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L'equip de Joan Josep Suñol investiga per millorar les prestacions dels aliatges obtinguts
per síntesi mecànica.

La indústria necessita processos fiables i solvents per a la
fabricació dels seus productes i, a més, que la seva econo-
mia de fabricació els faci viables en uns mercats cada cop
més competitius. Científics i tècnics tenen molt per fer per
ajudar la indústria, i de manera continuada proposen
noves vies per millorar allò que ja funciona. De vegades el
guany s'obté fent progressar la tècnica existent i altres
cops proposant vies del tot innovadores. Aquest és el cas
de la línia de recerca que Joan Josep Suñol i el seu equip
han iniciat a través de l'experimentació amb materials
ferromagnètics tous, una recerca bàsica que pot trobar
aplicació en camps tan diversos com l'automoció, l'electro-
medicina o els electrodomèstics.

Plantejament
El Dr. Joan Josep Suñol i el seu equip de quatre col·labo-
radors formen part del Grup de Recerca de Materials i
Termodinàmica de la Universitat de Girona (UdG). La
investigació parteix de l'interès que Suñol va expressar,
respecte dels materials ferromagnètics tous, en la seva
tesi, d'una banda, i de l'ajut rebut del Plan nacional de
materiales del Ministeri d'Educació i Ciència, de l'altra.
L'empresa AMES (Aleaciones de Metales Sinterizados,
SA) és líder mundial en el seu camp d'actuació i fa les
funcions d'ens promotor observador (EPO).

Nus. Aliatges per síntesi mecànica
La tasca de l'equip de la UdG se centra en l'obtenció d'a-
liatges per síntesi mecànica que permetin obtenir mate-
rials ferromagnètics tous a preus competitius. Els mate-
rials ferromagnètics tous s'utilitzen en aplicacions d'alta
freqüència, com són els capçals de les impressores, per la
propietat que posseeixen d'imantar-se i de desimantar-

se amb rapidesa i facilitat. Disposen, doncs, d'imanta-
cions romanents i camps coercitius petits amb cicles
d'histèresi de poca àrea. 
El procediment d'obtenció proposat per l'equip de recer-
ca evita la fusió i comença amb la mòlta de la pols de
ferro, níquel i cobalt, als quals s'afegeixen altres mate-
rials en funció dels resultats que s'espera obtenir. En un
molí de boles la barreja acaba convertida en aliatge per
síntesi mecànica, a la qual s'arriba per fractura i soldadu-
ra en fred del material que la compon. El resultat pot ser
un aliatge del tipus amorf o bé un de nanocristal·lí, ja
que, a més d'aconseguir els aliatges, aquests han de dis-
posar de les propietats òptimes per als usos que es pro-
posen.

Un cop finalitzat aquest primer pas caldrà que l'aliatge
es converteixi en una peça, la qual cosa s'aconsegueix a
través de la sinterització. La sinterització és un procés
mitjançant el qual els preparats són sotmesos dins un
motlle a un cicle tèrmic amb temperatura i atmosfera
controlades. Un cop aconseguida la peça, es verifiquen
les seves propietats a partir d'anàlisis estructurals, tèrmi-
ques i magnètiques.

Desenllaç. L'aposta de l'equip
Els avantatges que s'espera aconseguir amb aquesta
nova metodologia per a l'obtenció de materials magnè-
tics tous són un estalvi del material necessari per a l'ob-
tenció del producte, ja que el sistema no provoca minves,
i una disminució dels temps necessaris per a la fabricació.
El procés també busca perfeccionar les característiques
dels aliatges de manera que millorin sensiblement les
seves prestacions.
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Quan comença el dret a preocupar-se del medi
ambient?
La catàstrofe de l’Exxon Valdez a les costes d’Alaska el 24
de març de 1989 va representar un catalitzador per a una
cultura jurídica involucrada amb la defensa del medi
ambient. Arran d’aquests fets, els Estats Units van dictar
l’Oil Pollution Act, que va representar la primera, i molt
severa, llei que responsabilitzava els contaminadors pels
seus vessaments. A Espanya la Llei de responsabilitat
mediambiental ha estat aprovada el 4 d’octubre de 2007
i és el resultat de la transposició de la Directiva
2004/35/CE del Parlament Europeu. La Llei, aprovada pel
Congrés dels Diputats, preconitza una concepció col·lec-
tiva del medi ambient i, per tant, no distingeix si el dany
és causat a un bé públic o a un de privat. L’articulat no té
en compte criteris econòmics, sinó que busca la repara-
ció ecològica com a fi última per restituir-la al seu estat
original. Quan la reparació no sigui possible, la nova llei
buscarà la reparació en un altre indret.

La nova llei fa passar l’ecologia per sobre dels
drets individuals, és a dir, un no pot contaminar
casa seva perquè també contamina la dels altres?
Exactament. En termes de responsabilitat, introdueix la
responsabilitat col·lectiva en la gestió de l’entorn, sense
que te’l puguis apropiar. I si el destrueixes l’hauràs de
reparar.

Els mecanismes de valoració poden representar un
problema?
Sí, poden resultar un problema des de diversos punts de
vista. La Directiva no té en compte la indemnització en
diners, perquè el que busca a tota costa és la restitució
del medi ambient, per tornar-lo a l’estat anterior al dany.
Si això no és possible, fuig de la indemnització en diners
per buscar una reparació en espècie. És a dir, si no pots
reparar l’ecosistema danyat, hauràs d’intervenir en un
altre fent-hi alguna intervenció de millora. Un dels pro-
blemes és que, potser, la intervenció no hi fa res, en un
altre ecosistema.

Aquest model estaria emparentat amb el sistema
de quotes de CO2?
Ningú no pot ignorar que el procés d’elaboració d’a-
questa directiva ha estat molt llarg, i la indústria, des de
sempre, s’hi ha mostrat contrària. Fonamentalment la
indústria química, perquè a partir d’ara haurà de respon-
dre en casos dels quals fins ara s’escapaven. I com que el
procés ha estat llarg, és possible que la indústria hagi
aconseguit dir-hi la seva en algun punt, cosa que ha pro-
vocat que la Directiva no vagi més enllà.

Als Estats Units, hi ha reparació econòmica?
Si, allà n’hi ha, però això ha portat problemes. Qualsevol
mètode que es busqui té quelcom d’arbitrari. En l’ecolo-
gia es parla de béns que no tenen mercat i qualsevol
preu que se li posi és una ficció. La indústria s’oposa al
fet de posar un preu a la responsabilitat perquè conside-
ra que qualsevol valor és una multa encoberta. Si se’ls fa
pagar és una sanció, i la responsabilitat no és un meca-
nisme punitiu, per a això ja hi ha el dret penal. Als EUA
han intentat evitar aquest problema buscant mètodes
que superin l’arbitrarietat de la indemnització, a partir
d’enquestes, però aquesta pràctica planteja molts dubtes
sobre la seva eficàcia. Jo veig improbable que els tribu-
nals espanyols arribin a aplicar aquests mètodes. El que
passa és que, si no busques mecanismes, tampoc no pots
determinar mai la indemnització. Ens movem, doncs, en
els límits de la responsabilitat civil.

Espanya estrena una llei de
responsabilitat mediambiental.
Albert Ruda ens en parla.

/25/


