(a x c)=a2 c sin(60)=76.6±0.1 Ǻ3 
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        Figura 13: Difractograma d'una mostra del material entre -100 i 100ºC superposat a un patró 

d'estructura ortoròmbic. 
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 En aquesta gràfica (Figura 

13) es representa el difractograma 

per a temperatures entre -100ºC i 

100ºC de la mostra emprada, 

juntament amb un patró de 

CoMnGe amb estructura orto-

ròmbica.  

 Es pot apreciar que els pics 

del patró tenen una corres-

pondència amb els pics del di-

fractograma sobretot a -100ºC. 

Però són bastant diferents als de 

100ºC.  

 Per aquesta raó es pensa 

que a baixa temperatura aquest 

material presenta una fase ortoròmbica. Per això s'ha representat el difractograma super-

posat a un patró d'estructura ortoròmbica. 

Les dades del patró són: 

2ϴ dhkl Int h k l 
 

2ϴ dhkl Int h k l 

19.596 4.52655 6 1 0 1 
 

51.942 1.75900 6 0 0 4 

29.522 3.02331 30 1 0 2 
 

53.231 1.71942 21 3 0 2 

30.207 2.95628 21 2 0 0 
 

53.956 1.69802 11 3 1 1 

37.994 2.36636 71 1 1 2 
 

55.502 1.65431 21 2 1 3 

38.545 2.33380 30 2 1 0 
 

57.194 1.60932 6 1 2 2 

39.796 2.26327 30 2 0 2 
 

61.271 1.51165 11 2 0 4 

40.696 2.21513 101 2 1 1 
 

62.816 1.47814 2 4 0 0 

41.383 2.18009 26 1 0 3 
 

63.899 1.45566 11 2 2 2 

45.399 1.99611 51 0 1 3 
 

65.043 1.43280 6 1 2 3 

47.894 1.87781 60 3 0 1 
 

68.484 1.36897 11 1 0 5 

48.071 1.87124 41 1 1 3 
 

69.993 1.34309 21 3 2 1 

 

 A partir de la llei de Bragg es poden relacionar la posició dels pics amb la distància 

interplanar: 

      
 

        
 

 

 Llavors, es poden identificar els pics del difractograma de la mostra a -100ºC: 
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Figura 14: Difractograma a -100 ºC amb identificació de pics i distàncies interplanars de l'estructura 

ortoròmbica i hexagonal. 

 Els pics blaus corresponen a una estructura hexagonal, mentre que els vermells són 

d'estructura ortoròmbica. Això indica que a -100ºC el canvi de fase estructural encara no 

s'ha completat. (Veure figura 14). 

 Per a una estructura ortoròmbica la relació entre la distància interplanar i els 

paràmetres de xarxa és: 

 

    
  

  

  
 
  

  
 

  

  
 

 

 Resolent l'equació per a diferents pics s'obtenen els paràmetres i es pot calcular el 

volum de la cel·la unitat: 

a=5.920±0.001Ǻ   b=3.800±0.001Ǻ   c=7.036±0.001Ǻ   VO=a x b x c=158.3±0.1Ǻ3 
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 Es pot veure que el material presenta una estructura principalment hexagonal a 

100ºC i ortoròmbica a -100ºC. Però a temperatures intermèdies s'observa una coexistència 

de les dues estructures. La transició de fase es produeix de forma gradual entre aquestes 

temperatures. No tots els pics apareixen alhora i fins i tot alguns no arriben a desaparèixer. 

Aquest fet fa pensar que probablement el canvi de fase està encara més estès en 

temperatura.  

 A continuació s'analitza la evolució d'alguns dels pics. Per exemple si s'augmenta la 

temperatura de -100ºC a 100ºC: 

Temperatura (ºC) Pics que desapareixen 
(Ortoròmbic) 

Pics que apareixen 
(Hexagonal) 

  -100  Ja presents: (102),(110) 
 -100  -  -50 (321) (002),(202) 
  -50   -  -25 (004),(302),(311),(213),(222),(123) (112) 

-25   -   0 (301),(204)  

    0   -   25 (102),(103),(113),(210)  

  25   -   50 (202)  

  50   -   75   

    75   -   100 (112) (100) 

  100 Encara presents: (211),(013)  

 

 Finalment està el cas del (101) que es transforma en (101) 

 Els pics apareixen i desapareixen amb una intensitat molt petita i van creixent o 

decreixent de forma suau quan es varia la temperatura. No es produeixen canvis bruscs. 

 Els volums obtinguts per a les dues estructures són VH=76.6±0.1 Ǻ3, que 

correspon a 2 àtoms per cel·la unitat i VO=158.3±0.1Ǻ3 que correspon a 4 àtoms per cel·la 

unitat. Per tant, el canvi de volum en la transformació serà: 

 
      

   
        

 Per tant, en refredar de 100ºC a -100ºC, el sòlid s'expandeix un 3.3%. Aquesta és la 

raó més probable per la que les mostres s'esmicolen durant la transformació. 

  

 3.3.3 Caracterització funcional: 

 3.3.3.1 Calorimetria diferencial d'escombrada (DSC) 

 L'aparell emprat consta de dos sensors. Sobre un d'ells s'ha situat una referència 

metàl·lica de massa i dimensions similars a les de la mostra, i s'ha col·locat la mostra a 

l'altre. La mostra es pot situar directament sobre el sensor o sobre un gresol d'alumini. La 

temperatura mínima a la que arriba el dispositiu és de -60ºC. 
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 Per a començar la prova el primer pas és pesar la mostra a una balança de precisió. 

La mostra s'introdueix a l'aparell i posteriorment es programa la variació de temperatura 

amb el temps. El més usual (i que s'ha emprat per la prova) és usar una dependència lineal. 

 Per a la primera mostra (massa Mostra1=0.33139g) no s'ha fet servir gresol. Es 

programa una variació de temperatura de 5 graus per minut, des de temperatura ambient 

fins a 100ºC. S'estabilitza la temperatura a 100ºC durant 2 minuts i es baixa al mateix ritme 

fins a -60ºC. S'estabilitza la temperatura durant 5 minuts i es torna a pujar fins a 100ºC. 

 Figura 15: Calorimetria de la "Mostra 1", sense fer servir gresol i emprant el 
material tal com va sortir del forn. 

 

 Una vegada acabada la prova, s'ha observat que la mostra s'ha polvoritzat durant el 

procés i ha quedat escampada per fora del sensor per tant la massa ha canviat i els valors 

del calor poden estar bastant distorsionats. (Veure Figura 15). 

 Probablement, la mostra s'ha polvoritzat a causa del gran canvi de volum durant la 

transició de fase que es pot veure a la caracterització estructural. Per aquest motiu en les 

següents proves la variació de temperatura que s'emprarà serà de 2 graus per minut. 

 Es realitza la prova amb una segona mostra (massa Mostra2=0.22971g) amb un 

gresol. En aquest cas es realitzaran dos processos: 

 a) El camí que seguirà la temperatura serà: des de temperatura ambient fins a 100ºC 

a una velocitat de 2ºC/min. S'estabilitza la temperatura durant 2 minuts. Es baixa fins a      

-60º a 2ºC/min. S'estabilitza durant 5 minuts i, finalment, es torna a pujar fins a 100ºC. 

 b) Es repeteix el mateix procés. 
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 Figura 16: Calorimetria de la Mostra 2, amb gresol i emprant el material tal com va sortir del        

forn. 

 Es pot apreciar que ambdós cicles segueixen més o menys el mateix camí. Es pot 

veure que apareixen uns pics que es surten del camí suau de la corba. L'explicació més 

probable és que són el resultat de la fragmentació del material que es va produint durant les 

transformacions. (Veure Figura 16). 

 En el procés es pot apreciar una mica d'histèresi, que es pot estimar com la 

diferència de la temperatura dels pics de refredament i escalfament: 

       
        

   
≃           = 15K 

 Calculant l'àrea sota la corba es pot fer una estimació del "calor latent" i el canvi 

d'entropia associats a la transformació. Realitzant la mateixa prova per a diferents mostres i 

amb cicles similars es veu que el calor Q es troba entre 12 i 14 J/g. 

 El canvi d'entropia es pot calcular com     
  

 
 

 En primera aproximació  ≃
 

    
≃   

 

   
 

 Aquesta variació d'entropia té en compte tant la transformació magnètica com 

l'estructural, però si   és gran també ho serà  SM, que és indicativa de la intensitat de 
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l'MCE. El valor   obtingut és bastant gran, per tant, és d'esperar que l'MCE del material 

estudiat 'també ho sigui. 

 Per altra banda, d'aquestes corbes també es pot extreure que la transició es dóna en 

un rang bastant ample de temperatures (entre -30 i 80 ºC). Aquest fet concorda amb el 

canvi gradual que s'observava en la caracterització estructural. L'amplada de la 

transformació serà llavors,     
   

   
   

≃     . 

 

 3.3.3.2 Termogravimetria (TGA) 

 L'objectiu d'aquesta prova és analitzar si es produeix una transició magnètica de 

forma aïllada. 

 La temperatura mínima a la que arriba l'equip és la temperatura ambient. Per tant 

realitzarem dos cicles: 

 a) El camí que seguirà la temperatura serà augmentar des de temperatura ambient 

fins a 100ºC a una velocitat de 2ºC/min. S'estabilitza la temperatura durant 2 minuts. 

Finalment, es baixa fins a temperatura ambient a 2ºC/min. 

 b) Es repeteix el mateix procés. 

 La mostra emprada en aquesta prova (mostra 3) ha estat polvoritzada prèviament i 

encapsulada. 

 

   Figura 17: Termogravimetria de la Mostra 3 polvoritzada i encapsulada. 
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 A la gràfica (Figura 17) es pot apreciar el canvi de pes aparent que es produeix ja 

des de temperatura ambient fins aproximadament els 80ºC. 

 Això indica que durant el procés d'augment de temperatura, la mostra ha estat cada 

vegada menys atreta per un imant situat a la part superior, i per tant la seva magnetització 

s'ha anat reduint. 

 A partir de 80ºC la corba es torna plana. El pes aparent no varia i per tant a aquesta 

temperatura la transició de fase magnètica ha acabat. El material es troba a la fase 

paramagnètica. 

 Llavors durant el procés de refredament la magnetització ha anat augmentant amb 

una disminució del pes aparent. Es pot observar que a temperatura ambient la corba encara 

no és plana. Això indica que el pes aparent encara varia i per tant que la transició de fase 

cap a la fase ferromagnètica encara no ha acabat 

  Per tant, aquesta prova fa pensar que es produeix una transició magnètica fins al 

voltant dels 80ºC (temperatura de Curie) amb una fase ferromagnètica a temperatura baixa i 

paramagnètica a temperatura alta. 

 

 

 Diferents mostres han estat analitzades amb les tècniques descrites a l'apartat 3.3 

(Caracterització del material) i totes proporcionen unes respostes similars a les 

exposades en aquest apartat. Aquest fet indica que el material és bastant homogeni. 
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4 Pulvimetal·lúrgia, composites i ferrofluids: 

 Aquestes tècniques permetran solucionar el problema de que les mostres es 

polvoritzen, obtenint un material unit a partir de pols. 

 

 4.1 Pulvimetal·lúrgia: 

 La pulvimetal·lúrgia és un procés de fabricació de components metàl·lics, no 

metàl·lics, o mescla d'ambdós a partir de pols de materials. Es basa en compactar-los per a 

reproduir la forma desitjada i encalentir-los, en una atmosfera controlada, a una 

temperatura superior a la de recristal·lització però sense superar el punt de fusió 

(sinterització). 

 Aquesta tècnica permet obtenir components que no es podrien obtenir per altres 

processos. 

 

 4.2 Composites: 

 Els composites són sistemes materials integrats per la combinació de dos o més 

micro o macroestructures que difereixen en forma i composició química, i que són 

essencialment insolubles entre si. Aquests materials apareixen com una resposta a la 

demanda de nous sistemes amb propietats impossibles de reunir en un sol tipus de 

material. 

 Els composites són materials multifàsics que conserven , al menys parcialment, les 

propietats dels seus sistemes constituents. Estan dissenyats per a que presentin la 

combinació de propietats més favorable. 

 Es classifiquen en tres categories segons la seva forma: particulats, de fibres i 

estructurals. 

 Per al material que s'estudia en aquest treball seria interessant fabricar un composite 

particulat (format o reforçat per agregats de partícules): aquests consisteixen en afegir 

partícules a una determinada matriu. 

 Existeixen dos tipus: 

 -     Composites reforçats per dispersió: Presenten partícules de mida ~100nm 

homogèniament repartides. Aquestes actuen a nivell molecular. Es produeix un augment de 

la duresa i resistència a la deformació plàstica i tracció. És la matriu qui suporta 

majoritàriament les forces que s'exerceixen sobre el material. Aquests composites es poden  

mantenir a altes temperatures durant períodes prolongats. 
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 -     Composites de partícules grans: La interacció amb la matriu es produeix a nivell 

macroscòpic. Les partícules restringeixen els moviments de la matriu i suporten una part 

important de les forces que s'exerceixen sobre el material. 

 Unes de les matrius més comuns i que seria interessant aplicar al material que 

s'estudia en aquest treball són les matrius de resina polimèrica. Aquestes presenten un estat 

gelatinós fins que adquireixen duresa a partir d'una reacció química (polimerització). 

 

 4.3 Ferrofluids: 

 Ja s'ha explicat que el fet de que el material s'esmicoli no és un problema ja que es 

pot emprar de forma sòlida amb les tècniques anteriors. Però també es podria fer servir en 

forma líquida i mantenint les seves propietats magnètiques fabricant un ferrofluid. 

 Un ferrofluid és un líquid que es polaritza en presència d'un camp magnètic. Estan 

composats per nanopartícules ferromagnètiques suspeses en un fluid portador, que 

generalment és un solvent orgànic com àcids cítrics, àcids oleics o aigua. 
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5 Resum i conclusions  

  Els materials que presenten efecte magnetocalòric són objecte de recerca en 

l'actualitat, especialment per la seva aplicació en la refrigeració magnètica a temperatura 

ambient. Aquesta tecnologia es presenta com una alternativa més eficient i ecològica que les 

tècniques de refrigeració emprades avui en dia basades en la compressió i expansió de 

gasos. 

 En aquest treball s'ha estudiat la transició magneto-estructural del compost 

Mn0.98CoGeFe0.02, ja que diversos estudis mostren que presenta un gran MCE a temperatura 

ambient.  

 Els resultats de les proves posen de manifest una transició estructural en que els 

plans cristal·logràfics apareixen i desapareixen de forma gradual. El canvi de fase es dóna 

entre una fase ortoròmbica (a baixa temperatura) i una hexagonal (a alta temperatura), i va 

acompanyat d'una variació del volum que hem estimat del 3.3%. El més probable és que 

aquest sigui el motiu per el que les mostres s'esmicolen durant el procés. 

 Els paràmetres de xarxa de l'estructura ortoròmbica són: a=5.920Ǻ, b=3.800Ǻ, 

c=7.036Ǻ. I el volum: VO=158.3Ǻ3 (corresponent a 4 àtoms per cel·la unitat). Els parà-

metres de xarxa de l'estructura hexagonal són: a=b=4.082Ǻ, c=5.309Ǻ. I el volum: 

VH=76.6Ǻ3 (corresponent a 2 àtoms per cel·la unitat). 

 Per altra banda, el material obtingut presenta una transició magnètica entre una fase 

ferromagnètica (a baixa temperatura) i paramagnètica (a alta temperatura).   

 Donar uns resultats quantitatius precisos de la magnitud d'aquest efecte a partir de 

les proves realitzades és complicat, ja que apareixen variables que no es poden controlar 

com la polvorització del material, i fins i tot algunes que encara es desconeixen. Tot i així es 

pot apreciar un calor de transformació (Q) comprès entre 12 i 14 J/g i una variació 

d'entropia (S)           J/KgK, que suggereixen un MCE de gran intensitat. Amés es 

produeix una histèresi d'uns 15K, típica de les transicions de primer ordre. 

 Aquest procés presenta una amplada de transformació d'uns 110K i es dóna entre 

uns -30 i 80ºC. 

 La presència d'un calor latent de transformació vist al DSC i la forma de la corba de 

la TGA indiquen una transició de primer ordre, que està d'acord amb altres estudis previs 

realitzats sobre aquest material.16 

 Per a mantenir el material unit i així evitar el problema de la polvorització es 

proposen la fabricació de composites, ferrofluids o realitzar processos de pulvimetal·lúrgia. 

S'han realitzat alguns d'aquests processos amb bons resultats qualitatius que s'hauran 

d'analitzar en estudis posteriors. 

 Finalment, el següent pas per a continuar amb l'estudi seria determinar el 

comportament magnetocalòric mesurant la magnetització en funció de la temperatura i del 

camp magnètic. 
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