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Hitzaurrea 
 
Tesiaren izenburua: Estatu solidoan difusioz egindako soldaduraren bidez,  
zenbait titanio-aleazio eta beste material batzuen arteko lotura: ekoizpena eta 
karakterizazioa. 
  
Tesia 1996an aurkeztu nuen Nafarroako Unibertsitateak Donostian duen 
Industri Injineruen Goi-mailako eskolan.  Tesia bi hizkuntzetan idatzi nuen,  
euskaraz eta gazteleraz.  Tesia euskaraz idatzi behar nuela argi nuen 
hasieratik,  bertako hizkuntzan idaztea nahitaezkoa dela iruditzen baitzait. 
Gazteleraz ere idazteko aholkatu zidaten,  hala egin ezean tesiaren kalitatea 
berehala kolokan jartzen omen dutelako zenbaitzuek. Horrela bada,  bi 
hizkuntzetan idatzi nuen.   
 
Garai hartan iritsi ginen ondorioekin erabat ados nator orain ere. Antzeko lanak 
argitaratu dira aldizkari espezializatu internazionaletan ordutik gaur egun arte,  
beste material batzuk erabiliz,  eta lerro berean doazela esan daiteke. Material 
berekin ere jarraitzen dute ikertzen gaur egun,  eta bide berean jarraitzen dute 
azken argitalpenen arabera.   
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LABURPENA 
 

Eskutartean duzun lan honetan, Ti aleazio ezberdin eta zenbait materialen ( zenbait 

altzairu eta Inconel 625) arteko lotura metalurgikoa erdietsi nahi izan da. Lotura-prozesu 

hau estadu solidoan eta difusioz egin nahi izan da, metodo honek eskatzen dituen 

baldintzak beteaz, gutxienez lotura gauzatzeko oztopo ez diren bitartean. Bimetalikoak 

erdiesteko bi metodo erabili izan dira: Ar-atmosferan ardatz bakarreko konpresioz eta 

berotako konpresio isostatikoz ( Ar erabiliz eginkizun honetarako) materialak hutsa egin 

den kutxa batean edukiz. 

 

Bimetalikoen loturetako mikroegituraren analisi sistematikoa eta beraietan 

gertatutako difusioaren azterketa sakona egin da. Altzairu austenitiko herdoilgaitzaren eta 

Inconel 625 superraleazioaren loturetan zenbait titanio-aleazioekin xingol-erako 

antolamendua aurkitu da, loturak ahulak eta hauskorrak bihurtuz, nahiz eta difusioa izan 

materialen   artean.  AISI4130  altzairu   eta  titanioaren  zenbait  aleazioen  artean  titanio-

-karburoen eraketa ikusi da mugaren luzera guzian, materialen arteko difusioa eragotziz, 

eta horrela oso kalitate txarreko lotura sortuz. Konbinazio honen lotura erdiesteak 
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erakusten duen zailtasunaren aurrean, eta besteen hauskortasuna ekiditearren Ni, Cu, eta 

V-zko xaflak tartekatu dira bi materialen arteko mugetan. Mugan xaflak hasierako 

materialekiko eta elkarrekiko bateragarriak jarriz, lotura eratzeko mugetan difusio ona eta 

egokia izan dela ikusi da. 

 

Xafladun eta xaflarik gabeko material bimetalikoen propietate mekanikoak 

ezagutzeko trakzio-saiakuntzak egin dira, materialen arteko loturak aplikatutako kargaren 

norabide berberean-ezarriz, baita ere berotako bihurdura-saiakuntzak ( bakarren bat 

hotzetan ere bai, loturan xaflak dituztenetan soilik) eta berotako konpresio launa. 

Bimetalikoak osatzen dituzten materialen propietateak ezagutzeko trakzio eta konpresio 

laun saiakuntzak egin dira beraiekin, bimetalikoetan nahaste-legea betetzen ote den 

frogatzeko. 

 

Xaflarik gabeko bimetalikoetan loturen bereizketa intermetalikoetan gertatzen da, 

eta Cu-an xaflak dituztenetan. Xaflak tartekaturik dituzten bimetalikoen loturen kalitatea 

bikaina da loturarekiko paraleloak diren tentsiopetan, gehienetan material bimetalikoaren 

haustura lotura bereizi baino lehen gertatzen baita. Xaflak tartekatzeak dakarren loturen 

hobekuntza forogatu eta gero, xafla-kopurua ahalik eta gehien gutxitu nahi izan da, 

prozesua merketzearren. Ikusi dugunez, Cu eta V behar beharrezkoak dira, mugan Cu-a 

soilik jarriz gero oso lotura kaxkarra erdiesten dela ikusi bait da. Xaflak tartean dituen 

AISI4130/Ti64 bimetalikoari zenbait tratamendu termiko eragin zaizkio, bimetalikoaren 

portaera mekanikoa ezin hobearen bila, altzairuarendako eta titanioarendako propietate 

mekanikoen hobekuntzarako tratamendu egokien artean konpromezu batera iritsiz. 

 



 

 

 

 

 

 

AURKIBIDEA



Aurkibidea 

1. SARRERA 

2. BILDUMA BIBLIOGRAFIKOA 
 2.1 ESTADU SOLIDOAN DIFUSIOZ EGINDAKO LOTURA..  2.1 

  2.1.1 Deformazio makroskopikorik gabeko  

lotura-mekanismoa ...........................................................  2.2 

  2.1.2 Titanio-aleazio ezberdinen lotura difusioz ........................  2.4 

 2.2 DIFUSIOA SOLIDOETAN .....................................................  2.6 

  2.2.1 Difusioaren menpekotasuna parametro batzuekiko .......  2.6 

   2.2.1.1 Tenperaturarekiko menpekotasuna ..........................................  2.6 

   2.2.1.2. Presioarekiko menpekotasuna ..................................................  2.7 

  2.2.2 Difusio bitarra ...................................................................  2.8 

   2.2.2.1 Fick-en legeak ............................................................................  2.8 

   2.2.2.2 Fick-en ekuazioen ebazpena ......................................................  2.9 

    2.2.2.2.1 D konstantea delarik ...................................................  2.9 

    2.2.2.2.2 D difusio-koefizientea aldakorra delarik .............................  2.15 

   2.2.2.3 Difusio-koefiziente ezberdinak ..................................................  2.20 

    2.2.2.3.1 Autodifusio-koefizientea ......................................................  2.20 

    2.2.2.3.2 Difusio-koefiziente kimikoa .................................................  2.21 

    2.2.2.3.3 Difusio-koefiziente intrintsekoa ...........................................  2.22 

   2.2.2.4 Difusio kimikoa eta Kirkendall efektua ....................................  2.22 

   2.2.2.5 Bolumen atomiko aldakorra duten sistemak ............................  2.25 

   2.2.2.6 Fenomeno itzulezinen termodinamika ......................................  2.29 

  2.2.3 Difusioa sistema osagaianitz batean .................................  2.33 

   2.2.3.1 Fick-en legeen generalizazioa ....................................................  2.33 
   2.2.3.2 Difusio-ekuazioen ebazpena elkardifusio-koefizienteak 

        konstanteak direlarik ................................................................  2.34 
   2.2.3.3 Difusio-ekuazioen ebazpena elkardifusio-koefizienteak 

I 



Aurkibidea 

            kontzentrazioarekiko aldakorrak .............................................  2.36 

    2.2.3.3.1 Difusio-ibilbideen elkarguneetan ........................................  2.36 

    2.2.3.3.2 Kontzentrazio-profilen batean, maximo edo minimoren 

        bat erakusten duten, difusio-bikoteak .................................  2.39 

    2.2.3.3.3 Fluxu zero duten planoak ...................................................  2.39 

    2.2.3.3.4 Whittle eta Green-en metodoa.............................................  2.41 

   2.2.3.4 Difusio-koefiziente intrintsekoen aurkitzea .............................  2.42 

   2.2.3.5 Sistema-faseanitza ......................................................................  2.45 

 2.3 PROPIETATE MEKANIKOAK ............................................  2.47 

  2.3.1 Bihurdura-saiakuntzak ....................................................  2.47 

  2.3.2 Konpresio-saiakuntza deformazio laun baldintzetan .....  2.49 

  2.3.3 Trakzio-saiakuntza ............................................................  2.52 

  2.3.4 Material bimetalikoen propietate mekanikoak ..............  2.53 

   2.3.4.1 Trakzio saiakuntzak, mugarekiko paraleloak .........................  2.53 

   2.3.4.2 Material bimetalikoen berotako konformaketa .......................  2.55 

 2.4 TITANIOAREN KARAKTERIZAZIO  

    MIKROEGITURALA ETA MEKANIKOA..........................  2.56 

  2.4.1 α aleazioak .........................................................................  2.58 

  2.4.2 α+β aleazioak .................................................................  2.60 

   2.4.2.1 Xafla moduko mikroegitura ......................................................  2.60 

   2.4.2.2 Microegitura ekiaxikoa ..............................................................  2.61 

   2.4.2.3 Mikroegitura nahasia ................................................................  2.62 

  2.4.3 β aleazioak ......................................................................  2.63 

3. MATERIAL ETA TEKNIKA EXPERIMENTALAK 
 3.1 MATERIALAK .........................................................................  3.1 

 3.2 MATERIAL BIMETALIKOEN LORPENA ........................  3.3 

  3.2.1 Berotan egindako ardatz bakarreko konpresioa .............  3.3 

II 



Aurkibidea 

  3.2.2 Berotan egindako konpresio isostatikoa .........................  3.6 

  3.2.3 Deformazio laun baldintzetako konpresioa .....................  3.8 

 3.3 PROPIETATE MEKANIKOAK ...........................................  3.11 

  3.3.1 Bihurdura saiakuntzak ...................................................  3.11 

  3.3.2 Konpresio laun-saiakuntzak ............................................  3.14 

  3.3.3 Trakzio-saiakuntzak .........................................................  3.16 

  3.3.4 Mikrogogordurak .............................................................  3.19 

   3.3.4.1 Knoop mikrogogordurak ..........................................................  3.19 

   3.3.4.2 Vickers mikrogogordurak .........................................................  3.20 

 3.4 MIKROEGITURAREN KARAKTERIZAZIORAKO 

    TEKNIKAK ..............................................................................  3.21 

  3.4.1 Mikroegituraren behaketa eta laginen prestakuntza …..  3.21 

  3.4.2 Mikroegituraren karakterizazioa ....................................  3.22 

 3.5 BIMETALEN ARTEKO XAFLEN HAUTAKETA .............  3.22 

4. EMAITZAK 
 4.1 ERDIETSITAKO LOTURAK................................................  4.1 

  4.1.1 Berotako konpresio isostatikoa ........................................  4.1 

  4.1.2 Konpresio ardatz bakarra ................................................  4.1 

  4.1.3 Konpresio launa ................................................................  4.2 

 4.2 MIKROEGITURAREN KARAKTERIZAZIOA .................  4.2 

  4.2.1 Konpresio ardatz bakarrez erdietsitako loturak .............  4.2 

   4.2.1.1 316L / Ti6242 eta 316L / Ti loturak .........................................  4.2 

   4.2.1.2 AISI4130/Ti6242 lotura .............................................................  4.16 

   4.2.1.3 I625/Ti6242 lotura ......................................................................  4.18 

   4.2.1.4 Altzairu herdoilgaitz ferritikoa/Ti6242 lotura .........................  4.32 

   4.2.1.5 Xafladun mugak ........................................................................  4.39 

    4.2.1.5.1 316L/Cu/V/Ti6242 xafladun bimetalikoa ...........................  4.40 

III 



Aurkibidea 

    4.2.1.5.2 I625/Cu/V/Ti6242 xafladun bimetalikoa ............................  4.42 

  4.2.2 Berotako konpresio isostatikoz erdietsitako loturak …...  4.43 

   4.2.2.1 AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 xafladun bimetalikoa .........................  4.43 

    4.2.2.1.1 AISI4130 altzairuaren mikroegitura ...................................  4.58 

   4.2.2.2 AISI4130/Cu/V/Ti64 xafladun bimetalikoa ..............................  4.61 

   4.2.2.3 316L/Cu/V/Ti xafladun bimetalikoa .........................................  4.69 

   4.2.2.4 I625/Cu/V/Ti xafladun bimetalikoa ..........................................  4.71 

  4.2.3 Purutasun komertziala duen titanioa 316L altzairu 

     herdoilgaitzak difunditu duen eremuan ...........................  4.74 

 4.3 KARAKTERIZAZIO MEKANIKOA ...................................  4.79 

  4.3.1 Berotako bihurdura-saiakuntzak .....................................  4.79 

   4.3.1.1 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L .............................  4.79 

   4.3.1.2 316L/Ti6242/316L bimetalikoa ..................................................  4.85 

   4.3.1.3 AISI4130/Ti6242/AISI4130 ........................................................  4.88 

   4.3.1.4 Xafladun bimetalikoak ..............................................................  4.90 

  4.3.2 Konpresio laun saiakuntzak ............................................  4.90 

  4.3.3 Hotzetako deformazioa ....................................................  4.94 

   4.3.3.1 Trakzio-saiakuntzak ..................................................................  4.94 
    4.3.3.1.1 Purutasun komertziala duen Ti, I625 eta 

        316L materialak ..................................................................  4.94 

    4.3.3.1.2 Xafladun eta xaflarik gabeko 316L/Ti/316L bimetalikoa.          4.100 

    4.3.3.1.3 Xaflak tartekaturik dituen 

        AISI4130/Ti64/AISI4130 bimetalikoa .............................           4.109 

    4.3.3.1.4 AISI4130 eta Ti64 materialak .........................................            4.126 

  4.3.4 Mikrogogordurak ...........................................................          4.135 
   4.3.4.1 AISI4130 eta Ti64 materialen mikrogogordurak 

        trakzio-probetetan .................................................................            4.135 

 

IV 



Aurkibidea 

   4.3.4.2 316L/Ti6242 bimetalikoaren muga inguruko 

        mikrogogordurak ...................................................................            4.136 

  4.3.5 Hotzetako bihurdura-saiakuntza ....................................        4.137 

5. EZTABAIDA 
 5.1 LOTURETAKO MIKROEGITURAREN- 

    -KARAKTERIZAZIOA, ETA DIFUSIO- 

    -PROZESUAREN IKASKETA .............................................   5.1 

  5.1.1 316L/Ti purua komertzialki eta 316L/Ti6242 ................  5.1 

   5.1.1.1 Loturetako mikroegituren karakterizazioa ............................  5.1 

   5.1.1.2 Difusio-prozesuaren azterketa muga inguruan ......................  5.5 

    5.1.1.2.1 Difusio bitarra ....................................................................   5.9 

    5.1.1.2.2 Difusio hirutarra ................................................................   5.15 

    5.1.1.2.3 β-Ti geruzaren hazkuntza 316L/Ti purua sisteman ...........  5.28 

  5.1.2 AISI4130/Ti6242 ..............................................................   5.31 

  5.1.3 Inconel 625/Ti6242 ...........................................................   5.32 

   5.1.3.1 Mugaren karakterizazio mikroegiturala .................................  5.32 

   5.1.3.2 Muga inguruko difusio-prozesuaren azterketa .......................  5.36 

    5.1.3.2.1 Kirkendall efektua ..............................................................   5.39 

  5.1.4 AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 ....................................................  5.42 

   5.1.4.1 AISI4130/Ni muga .....................................................................  5.42 

   5.1.4.2 Ni/Cu muga ................................................................................  5.46 

   5.1.4.3 Cu/V muga .................................................................................   5.49 

   5.1.4.4 V/Ti64 muga ..............................................................................   5.52 

 5.2 KARAKTERIZAZIO MEKANIKOA ...................................  5.54 

  5.2.1 Berotako bihurdura saiakuntza .......................................  5.54 

   5.2.1.1 Purutasun komertziala duen Ti/316L bikotea .........................  5.54 

 
    5.2.1.1.1 Culcasi-k145 aurkitutako ekuazio osagarriekin 

V 



Aurkibidea 

VI 

        konparaketa ........................................................................   5.54 

   5.2.1.2 316L/Ti6242/316L bimetalikoa ................................................   5.57 

   5.2.1.3 AISI4130/Ti6242/AISI4130 bimetalikoa .................................  5.58 

  5.2.2 Konpresio laun saiakuntzak ............................................  5.59 

  5.2.3 Trakzio-saiakuntzak giro-tenperaturan .........................  5.62 

   5.2.3.1 Purutasun komertziala duen Ti/316L bimetalikoa .................  5.62 

   5.2.3.2 I625/Ti bimetalikoa ....................................................................  5.63 

    5.2.3.2.1 Haustura-era .......................................................................  5.65 
   5.2.3.3 AISI4130/Ti64 bimetalikoa, mugan Ni, Cu eta V xaflak 

        tartekatuak izanik .....................................................................  5.66 

    5.2.3.3.1 Haustura-era .......................................................................  5.71 

6. ONDORIOAK 

7.IRADOKIZUNAK 

8.BIBLIOGRAFIA 

9.ARGITALPENAK 
 



 

 

 

 

 

 

SARRERA 



Sarrera 

 

 

 

 

 

 

1. SARRERA 
 

Industrian behar diren erabilpen batzutarako eskatzen diren propietateak material 

bakar batean aurkitzea ezinezkoa da. Behar hauetarako, adibidez propietate mekaniko 

onak eta aldi berean korrosioarekiko portaera ona eskatzen direlarik, material 

bimetalikoak erabiltzen dira. Material bakoitzaren propietate espezifikoak kontserbatzea 

material bimetalikoen ezaugarria da. Material bimetalikoak erdiesteko estadu solidoko 

lotura-teknikak garatu dira. Metalak lotzeko era honek soldaduraren gain erakusten dituen 

abantailetako  batzu ohizko metodoren bidez soldaezinak  diren materialak lotu  ditzakeela 

( Al, material erregogorrak, ...) oso ezberdinak eta erreaktiboak diren materialen lotura 

errazten duela, eta bi materialak oso antzekoak direlarik osogaien mikroegitura ez dela 

kaltetzen. Gainera, teknika honen bidez, azalera handiak lotu daitezke soldadura-denbora 

luzatu gabe. 

 

Bi material oso ezberdinak direlarik edo bere aleazioak intermetalikoen eraketa 

sortzen badu, beste material batzuzko xaflak behar dira, elkarrekiko eta baita ere jatorriko 

materialekin bateragarriak direnak, konposaketa intermetaliko hauskorren eraketa ekidin 
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dezaten, eta baita ere estadu solidoan materialak lotzean sortzen diren hondar tentsioak 

xurga ditzaten, eta lotu nahi diren materialen bi gainazal askeetan sor daitezkeen oxidoak 

disolba ditzaten. 

 

Titanioak erakusten dituen erresistentzia espezifiko handiak eta korrosioarekiko 

propietate onenagatik, material hauek oso garrantzitsuak dira industria aeroespazialean. 

Baino material honen erauzketa eta manufakturazioa garestia da, eta hori dela eta egokia 

da beste material batzuekin lotzea, balioak merkatu daitezen. Gainera propietate mekaniko 

hobeak dituzte beste metal batzuekin lotuz propietate bikainak erdietsi daitezke. 

 

Bimetalikoen zenbait erabilpen industria kriogenikoan, kimikoan, bero-

aldagailuetan eta petroleo-erauzketan, dira. 
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2.BILDUMA BIBLIOGRAFIKOA 
 

2.1 ESTADU SOLIDOAN DIFUSIOZ EGINDAKO LOTURA 
 

Azken berrikuntzekin material berrien beharra sortu da ingeniaritza aeroespazialean. 

Estadu solidoan difusioz egindako lotura, erlatiboki lotura-bide berria da, berriak 

deitutako material batzuk erdiestea errazten duena. Bide hau egokia da, deformazio 

minimoak izan daitezen erdietsitako loturan, eta baita ere, osagaien propietate mekanikoak 

ahalik eta gutxien hondatu daitezen. 

 

Estadu solidoan egiten diren loturetan, soldagarritasuna orokorki hurrengo faktoreen 

bidez kontrolatzen da: 

 

1) Lotura-prozesuaren aldagaien bidez, hots, tenperatura, presioa, prozesuaren 

iraupen-denbora, elkartu behar diren gainazalen egoera, atmosferak, etab. 

2) Oinarrizko metalen (osagaien) propietate fisiko eta kimikoen bidez, hori da 

propietate mekanikoak, kristalen egitura, erradio atomikoa, berkristaltze-

tenperatura, gainazal-energia, etab. 
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3) Propietate metalurgikoen bidez: metal ezberdinen arteko konbinaketetan 

elkarrekin duten solubilitatea, eta konposaketa intermetalikoen eraketa. 

 

Hotzean presioz egindako loturetan, hau da, tenperatura baxuetan eta presio altuetan 

denbora motzez, solubilitatea presioaren eta metalen propietate fisiko eta kimikoen menpe 

dago. 

 

Difusioz tenperatura altuetan, denbora luzez egindako loturek, deformazio txikiak 

eragiten dituzte, eta gainazalaren oxidazio eta kutsadurek difusioa kaltetu egiten dute. 

Gainera, metal ezberdinen loturetan difusio-geruza bat sortzen da lotura-mugan. 

Garrantzitsuak dira, baita ere, difusio-prozesuaren denbora, gainazalen egoera eta 

tenperatura. Prozesua egiteko erabiltzen diren tenperaturak 0.5Tm eta 0.8Tm tartean 

kokatzen dira, Tm urtze-tenperatura baxuena duen materialaren urtze-tenperatura izanik. 

 

Ohizko soldadurarekiko abantaila handiak erakusten ditu metodo honek. Hala, 

soldadura-denbora berberean gainazal handiak lotu daitezke, metalak gutxi deformatuz 

elkartu daitezke, fusioz baino bero gradiente txikiagoak sortzen dira, eta beraz, 

gutxienezko mikroegitura-aldaketak eta hondar-tentsioak eragiten dira, eta halaber ohizko 

egoeretan ez dauden metalak elkartu daitezke, adibidez konformatze superplastiko eta 

difusioz egindako lotura sekuentzia konbinatua. 

 

2.1.1 Deformazio makroskopikorik gabeko lotura-mekanismoa 
 

Presioa, tenperatura eta denbora elkarrekin erlazionatzen dituen metodo 

kuantitatiboa garatu zuen Hamilton-ek1 Ti64 aleazioarendako. Metodo honen arabera 

lotura lan oinarrizko epealdietan gauzatzen da: 1) ukipen fisiko estuaren garapena, 2) 

lotura metalikoaren eraketa, 3) elkardifusioa, 4) berkristalpena edo loturan barna ale-

hazkuntza. Lehendabiziko epealdia creep-mekanismoen bidez egiten da, presioa eraginez 

multzo bimetalikoari, mikroporo eta lazturak suntsitzearren. Lotura-mekanismoen 

abiadura lehendabiziko epealdiaren kontrolpean dagoela proposatzen du metodo honetan, 

eta difusioak garrantzi gutxi duela. Ondoren, eta lehendabiziko eredu honetan oinarrituz, 

beste modelo batzuk2,3,4,5 garatu ziren. 
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Lotura-prozesuan, hurrengo 2.1 irudian erakusten diren sei mekanismoek parte 

hartzen dutela esan daiteke: 

 
 

2.1 irudia: Sei lotura-mekanismoen eskema. 

 

1) Materialaren isurpen-tentsioa gainditzean laztasunen deformazio plastikoa 

2) Creep-ez materialaren deformazioa 

3) Gainazal askeko iturritik poroaren lepora gainazaleko difusioa 

4) Gainazal askeko iturritik poroaren lepora bolumeneko difusioa 

5) Lotura-gainazaletik poroaren lepora difusioa 

6) Lotura-gainazaletik poroaren lepora bolumeneko difusioa 

 

Eredu guziek proposatzen duten prozesua hiru epealditan banatzen dute, bakoitzean 

lotura mekanismo ezberdinak parte hartuz. Lazdura triangeluarrak dituzten bi gainazalekin 

hasten dela, jotzen da. Lehendabiziko epealdian bi gainazalak elkar ukitzen jartzen dira, 

eta presioa eragiten zaie, ukipen-gainazal aski erdietsi arte, tentsioa materialaren isurpen-

tentsiopera jeitsi dadin. Hurrengo epealdian (2. ean) beste mekanismo guziek eragiten 

dute, poroa zilindrikoa edo zirkularra izan arte. Orduan 3. epealdia hasten da, difusio 

mekanismoak besterik parte hartzen ez dutena, ez baita lehendabiziko bi mekanismoak 

jarraitzeko indar zuzentzailerik. Baina, hutsunearen gainazala eta lotura-lepoa elkar 
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bereizi ezinak direnez, 3. eta 4. mekanismoek besterik ez dute eragiten hondar-poroak 

hertsitzeko. 

 

Nola nahi dela ere, eredu hauetatik ez du batek ere prozesuan parte hartzen duten 

aldagaien egoera hobezina finkatzen. 

 

2.1.2 Titanio-aleazio ezberdinen lotura difusioz 
 

Estadu solidoan difusioaren bidez egiten diren lotura askotan titanioa erabili izan da; 

hala, bada, Hamilton-ek 1 titanioa erabili zuen bere eredua proposatzeko. 

 

Aldagai egokiak aukeratzearren interesgarria suertatzen da elkartu nahi diren 

propietate fisiko-kimikoak ezagutzea. Beharrezkoa da, bada, transformazio-tenperaturak ( 

fusio, transformazio alotropikoa eta berkristalpena) ezagutzea. Hobe da α β β+ → 6,7, 

transformazio eremua ez iragatea, orain aipatuko diren gertaerak ekiditearren: 

 

- β eremuan behatu diren ale-bilkurak 

- Hoztean Widmanstätten egituraren eraketa ekiditearren, ez baitu, egitura honek 

ezaugarri mekaniko onik. 

 

Komenigarria da, baita ere, gainazalean sortzen diren oxidoen egonkortasuna 

ezagutzea, eta oxidoak ekiditearren interesgarria izan daiteke desugerketa kimikoa, nahiz 

eta askotan honelakorik gabe metalean bertan disolbatzen diren soldadura-tenperaturan. 

 

Berotzen hasi aurretik gainkarga eragitea komenigarria da, ukipen-gainazaletan 

agertu daitezkeen oxidoak edo kutsadura-geruzak haustearren, horrela 1. epealdia egokia 

izan dadin. 

 

Halaber, taiuzkoa da lotu nahi diren materialen autodifusio eta difusio kimiko 

koefizienteak  ezagutzea,  soldadura-zinetikan  agintzen bait dute.  Oso  difusio-

koefiziente 
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ezberdinak badira, eta erabilitako presioa ahula baldin bada, bi material ezberdin lotzean, 

Kirkendall efektua sortzen da. 

 

Zabalkuntza-koefizienteak ezagutzea ere, garrantzitsua da materialak ezberdinak 

direlarik. Elkartu beharreko gainazalak launak direlarik, zabalkuntza-koefiziente 

ezberdintasunek garrantzi gutxi dute soldatzekoan, baino hoztekoan oso kaltegarri diren 

hondar-tentsioak induzitzen dituzte mugan, muga izugarri hauskorra bihurtuz. 

 

Soldatu nahi diren materialen ezaugarri mekanikoak, eta materialen bateragarritasun 

metalurgikoa ezagutzea ere, beharrezkoa da. Material mekanikoei buruz, material 

ahulenaren isurpen-tentsioa gaindi ez dadin, nolako karga maximoa erabili daitekeen jakin 

behar da. Propietate metalurgikoei doakienez, berriz, beti kontutan izan behar da, bi metal 

elkarrekin solubleak baldin badira, lotura ona erdietsiko dela. Bi materialen arteko 

solubilitatea urria baldin bada, loturaren kalitatea txarra izanen da. Oreka-diagramak 

erabiliz ezagut daiteke bi metalek elkarrekin duten solubilitatea eta, baita ere, eratu 

daitezkeen intermetalikoak. Batzuetan, bateragarritasunik ez delarik, nahi eta nahiezkoa 

da mugan ondoko metalekin bateragarriak diren xafla mehe batzuk tartekatzea8,9,10,11. 

 

Bibliografian, egile batzuk6,7,12,13 material bikote ezberdinen lotura prozesurako, 

presio, tenperatura eta denbora aldagaiendako balio egokiak proposatzen dituzte. 

 

Difusioz soldatzeko beste prozesu14,15 batzuk badira, material batzuek erakusten 

duten superplastizitate egoeraz baliatuz, fase-transformazio tenperatura barne duen 

tenperatura batean berotze eta hozte-prozesu errepikakorrak erabiliz. 

 

Lotu nahi diren gainazalen arteko marruskadurak eragindako presioaren bidez, 

difusioz16 solda daiteke baita ere. Beste batzuetan lotura-tenperatura oso altua erabiltzen 

da, lotura-mugan, difusioa17 erraztuko lukeen, eutektiko-mehe bat eratu dadin. 

 

Bukatzeko, lotura-denbora moztearren beste teknika ezberdin batzuk garatu dira, eta 

beraietako bat difusio dinamikoaren bidez egindako soldadura18 (DDS). Giro-tenperaturan 
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karga sartzean, eta presioa kontrolatuz, inoiz material ahulenaren isurpen-tentsioa gainditu  

gabe multzoa berotzean, datza teknika honen gakoa. 

 

2.2 DIFUSIOA SOLIDOETAN 
 

Difusio-kontzeptuak zerbaiten garraioa adierazten du, adibidez, beroa, materia, etab. 

Metalen, eta orokorki solido kristalinoen transformazioetako epealdi gehienetan eginkizun 

garrantzitsua betetzen du difusioak. Tratamendu termikoetan gertatzen diren fase-

transformazioengan, martentsitikoan ezik, difusioak agintzen du. Halaber, oxidazio, 

nitrurazio, karburazio, eta beste gainazaleko tratamendu batzuetako prozesuetan difusioak 

agintzen du. Itxuraz, prozesu mekaniko hutsa diruditen prozesu batzuengan ere eragiten 

du, hala berotako deformazio plastikoan eta berkristalpenean ( ale kristalino barrenean eta 

ale-mugetan atomoek duten higikortasunaren arabera). 

 

2.2.1 Difusioaren menpekotasuna parametro batzuekiko 
 

2.2.1.1 Tenperaturarekiko menpekotasuna19,20 

 

Difusio-koefizientearen aldakuntzak tenperaturarekiko Arrhenius-en legea jarraitzen 

du: 

 

D D Q
RT

= −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟0 exp  (2.1) 

 

D0 maiztasun-faktorea, m2s-1 unitateetan adierazia, Q aktibazio-energia, KJ/mol 

unitateetan emana, R gas perfektuen konstantea, eta T tenperatura, K-etan adierazia, 

izanik. 

 

Datuak Arrhenius-en diagraman adieraz daitezke ( ordenatu ardatza lg D izanik eta 

abzisa 1/T), eta metal batzuetan bertan eraikitzen diren zuzenek ez ohizko kurbatura 

handia dute, eta orduan difusio-koefizientea hurrengo eran adierazten da: 
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D D
Q

KT
D

Q
KT

=
−⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

+
−⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟01

1
02

2* exp exp  (2.2) 

 

eta, “ ez ohizko” metalak deitzen direnetan, hots β-Ti eta β-Zr: 

 

D D Q
KT

A
KT

=
−⎛

⎝⎜
⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

' exp ' exp 2  (2.3) 

 

Arrhenius-en diagraman zuzenarengandik desbiderapenaren arrazoiak zenbait gai 

ezberdinetatik etor daitezke, hala parametroen aktibazioa tenperaturaren arabekoa izatetik, 

sarean difusio-mekanismo mota bat baino gehiago izatetik, edo mekanismo bera izanik 

ere, atomo-salto ezberdinak izatetik. Honela arrazoi ezberdin hauen eraginak aztertu izan 

dira bibliografian21. 

 

2.2.1.2. Presioarekiko menpekotasuna19,20. 

 

Sistemarengan inposatutako presioak eragina du difusioarengan, eta bereiziki 

metalen artean sor daitezkeen fase intermetalikoen sortze eta hazkuntzan. Difusio-

koefizientearen presioarekiko menpekotasuna erakusten duen ekuazioa, hauxe da: 

 

( ) ( )D p D p V
KT

= −⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

0 exp Δ  (2.4) 

 

ΔV bolumen-aktibazioa izanik. 

 

Badirudi, presio handien eragina fase-hazkuntzaren aurkakoa dela, baino ez da beti 

hala izaten, eta beste batzuetan, faseen lodiera handitu egiten da presioarekin batera. 

Badira, baita ere, sistemarengan  eragindako presio motaren eraginari buruz zenbait 

ikerketa19, hain zuzen ardatz-bakarreko presioa eta presio hidrostatikoak eragin ezberdina 

baitute fase berberarengan23. 
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2.2.2 Difusio bitarra 
 

2.2.2.1 Fick-en legeak19,20 

 

Difusio-prozesuetan Fick-en 1. legeak agintzen du, eta material isotropo batean edo 

kristal kubiko batean honela idatz dezakegu: 

 

J D
→

= − ∇c  (2.5) 

 

J
→

 partikulen aldiuneko fluxua, c partikula horien kontzentrazioa eta D difusio-

koefiziente izenaz ezagutzen duguna izanik. Fluxuak kontzentrazio-gradiantearen aurkako 

direkzioa du eta hortaz (-) ikurra. -ren dimentsioak partikula-kopurua azalera 

unitaterako eta denbora unitaterako adierazten dira, kontzentrazioarenak partikula-

kopurua bolumen unitaterako eta, beraz, D difusio-koefizientea luzera karratu zati denbora 

(l2/t) dimentsioetan adierazten da. 

J
→

 Material anisotropo eta ez kubiko batean Fick-en 1.legea honela adierazten da: 

 

J
→

= −D∇c  (2.6) 

 

D 2. heineko tentsore simetrikoa da. Honen arabera, difusio-koefizientea, material 

hauetan, direkzioarekin batera aldatzen da. 

 

Egoera gerakor batean Fick-en 1. legeak agintzen du difusio-prozesuan, baino 

estadu-solidoan kontzentrazio-gradiantea denborarekin ahultzen da. Fluxu eta 

kontzentrazio-aldakuntza denborarekiko egoera ez-gerakorrean honako jarraitasun-

ekuazioaz adierazten da: 

 

∂
∂
c
t

div J+ =
→

0  (2.7) 
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Norabide bakar batean delarik kontzentrazio-aldakuntza 

 

∂
∂

∂
∂

∂
∂

c
t x

D c
x

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 (2.8) 

 D difusio-koefizientea kontzentrazioarekiko, eta beraz distantziarekiko, aske 

delarik, 

 

 

eta

∂
∂

∂

∂

c
t

D c
x

=
2

2  (2.9) 

.7), (2.8) eta (2.9) ekuazioak Fick-en 2. legearen izenaz ezagutzen dira. 

2.2.2.2 Fick-en ekuazioen ebazpena 

n edo ez denaren 

arabera, ekuazioak ezberdinak direnez, era ezberdinean ebatziko dira. 

2.2.2.2.1 D konstantea delarik19,24 

uen m

 

(2

 

 

D difusio-koefizientea kontzentrazioarekiko aldakorra denare

 

 

(2.9) ekuazioa ebazteko, difusioa direkzio bakar batean dela suposatuz, 

gainezarmen-metodoa erabiliko da, hots, xafla mehe batendako ekuazioa ebazten jakinez 

gero, aski da, lagina osatuko luketen xafla mehen ekarpenak batzea. Bada beste metodo 

bat, islapen-printzipioa, luzera finitua duten laginendako erabiltzen dena, beraietan 

difunditzen d ateria guzia barrenean gelditzen dela suposatzen dena, beraz 

gainazaletan ∂
∂x

= 0 betetzen dena. Hortaz c(x,t) c funtzioa kontzentrazio-distantzia 

kurbaren bidez adieraziz, gainazalean islatuko da. 

, 

azalera unitaterako, eta hasieran x=0 planoan kokaturik. Baldintzak, bada, hauexek dira:  

 

a) Iturri plano infinituki mehe batengandik sortutako difusioa. Bi lagin infinituki 

luzeen artean infinituki mehe den plano bat jartzen da, eta hasieran difunditu beharreko 

materia guzia, t=0 aldiunean x=0 planoan dago. Demagun M difunditu beharreko materia
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t=0 =0       M 

 .10) 

t>0  

oluzioa esponentziala izanen da:  

 

x  

 (2

cdx M=
−∞

+∞
∫  

 

S

c At x
Dt

= −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟− 1

2
2

4
exp  (2.11) 

ta hortaz  

 

 

e

( )M x t dx At x
Dt

dx A D e dvv= = −
⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

=
−∞

+∞ −

−∞

+∞ −
−∞

+∞
∫ ∫ ∫, exp

1
2

2

4
2

2

 

(2.12) 

ta 

 

 

e

e dvv−
−∞

+∞
∫ =

2
π  (2.13) 

enez 

 

 

 

d

M A D= 2 π  (2.14) 

 

eraz bilatutako soluzioa: 

 

 

b

( )c x t M
Dt

x
Dt

, exp= −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

2 4

2

π
 (2.15) 
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Suposatuz, beti, jarritako iturri plano hori 2 Dt baino askoz ere meheagoa dela, 

kontzentrazio-profilari Gaussiarra deitzen zaio. Lagin erdi-infinitu baten gainazalean 

dagoen 2 Dt adierazpena difusio-luzera izenaz ezagutzen da. Aipatutako adierazpena 

(2.15) Gaussiar kontzentrazio-profila deitzen da eta 2.2 irudian irudikatu da. 

 

 
 

2.2 irudia: Kontzentrazio-distantzia kurbak iturri plano infinituki mehe batendako, hiru ondoz 

ondoko aldiunetan24. 

ifusioa. Aurrekoa bezalakoa da, x>0 delarik, baino x<0 delarik 

islatu egiten da, beraz:  

 

 

b) Lagin erdi-infinitu baten azaleran kokatutako iturri plano infinituki mehe 

batengandik sortutako d

( )c x t M
Dt

x
Dt

, exp= −
⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

π

2

4
 (2.16) 

a eta 

hasierako elkartze-planoa x=0 hartuko dugu. Hasierako baldintzak honelakoak dira:  

 

 

c) Hasierako banaketa infinitua. Luzera infinitua duten bi lagin elkartzen dir
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t=0 { c=c0 

c=0 

x<0 

x>0 

(2.17) 

 

eta soluzioa 

 

( )c x t
c

erf x
Dt

, = −
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

0
2

1
2

 (2.18) 

 

da, aurreko ekuazioan (2.18) ageri den funtzioa. Kontzentrazio-banaketa mota 2.3. 

irudian ikus daiteke. 

 

 
 

2.3 irudia: Kontzentrazio-distantzia kurba24 hasierako banaketa infinitu batendako ( iturri 

infinitua). 

 

Bertan ageri den funtzioak errore-funtzio izenaz ezagutzen da, eta honela idatz 

daiteke: 

 

( )erf z e duuz
= −∫

2 2

0π
 (2.19) 
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Funtzio  hau  bakoitia da, hots, erf (z)=-erf (-z), eta z  infiniturantz  doanean erf (z) 

1-era hurbiltzen da asintotikoki, eta z zerorantz hurbiltzean, berriz, malda 2
π

 duen zuzen 

batera hurbiltzen da. 

 

Errore-funtzio osagarria, berriz, hauxen da: 

 

erfc z erf z≡ −1  (2.20) 

 

beraz, ( 2.18) ekuazioa honela ere adieraz daiteke 

 

( )c x t
c

erfc x
Dt

, = ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

0
2 2

 (2.21) 

 

Errore-funtzioak, eta baita ere bere osagarriak, (2.18) ekuazioren bidez ikus daiteke, 

x=0 delarik, c
c

= 0
2

 balio duela, edozein t-rendako. Hori gertatzen ez bada, D difusio-

koefizientea kontzentrazioren menpe dagoela esan nahi du, eta ez konstantea suposatu 

dugun bezala. 

 

Elementu kimiko berbera bi jatorrizko laginetan baldin badago, bere kontzentrazio-

banaketa deskribatzen duen ekuazioa ezagutzearren, bere hasierako baldintzak ezagutu 

behar dira, eta hauexek dira: 

 

t=0 { c=c1 

c=c2 

x<0 

x>0 

(2.22) 

 

non c2 < c1 den, eta dagokion soluzioa hurrengoa izanen da: 
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c c
c c

erf x
Dt

= +
−

−
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥2

1 2
2

1
2

 (2.23) 

 

d) Lagin erdi-infinitu bat, gainazaleko kontzentrazioa konstantea duena. 

 

Hasierako kontzentrazioa laginean c0 baldin bada, eta gainazaleko kontzentrazioa, 

difusioa gertatzen den denbora guzian, c1 mantentzen bada, hasierako eta mugetako 

baldintzak hauexek izanen dira: 

 

t=0 

t>0 

x>0 

x=0 

c=c0 

c=c1 
(2.24) 

 

eta kontzentrazio-funtzioaren soluzioa, berriz 

 

c c
c c

erf x
Dt

−
−

=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1

0 1 2
 (2.25) 

 

Soluzio hau hurrengo bi egoeretarako egokia da: 

 

1) altzairu baten dekarburazioan edo antzeko beste fenomeno batean c1=0, orduan, 

 

c
c

erf x
Dt0 2

=
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 (2.26) 

 

Gainazaletik ihes egiten duen materia-kantitatea azalera eta denbora unitaterako, 

honako hau da:  

 

J D c
x

D c
Dtx

= − ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
=

∂
∂ π0

0  (2.27) 

 

Beraz, ihes egiten duen materia-kantitate totala: 
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( )M t
D c

Dt
dt c Dtt

= =∫ 0
00

2
π π

 (2.28) 

 

2) alderantzizko efektuan, hori da altzairu bat karburatzean c0=0 kontzentrazioarekin 

hasiko da, orduan: 

 

c c erf x
Dt

= −
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥1 1

2
 (2.29) 

 

eta laginera sartuko den karburo-kantitatea gainazaletik 

 

( )M t c Dt
= 2 1 π

 (2.30) 

 

izanen da. 

 

2.2.2.2.2 D difusio-koefizientea aldakorra delarik 

 

Difusio-koefizientea aldakorra delarik (2.8) ekuazioa erabiliko dugu, beti suposatuz 

difusioa norabide bakar batean gertatu dela 

 

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂

∂

c
t x

D c
x

D
x

c
x

D c
x

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= +~ ~ ~ 2

2  (2.31) 

 
~D  difusio kimiko-koefizientearen edo interdifusio-koefizientearen izenaz ezagutzen 

dena izanik. Difusio-koefiziente aldakor bat aurkitzeko, badira zenbait era ezberdin eta 

hona garrantzitsuenetako eta errazen batzuk:  
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Boltzmann-Matano metodoa 

 

Metodo hau Matano-k proposatu zuen25, eta Boltzmann-ek lehenago egindako 

transformazio matematiko batean, oinarritua dago. Beharrezkoa da distantziarekiko 

kontzentrazioaren kurba esperimentala ezagutzea. Bi lagin elkarren ondoan jarri, eta 

banaketa infinitua dela demagun. Hasierako baldintzak hauek dira: 

 

t=0 { c=c0 

c=0 

x<0 

x>0 

(2.32) 

 
~D  kontzentrazioaren menpe besterik ez badago, Boltzmann-en transformazioa 

erabil daiteke, hots, 

 

λ =
x
t

 (2.33) 

 

eta (2.31) ekuazioan aipatutako transformazioa erabiliz: 

 

− = ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
2

λ
λ λ λ

dc
d

d
d

D dc
d

~  (2.34) 

 

eta c-rekiko integratuz 

 

− = ⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟∫

1
2 00

λ
λ λ

dc D dc
d

D dc
d

c

c

c ~ ~  (2.35) 

 

beraz, koefizientea bakanduz 
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( )~D c
dc

dc
d

c

= −
∫1

2
0

λ

λ

 (2.36) 

 

eta, Boltzmann-en transformazioaren alderantzizkoa eginez: 

 

( )~D c
t

xdc

dc
dx

c

= −
∫1

2
0  (2.37) 

(1.31) 

 

Hau da, bada, Boltzmann-Matano ekuazioa. 

 

Bai c= c0 delarik eta bai c= 0 delarik, hots mugatik urruntzean 

 

dc
dx

dc
dxc c c

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=
= =0 0

0  (2.38) 

 

 

Kurba guzian integratzen badugu, hots c= c0 eta c= 0 tartean, (2.38) ekuazioa (2.73) 

ekuazioan erabiliz: 

 

xdc
c

=∫ 0
0

0  (2.39) 

 

Ekuazio hau bete dadin (2.39), beharrezkoa da, jatorri egokia hartzea. Matano-ren 

planoa deitzen dena, hartuko da x abzisaren jatorritzat, eta plano honek bi azalera berdin 

banatuko ditu (2.39) ekuazioa bete dadin ( ikus 2.4 irudia). Plano honen barna, bi 

aldeetara, materia-kopuru berbera pasa dela esan daiteke26. 

 

Orduan , difusio-koefiziente kimikoa, edozein puntutan ezagutzeko (2.37) 

ekuazioaren bidez, grafikoki aurkitu behar dugu, 2.5 irudian ikus daitekeen eran, 

zenbakitzaileko integrala edo azalera abzisak, kurbak, Matano-ren planoak eta kalkulatu 

~D
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nahi dugun puntuko kontzentrazioak mugatzen dute, eta izendatzailea, berriz, puntu 

horretan kurbaren malda dena. 

 
2.4 irudia: Matano-planoaren kokapena: bi azalera marradunak berdinak 

dira19. 

 

 
2.5 irudia: Marradun azalerak  adierazten du19. xdc

c

0∫

 

Grube-ren metodoa27 

 

Kasu honetan (2.31) Fick-en ekuazioa ebazteko, -ren kontzentrazioarekiko 

aldakuntza mesprezatzen da, eta orduan lehen ikusitako (2.18) ekuazio berbera dugu 

soluziotzat: 

~D

 

( )c x t
c

erf x
Dt

, = −
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

0
2

1
2

 (2.40) 
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Jakina,  ez bada kontzentrazioarekin aldatzen metodo hau zorrotza da, baino ez 

hala  asko aldatzen denean. Difusio-koefiziente kimikoa ez delarik kontzentrazioarekin 

gehiegi aldatzen metodo hau erabilgarria da, errorea ez baita handiegia. 

~D
~D

 

Hall-en metodoa28 

 

Metodo honetan kurba-kontzentrazioa distantziarekiko koordenatu aritmetikoen 

bidez adierazi beharrean, c
c0

 distantziarekiko koordenatu gausso-aritmetiko baten bidez 

adierazten da. Metodo hau Boltzmann-Matano baino zehatzago da kontzentrazio maximo 

eta minimoetan, Matano-ren metodoa beraietan ez baita sobera zorrotza, maldak ongi 

ezagutzea ez baita erreza inguru horietan. Difusio-eremua oso ttipia delarik interesgarria 

da, baita ere, metodo hau29. Beste hainbeste gertatzen da fase askotako difusio-kurbetan, 

kurbak etenak bait ditu faseen arteko mugetan eta Boltzmann-Matano metodoan 

beharrezkoa baita kurba deribagarria izatea. 

 

Wagner, Sauer eta Freise-ren metodoa. 

 
~D  interdifusio-koefizientea kontzentrazioarekiko aldakorra delarik, beste era batera 

ere aurki  daiteke, Matano-planoaren  ezagupena  beharrezkoa  izan gabe. Sauer  eta 

Freise-k30 Boltzmann-Matano analisiaren generalizazioa egin zuten bolumen atomiko 

aldakorrerako, eta ondoren Wagner-ek31 ekuazio erabilgarriagoak eta errazagoak 

proposatu zituen. Honetarako, , difusio-koefiziente kimikoa, frakzio molarren eta 

bolumen molarren bidez adierazi zituen 

~D

 

( ) ( )~D
N N v v

N
dx

V N J N J
N
dx

m=
−

=
−1 2 1 2

2

2 1 1 2

2∂ ∂
 (2.41) 

 

N1, N2 frakzio molarrak dira, Vm bolumen molarra ( beti ere bolumen molarra 

konstantea dela suposatuz), v1-v2 bi osagaien arteko abiaduren ezberdintasuna, inbariantea 
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sistema koordinatu egokiak hartuz gero. , difusio-koefiziente kimikoa, aurkitzeko 

honako ekuazioa erabiltzen da 

~D

 

( ) ( ) ( ) ( )~ *
*

* *

*

*

*

D N
N N V N

t
N
x

Y Y
V

dx Y Y
V

dx
m

x x

m mx

x
2

2 2 2

22
1 1

=
−

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

− +
−⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

+ −

=

∞

−∞ ∫∫∂
∂

 (2.42) 

 

Asteriskoek,  kalkulatu nahi dugun puntuan, aldagaien balioa adierazten dute, eta 

Y, Sauer eta Freiser-en30 aldagaia deitzen zaiona, honela adierazten da: 

~D

 

Y
N N
N N

=
−

−

−

+ −
2 2

2 2
 (2.43) 

 

N2
− ,  bikotearen 2. osagaiaren hasierako frakzio molarrak izanik. N2

+

 

Broeder-ek33 metodoa gehixeago erraztu zuen baino Wagner-en ( 2.42) ekuazioaren 

oso antzeko ekuazioak suertatzen dira. 

 

2.2.2.3 Difusio-koefiziente ezberdinak19,20 

 

Hainbat difusio-koefiziente ezberdin badira eta bereizi beharra dago. 

 

2.2.2.3.1 Autodifusio-koefizientea 

 

A, elementuko solido puru batean, A-atomoen difusioari auto-difusioa deitzen zaio. 

Auto-difusioa ikertu ahal izateko atomo markatuak beharko genituzke, beraien barneko 

mugimendua ezagutzearren, eta horretarako A* atomo erradioisotopoak erabiltzen dira. 

Ikus daiteke edozein direkziotan higi daitezkeela probabilitate berarekin eta bere 

batezbesteko ibilbide askea zero dela, ez baitago gradiente kimikorik. Auto-difusio-

koefizientearen adierazpen matematikoa hau da: 
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D
f l

A
A*

=
2

6τ
 (2.44) 

 

l atomoen salto-luzera, τ toki batean atomo bat egoten den batezbesteko denbora, eta 

f korrelazio-faktorea, kristalaren mikroegituraren menpe dagoena, izanik. 

 

Elementu puru bat izan beharrean, A eta B elementuak dituen aleazio bat baldin 

badugu bi autodifusio-koefiziente izanen ditugu  eta . A elementua baldin bada 

gehien, NA A elementuaren frakzio atomikoa eta NB B-rena (oso ttipia) izanik, orduan 

disolbatzailearen autodifusio-koefizientea honela adieraziko da: 

DAB
A* DAB

B*

 

( ) [ ]D D N D a N a NAB
A

AB
A

B A
A

B B
* * *

...= = + +1 1 2
2 +  (2.45) 

 

Bertan ageri diren a1, a2,...disolbatzailearen faktore izena hartzen dute. Solutuaren 

difusio-koefizientea berriz  

 

[ ]D D b N b NAB
B

A
B

B B
* * ...= + + +1 1 2

2  (2.46) 

 

b1, b2, ... koefizienteek solutuaren faktore izena dute.  heterodifusio-koefiziente 

izenaz ere ezagutzen da, eta bere esanahia, A materialean infinituki diluitua dagoen B* 

elementu erradiaktibo baten difusio-koefizientea, dela da. 

DA
B*

 

2.2.2.3.2 Difusio-koefiziente kimikoa 

 

Kontzentrazio-gradiantea dagoenean gradiente horren aurkako atomo-fluxu bat 

sortzen da, eta orduan difusio-koefiziente kimikoaz hitz egin daiteke. Kasu honetan, 

atomoaren batezbesteko ibilbide askea ez da zero, eta sarpen-luzera neurtuz x D= 2 t  

dela aurki daiteke. Gradiente kimikoa dagoelarik bi eratako egoeretan izan daiteke difusio 

kimikoa, (a) metal batean solutuen difusioa zirrikituen bidez eta, (b) bi metal A eta B-ren 

arteko elkardifusioz, gradiente kimikoaren araberakoa dena. Difusio-koefiziente kimiko 

hau elkardifusio-koefiziente izenaz ere ezagutzen da. 
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2.2.2.3.3 Difusio-koefiziente intrintsekoa 20 

 

Difusio-koefiziente intrintsekoek, DA eta DB, AB aleazio batean sarearen 

planoarekiko A eta B atomoen difusioa deskribatzen dute. A eta B-ren arteko difusio-

abiadurak ezberdinak izaten dira askotan. Batzuetan, elkardifusio prozesu bat gertatzen 

delarik, atomo-fluxu neto bat izaten da sareko edozein planoan barrena. Sarearen leku-

kopurua kontserbatzen baldin bada, sarearen planoak difusio-zonan, laginean finkatutako 

ardatz batzuekiko mugitu egiten dira, horien barrena iragaten den fluxu ezberdinak 

konpentsatzearren. Honela, sarean tokiak sortzen dira difusio-zonako alde batean, eta 

suntsitzen beste aldean. Hau, akats-puntuen sortze eta suntsitzearen bidez areago daiteke. 

Laginean finkatutako ardatzekiko sare-planoen desplazamenduari Kirkendall efektua 

deitzen zaio. 

 

2.2.2.4 Difusio kimikoa eta Kirkendall efektua19,34 

 

Demagun bi material ezberdin A eta B difusio-prozesu baten menpe, hortaz 

gradiente kimiko handi bat sortzen da bien arteko mugan. Prozesuaren hasieran orri 

erregogor bat jarri zen mugako gainazalera erdiak estaliz, eta beste erdian hari mehe 

batzuk jartzen dira, 2.6 irudian erakusten den eran. 

 

Difusioa burututakoan, orri honen bidez ezagutuko da non zen hasierako muga, eta 

2.6 irudian ikus daitekeenez hariak eta xafla ez daude plano berberean, hori da, hariak 

xaflarekiko A aleazio aldera mugitu dira. Efektu honi Kirkendall efektua deitzen zaio. 

 

Efektu honen aurkikuntza 1947-an izan zen, eta Smigelskas eta Kirkendall-i 

dagokie. Aurkikuntza honi esker elkardifusioaren ulermenean urrats handiak eman ziren, 

difusioa harrez gero difusio-koefiziente mota gehiagoz deskribatzerik izan bait zen. 

Ordurarte difusio-koefiziente bakar bat erabiltzen zen, elkardifusio-koefizientea. Honela, 

difusio-koefiziente intrintsekoen berri izan zuten. 
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2.6 Irudia: Kirkendall-efektua nabarmentzearren erabili den 

difusio-bikote baten eskema. 

 

Markatutako planoa atomo fluxu handiago den direkzioaren aurkako aldera joaten 

da, hots DA koefiziente intrintsekoa DB baino handiago baldin bada, A atomo-fluxua B-

rena baino handiago izanen da ( eskuinetara handiago 2.6 irudia) eta markatutako planoa 

A aleaziora joanen da ( ezkerretara). Marken planoaren abiadura eta difusio-koefiziente 

intrintsekoen arteko erlazioa honako hau da: 

 

( )v D D
dN

dxk A B
A= −  (2.47)  

 

NA A elementuaren frakzio atomikoa da, eta vK marken planoaren desplazamendu-

abiadura. Hasierako muga ( Matano-renarekin bat egiten duena) eta Kirkendall-planoaren 

( markatutako planoa) arteko ξ distantzia neurtuz, eta baita ere t difusio-denbora, hainbat 

autoreek frogatu eta finkatu duten19,26,29,35 hurrengo erlazioa erabiliz vk marken planoaren 

desplazamendu-abiadura ezagut daiteke: 

 

v
tk =

ξ
2

 (2.48) 
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~D  elkardifusio-koefizienteak ( edo kimikoa) eta koefiziente intrintsekoak honako 

erlazioa betetzen dute: 

 
~D N D N DA A B B= +  (2.49) 

 
~D  Kirkendall-en planoan, Boltzmann-Matano metodoaren bidez kalkula daiteke, eta 

era honetan bi difusio-koefiziente intrintsekoak (2.47) eta (2.49) ekuazioen bidez aurki 

ditzakegu. Difusio intrintsekoak ezagutzeko era honi, Darken-en metodoa deitzen zaio, eta 

(2.49) ekuazioa Darken-en ekuazioa difusio intrintsekoarendako. Bada antzeko beste 

Darken-en ekuazioa bat autodifusioarendako, hots: 

 

( )~ lg
lg

* *D N D N D
NB A

AB
A B

AB A

A
= + +

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥1

∂ γ
∂

 (2.50) 

 

γA A-ren aktibitate termodinamikoa izanik. 

 

Bada, difusio-koefiziente hauek ezagutzeko beste era bat, metodo grafikoa, eta 

horretarako kontzentrazio-profil esperimentala ezagutu behar dugu, bertan kokatuz 

Kirkendall-en planoa. Orduan, mugatzen dituzten azalerak hartuz, eta 2.6 irudiko eredua 

jarraituz, 2.7 irudiko profila izanen genuke, A elementuaren profila. Horrela, erlazio hau 

betetzen da: 

 

A
A

D
D

A

B

A

B
=  (2.51) 

 

(2.47) eta (2.51) ekuazioen bidez DA eta DB aurki ditzakegu, eta koefiziente 

intrintsekoak aurkitzeko era honi Heumann-en metodoa deitzen zaio. 

 

Darken-en metodoa erabiliago da Heumann-ena baino, koefiziente intrintsekoak 

aurkitzeko, eta horrelaxen ikus daiteke bibliografian36,37. 
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2.7 Irudia: K, Kirkendall planoan ( hari markatzaileak dauden 

planoa) difusio-koefiziente intrintsekoen kalkuloa. 

 

Beharrezkoa da esatea, Kirkendall-en planoan kontzentrazioa konstantea dela, 

nolanahiko denbora irauten duela ere difusio-prozesuak, baldintza isotermikoetan. 

 

Frogatua izan da, marken higidura hasierako mugarekiko parabolikoa dela34,38,39, 

beraz desplazatutako distantzia denboraren erro karratuarekiko, t , proportzionala da. 

 

2.2.2.5 Bolumen atomiko aldakorra duten sistemak19 

 

Aurrean egin diren analisiak, sistema faseanitzetan baliagarriak dira, baino bolumen 

atomika-aldakuntzak daudelarik fase batetik bestera, hots, kontzentrazioaren arabera, 

egindako analisiek ondorio okerretara eraman dezakete. Darken-en ekuazioak baliagarriak 

dira, soilik bolumen molar partzialak konstanteak eta berdinak direnean. Darken-en 

autodifusio-koefizienteen (1.44) ekuazioa baliagarria da bolumen molar partzial 

konstanteendako. 
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Prager eta Balluffik35 Darken-en ekuazioen zuzenketa batzuk egin zituzten, 

ekuazioak baliagarriak bihur zitezen bolumen molar partzial aldakorretarako. Hauek dira, 

hasierako eta muga baldintzak A eta B-en arteko difusio bitar batendako: 

 

( )n nA A= −∞

( )n nA A= +∞

∂
∂
n
x
A = 0

x<0 

x>0 

x = ±∞

t=0 

t=0 (2.52) 

 

nA eta nB A eta B osagaien atomo-kopurua bolumen atomikorako izanik. x=0 

hasierako jatorrian ( mugan) hartuz, bertako planoarendako atomo-fluxua 

 

J D
n
x

n vi i
i

i= − +
∂
∂

 (2.53) 

 

i=A edo B izanez eta v batezbesteko abiadura atomikoa. 

 

Osagai bakoitzeko Ωi bolumen atomikoak ezberdinak direlarik honako ekuazioak 

betetzen dira 

 

n n
n d n d

dn dn

A A B B

A A B B

A A B B

Ω Ω
Ω Ω

Ω Ω

+ =
+ =
+ =

1
0
0

 (2.54) 

 

eta (2.53) ekuazioa denborarekiko deribatuz eta (2.54) ekuazioak erabiliz: 

 

( )v D D
n
x

D
n n

n
x

dxA A B
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(2.55) 

 

eta 
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∂
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(2.56) 

 
~D  difusio kimiko-koefizientea izanik, eta koefiziente intrintsekoekin lehen 

aipatutako antzeko erlazioa betetzen duena: 

 
~D n D n DA A A B B B= +Ω Ω  (2.57) 

 

(2.56) ekuazioa ebazteko metodo ezberdinak garatu zituzten hainbat egileek, hots 

Balluffi-k35, gero Prager-ek, Sauer eta Freise-k30, Den Broeder-ek33 eta Wagner-ek31. 

Gainera gai honi buruz, eta aurreko autoreek proposatutako ekuazioen ebazpena errazteko, 

zenbait bide erakusten dute beste autore batzuk, hala Van Look40, Trimble, Finn, eta 

Cosgarea-k41. Stark-ek32 interdifusio-koefizientea inbariantea dela frogatu zuen ( edozein 

izanik ere aukeratutako koordenatu-sistema). 

 

Balluffi-k honako ekuazioak aurkitu zituen: 
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 (2.58) 
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 (2.60) 

 

Edozein metodo erabiliz, ekuazio hauek badute zenbait zailtasun, bertan ageri diren 

aldagai guziak ezagutzea, ez baita beti erraza. Fase bakoitzeko bolumen atomikoak, ΩA 

eta ΩB, konstanteak hartuz, ekuazioak asko errazten dira, eta ohizko tankerako ekuazioak 

geldituko dira, baino (2.58) ekuazioaren bidez erlazionatzen dira koefiziente intrintsekoak 
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eta  kimikoa.  Kasu  honetan  Matano-ren  planoak  eta  hasierako  mugak   bat   egiten 

dute19,42,43. Baino Matano-ren planoak definitzen duen 

 

xdnA
nA =∫ 0
0

0

 (2.61) 

 

baldintza matematikoak, ez du bolumen atomikoa konstante eta berdina delarik 

bezalako esanahia, plano hau gurutzatzen duten A eta B atomo kopuruak ez bait dira 

honez gero berdinak ( ez da lehen esan bezala ), eta kasu honetan beste 

ekuazio hau betetzen da: 

J JA B
0 0 0+ =

 

Ω ΩA A B BJ J0 0 0+ =  (2.62) 

 

Orduan, hasierako muga (x=0) gurutzatzen duten A atomo-kopurua t denbora baten 

ondoren, 

 

N JA A
t

= ∫ 0
0

dt  (2.63) 

 

da, eta B berriz 

 

N JB B
t

= ∫ 0
0

dt  (2.64) 

 

(2.62) (2.64) ekuazioan erabiliz beste era honetako ekuazioa izanen dugu: 

 

N JB
A

B
A

t
= ∫ dt

Ω
Ω

0
0

 (2.65) 

 

Beraz  

 

N
N

A

B

B

A
=

Ω
Ω

 (2.66) 
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Ikusitakoarekin esan daiteke, ΩA eta ΩB konstanteak direlarik Matano-ren metodoa 

erabili dezakegula, baino kontzentrazioak adierazteko era aldatuz, hots atomo-kopurua 

bolumen atomikoarekiko erabiliz. 

 

Faseanitzetako sistemetan ikerketa ezberdinak egiteko, bolumen atomiko aldakorren 

gaia kontuan izan dute egile askok38,44,45,46,47. Berriki Tsujik38,48 sistema faseanitzetan den 

difusio bitarra deskribatzeko, erlazio matematiko batzuk proposatu ditu, eta bolumen 

molar partzialak fase batetik ondokora jasaten duen aldakuntza diskretuek, eragiten 

dituzten ondorioak neurtzen ditu. Lehenago ( 1991 urtean) Larson-ek47 geometria laun eta 

esferikoetan fase-hazkuntzaren abiadurarendako adierazpen matematikoak aurkitu zituen, 

baino, bi soluzio solido aseen artean fase bakar bat dagoenerako. 

 

2.2.2.6 Fenomeno itzulezinen termodinamika19 

 

Fick-en legea bi ikuspuntuetatik azter daiteke: alderdi termodinamikotik eta alderdi 

atomikotik, eta bi analisi hauetatik fenomeno itzulezinen termodinamikaren teoria eta 

mugimendu aleatorioa ondorioztatzen dira. Difusioan agertzen diren prozesu guztiak ez 

daitezke Fick-en legeaz azaldu. Kanpoko indarren eraginpean ez dagoen sistema isotermo 

bat, oreka termodinamikoan dago, bere Gibbs-en funtzioa (entalpia askea) minimoa 

delarik, hori da, bere potentzial kimikoa μ konstantea delarik. Horrela, AB sistema bitar 

batean fluxu-ekuazio hau proposa daiteke: 

 

J L
d
dxA A

A= −
μ

 (2.67) 

 

A osagaiaren LA koefiziente zinetikoa eta μA A osagaiaren potentzial kimikoa 

izanik. 

 

Potentzial kimiko eta Gibbs-en funtzioaren arteko erlazio hau betetzen da: 
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μ
∂
∂i

i T

G
N

=
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟  (2.68) 

 

μi i osagaiaren potentzial kimikoa, G Gibbs-en funtzioa askea atomorako eta Ni i 

osagaiaren frakzio atomikoa izanik. i osagaiaren potentzial kimikoa honela adieraz 

daiteke: 

 

( )μ μ γi i i ik T N= +0 lg  (2.69) 

 

μ i
0  i osagaiaren potentzial kimikoa txantiloi egoeran, eta γi i osagaiaren aktibitate-

koefizientea izanik. 

 

Sistema isotermo eta isobaro batean potentzial kimikoak Gibbs-Duhem ekuazioa 

betetzen du: 

 

N di i
i

μ =∑ 0  (2.70) 

 

AB sistema bitar batean, LA, koefiziente zinetikoa eta, D, difusio-koefizientearen 

arteko erlazioa aurkitu nahi bada, kontuan izanez NA+NB=0 dela, fluxuaren bi 

adierazpenak konpara daitezke: 

 

J L
x

L
N

N
x

L
N n

n
xA A

A
A

A

A

A
A

A

A

A= − = − = −
∂μ
∂

∂μ
∂

∂
∂

∂μ
∂

∂
∂

1  (2.71) 

 

nA A osagaiaren atomo-kopurua bolumen atomikorako, eta n atomo-kopuru totala 

bolumen atomikorako izanik. 

 

Beraz (2.71) ekuazioa Fick-en lehenbiziko ekuazioarekin konparatuz: 

 

D
L
n NA
A A

A
=

∂μ
∂

 (2.72) 
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Beste alde batetik (2.69) ekuazioa NA-rekiko deribatuz 

 

∂μ
∂

∂ γ
∂

∂ γ
∂

∂ γ
∂

A

A

A A

A A

A A

A A

A

AN
kT

N
N

kT
N

N
N

kT
N N

= = = +
⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

lg lg
lg

lg
lg

1  (2.73) 

 

ekuazioa dugu, eta (2.72) ekuazioan ordezkatuz Dehlinger-en ekuazioa izanen dugu: 

 

D
L kT

n NA
A A

A
= +

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥1

∂ γ
∂

lg
lg

 (2.74) 

 

Higikortasunaren kontzeptua erabil daiteke, eta beste Dehlinger-en ekuazio berri bat 

ikusi. m higikortasuna indar baten eraginpean partikula bat higitzen den v abiadura da. 

Sistema bitarrean honela adieraziko dugu matematikoki: 

 

v m
xA A
A= −

∂μ
∂

 (2.75) 

 

Fluxua, x ardatzean, abiadura bider partikula-kopurua bolumen unitaterako izanen 

da, hots, 

 

J n v n m
xA A A A A
A= = −

∂μ
∂

 (2.76) 

 

Adierazpen hau (2.67) ekuazioarekin konparatuz, 

 

L n mA A A=  (2.77) 

 

Orduan, Dehlinger-en ekuazioaren beste adierazpen bat honaxeko hau da: 
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D m kT
NA A

A

A
= +

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥1

∂ γ
∂

lg
lg

 (2.78) 

 

Antzeko adierazpena da B osagaiarendako, eta Gibbs-Duhem erlazioa erabiliz  

 

D
D

m
m

L N
L N

A

B

A

B

A B

B A
= =  (2.79) 

 

Autodifusioarendako, hots A* elementu erradioisotopikoaren difusioa A elementua 

duen materialaren barrenean aztertzean: 

 

∂μ

∂
A

A AN
k T
N

*

* *

=  (2.80) 

 

Eta autodifusio-koefizientea, 

 

D m kA
A

A* *= T  (2.81) 

 

da, eta  higikortasunak berdinak direnez, hurbilketa eginez, bi difusio-

koefizienteen erlazio dugu: 

m mA A= *

 

D D
NA A

A A

A
= +

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥*

lg
lg

1
∂ γ
∂

 (2.82) 

 

Beste hainbeste gertatzen da B osagaiendako. (1.76) ekuazioak difusio intrintseko 

eta autodifusioaren arteko erlazioa erakusten du, eta Dehlinger-en erlazioa deitzen zaio. 
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2.2.3 Difusioa sistema osagaianitz batean49,50,51. 
 

Onsager berak egin zituen lehenbiziko ikerketak osagaianitzeko sistemetan, baino 

beti fenomeno itzulezinen termodinamikaren ikuspegia erabiliz. Ondoren osagaianitzen 

portaeraren ikerketan aurrerapen handiak zor zaizkie Kirkaldy eta Young-i50. Sistema 

hirutarretan elkardifusio-koefizienteak aurkitzeko era ikasia dago, baino ez hain ongi 

difusio-koefiziente intrintsekoak eta higikortasunak aurkitzeko erak. Osagai gehiagoko 

sistemendako ikerketak gutxiago sakondu eta finkatu dira. 

 

2.2.3.1 Fick-en legeen generalizazioa. 

 

Onsager-ek proposatutako Fick-en legearen generalizazioa erabiltzen da n osagai 

anitzetako sistemen difusioan. Osagai bakoitzeko ~Ji  elkardifusio-fluxua, direkzio 

bakarrean delarik, honelakoa da: 

 

( )~ ~ ....J D
c
x

i ni ij
n j

j
n= − =
=
−∑

∂

∂
11

1  (2.83) 

 

n osagaietako sistema batean n-1 kontzentrazio-gradiante, beste hainbeste 

elkardifusio fluxu eta ( n-1)2 elkardifusio-koefiziente aske daude. Hori dela eta n goi 

indizeak menpekotzat hartu den osagaia adierazten du. Hiru osagaietako sistema hirutar 

batean lau elkardifusio-koefiziente izanen dira, ~ , ~ , ~ , ~D D D D11
3

12
3

21
3

22
3 . Erreferentzia-sistema 

egokietan adierazten dira ekuazio hauek, laborategian finkatutako sisteman, bolumenean 

finkatutakoan, edo masan finkatutako sisteman. 

 

Era berean, Ji difusio intrintseko-fluxua, sareari finkatutako sisteman (Kirkendall-

ena) adierazten dena, honelaxekoa da: 

 

( )J D
c
x

i ni ij
n i

j
n= − =
=
−∑ ∂

∂
11

1 ....  (2.84) 

 

Eta ekuazio honetan  difusio-koefizienteak intrintsekoak dira. Dij
n
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Badakigu beste alde batetik elkardifusio-fluxua eta intrintsekoa marken edo sarearen 

v abiaduraz erlazionatuak daudela, eta bolumen atomikoa konstantea delarik hau da 

erlazio matematikoa: 

 

( )~ , ,..,D D N D i j nij
n

ij
n

i kj
n

k

n
= − = −

=
∑ 1 1

1
 (2.85) 

 

Ni i osagaiaren frakzio atomikoa izanik. 

 

2.2.3.2 Difusio-ekuazioen ebazpena elkardifusio-koefizienteak konstanteak direlarik 

 
~Dij

n  elkardifusio-koefizientea kontzentrazioarekiko konstantea baldin bada, 

kontzentrazio-profila n-1 errore-funtzioen batura eran adieraz daiteke39,49,50,51,52,53. Sistema 

hirutar batendako kontzentrazioak hauexek izanen dira: 

 

C a erf
u

b erf
v

c1 2 2
=

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
+

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
+

λ λ  (2.86) 

 

C d erf
u

e erf
v

f2 2 2
=

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
+

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
+

λ λ  (2.87) 

 

u eta v ( )D i jij
3 1 2, ,=  elkardifusio-koefizienteen funtzioak izanik, c eta f azken 

kontzentrazioaren menpe, a, b eta c azken elkardifusio-koefiziente eta azken konposaketen 

menpe daudenak, eta λ Boltzmann-en parametroa λ =
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

x
t2

. Ekuazio hauek hainbat 

profil aurkitzeko erabili izan dira52,54,55,56. Simetriaren beharra dago (2.86) eta (2.87) 

ekuazioen arabera, Matano-planoaren bi aldeetara, kontzentrazio-profilak simetrikoak 

behar dute izan. 
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Elkardifusio-koefiziente matrizea aurkitzeko, Thompson eta Morral-ek57 [ ]r  

difusibitate-matrizearen erro karratuaren kontzeptua erabili dute, hots 

 

[ ] [ ][ ]~D r r=  (2.88) 

 

[ ]r  aurkitu ahal izateko n-1 difusio-bikote behar dira. Kontzeptu hau orduz geroztik 

asko erabili izan da58,59,60,61.  matrizeko elementuak, rij, Matano-ren planoa gurutzatzen 

duen i osagaiaren Si kopuruarekin honela erlazionatzen dira: 

[ ]r

 

[ ] ( )S t r c i ni ij j
j

n
= − = −

=

−

∑π
Δ 0

1

1
1 2 1, ,...,  (2.89) 

 

Δ c c cj j
0 = −+

j
−  izanik eta bertan ageri diren , berriz, Matano-ren 

eskuinaldeko eta ezkerraldeko hasierako kontzentrazioak izanik. Si Boltzmann-Matano 

metodoaren bidez aurki daiteke: 

c cj j
+ −,

 

( )( )
S x xi c

c x
i

i

i= −+

−

∫ 0
0 dc  (2.90) 

 

Sistema hirutar batean (2.89) ekuazioa honela geldituko zaigu: 

 

( )S t r c r c1 11 1
0

12 2
0= − +

π
Δ Δ  (2.91) 

 

( )S t r c r c2 21 1
0

22 2
0= − +

π
Δ Δ  (2.92) 
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Honela bi bikoteen bidez lau rij-k aurkitutakoan (2.88) ekuaziotik lau ~Dij difusio-

koefizienteak aurki daitezke. Difusibitatearen “erro karratuaren” metodoa ez da sistema 

hirutarretan besterik erabili, orden handiagotara ez baita oraindik ongi egokitu. 

 

2.2.3.3. Difusio-ekuazioen ebazpena elkardifusio-koefizienteak kontzentrazioarekiko 

aldakorrak direlarik. 

 

Elkardifusio-koefizienteak kontzentrazio menpe direlarik (2.83) difusio-ekuazioak 

ebazteko zenbait era ezberdin erabiltzen dira kontzentrazio-profilen arabera 

 

2.2.3.3.1. Difusio-ibilbideen elkarguneetan. 

 

Difusio-zonako gune batean konposaketa berbera garatuko duten (n-1) bikote behar 

dira metodo honetan. Boltzmann-Matano metodoa n ordenera generalizatuz erabil daiteke, 

eta honela kontzentrazio-profiletik fluxua geometrikoki aurkituz: 

 

( ) ( )( ) (~ ~ , , ,..J x x x dc t D
c
x

i j ni c

c x
i ij

n j

j

n

i

i= − = − =
+

=

−

∫ ∑0
1

1
2 1 )−2 1

∂

∂
 (2.93) 

 

x0 Matano-ren planoa izanik. 

 

( )( )
x x dc

c

c x
i

i

i −
+∫ 0  kontzentrazio-profilak grafikoki aurki daitezke, 2.8 irudian 

erakusten den eran. 

 

Honela (n-1) ekuazio ditugu, eta (n-1)2 difusio-koefiziente ezezagun ditugunez, 

beharrezkoa da (n-1) bikote ezberdin ekuazio hauek ebazteko, eta bikote hauen ibilbideek 

kontzentrazio-puntu berberean elkar ebaki beharko lukete. Hiru osagaiko sistema baterako 

bi bikoteen bi kontzentrazio-ibilbide elkargurutzatuak ikus ditzakegu 2.9. Irudian. 
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2.8 Irudia: ci (x) kontzentrazio-puntuan elkardifusio-fluxua aurkitzeko kontzentrazio-profila. 

Marradun azalera  da. ( )x x dc
c

c x
i

i

i −+∫ 0
( )

 

 
2.9 Irudia: Konposaketa-puntu batean ebakitzen duten, bi difusio-bikote hirutarren 

difusio-ibilbideak, non puntu horretan bertan elkar difusio-koefizienteak 

aurki daitezke. 

 

Aipatutako (2.93) ekuazioa sistema hirutarretan erabilgarria da, baino ez osagai 

gehiagokoetan, ibilbideak puntu berberean ebakitzea zailegi suertatzen baita. Sistema 

hirutarreko bi bikoteen ibilbideek angelu ttipiz ebakitzen badute elkar aurkitutako 

koefizienteek errore gaitzak izan ditzakete (>%100). Ebakitze-angelua 90º-etara 

hurbiltzean aurkitutako koefizienteak asko zehazten dira. Sistema hirutar batean (2.93) 

ekuazioa honela labur daiteke: 
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( ) ( )( )~ ~J x x x dc t D
c
x

D
c
xi c

c x
i i i

i

i= − = − +⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥+∫ 0 1

3 1
2

3 22
∂
∂

∂
∂

~  (2.94) 

 

Kirkaldy52,62,63 eta Ogilvi-ek64 garatu zuten metodo hau baino ondoren oso erabilia 

izan da beste autore batzuengandik43,51,65,66,67,68,69,70,71,72. Modelizazioak ere egin dira, 

metodo hau erabiliz, kontzentrazio-profilak difusio-distantziarekiko iragartzearren73. 

 
~Dij

3  lau koefizienteak beste lau elkardifusio koefizienteetan bihur daitezke42,43,49, 

menpeko  kontzentrazio  eran  beste   bi  osagaietako  bat  (1 edo 2)  hartuz. 

Transformazio-erlazioak honela adierazten dira: 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~D D D D D Dij

k
kk
j

jj
k

ii
k

ii
j

ik
j= − = − = −  (2.95) 

 

Elkardifusio-koefizienteen balio limiteak diagrama hirutarraren ertzetan, hauexek 

dira: 

 

lim
c

D D
j

ii
k

i k
→

= →0
~ ~

 (2.96) 

 
~Di k→  i-k sistemaren elkardifusio-koefizientea izanik. 

 

Honako erlazio hau ere betetzen da: 

 

( )lim
c

D D
i

ii
k

i j k
→

= −
0

~ *
 (2.97) 

 

( )Di j k−
*  j-k sistema bitar batean i markatzailearen difusioa izanik.  

koefizientearen balio limiteak hurrengoak dira: 

~Dij
k
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lim
c

D
i

ij
k

→
=

0
0~

 (2.98) 

 

2.2.3.3.2. Kontzentrazio-profilen batean, maximo edo minimoren bat erakusten duten, 

difusio-bikoteak. 

 

Bikoteko bi aleazioek j osagai baten kontzentrazioa antzekoa dutenean Darken-en 

erako bikote izena hartzen dute. Bikote hauen kontzentrazioek, batzuetan, maximo edo 

minimo erlatiboak garatzen dituzte j-ren kontzentrazio-profilean, eta  beraz, osagai horren 

profilak mutur hori erakusten duen puntuan, malda zero izanen da, hots 
dc
dx

j = 0 . Hortaz 

(2.94) ekuazioak, sistema hirutar baten kontzentrazio-kurbako tontorrean, hurrengo 

ekuazioa beteko du: 

 

( )x x dc t D c
x

i
c

c
i i

ci

i

i

− = − ⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

=+∫ 0 2
32 1~ ,∂

∂
2  (2.99) 

 

erako ekuazioa bihurtzen da ( j=1 hartuz), bertan bi difusio-koefiziente ~D11 eta 
~D12 , besterik ageri ez direla, orduan, 1 osagaiak maximo edo minimo hori duen puntuan, 

difusio-koefiziente hauek, bikote bakar bat izanik ere, ezagut ditzakegu. Egoera honetan 

dauden zenbait bikoteen analisiak literaturan ageri dira51,53,66. 

 

2.2.3.3.3. Fluxu zero duten planoak. 

 

Difusio-zona barrenean gerta daiteke, osagai batek fluxu-direkzio aldaketa izan 

dezakeela plano baten alde batera edo bestera egotearen arabera. Plano horretan (ZFP) 

elkardifusio-fluxua osagai horretarako zero da, ~Ji = 0 , beraz 
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( )( )
x x dcic edo c

c ZFP

i i

i − =+ −∫ 0 0  (2.100) 

 

Beraz (2.94) ekuaziotik 

 

( )

∂
∂

c
c

D
DZFP i

i

i

1

2

2
3

1
3

⎤

⎦
⎥ = −

~
~  (2.101) 

 

Bi elkardifusio-koefizienteen arteko erlazioa aurki daiteke plano horretan. Fluxu 

zero duten plano hauek ongi ikertuak izan dira60,69,70,74,75,76,77. 

 

2.10 irudian (Ni, Zn, Cu sistema hirutarrari dagokiona75) fluxu zerodun planoa 

grafikoki nola koka daitekeen ikus daiteke ( A=B eta C=D gainazalen berdintasuna 

betetzen da). 

 
2.10 Irudia: Sistema hirutar baten kontzentrazio-profilak, beraietako batek 

fluxu zero duen plano bat erakutsiz. 
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Bikote isoaktiboak erabiliz honelako planoak garatu daitezke, eta metodo hau, gaur 

egun, oso erabilia da, nahiz eta askotan ez solido-solido, baizik eta lurrina-solido 

bikoteetan69,75,76,77,78,79. Metodo honek, hala ere, desabantaila larri bat erakusten du, 

sistema termodinamikoki ongi ezagutu behar baita. 

 

2.2.3.3.4. Whittle eta Green-en metodoa. 

 

Ikusitako Boltzmann-Matano metodoaren generalizazioak, hots Kirkaldy-ren 

metodoak, badu eragozpen handi bat, eta hori Matano-planoaren ezagupenean datza. 

Bolumen molarra konposaketarekiko aldatzen den sistemetan, osagai bakoitzaren Matano-

planoa beste osagaienekiko ezberdina izatea gerta daiteke19,30,80. Matano-planoaren 

kokapena ezagutu gabe ebatzi ahal izateko, bada beste metodo bat, Whittle eta Green-ek 

garatu zutena81. Horretarako kontzentrazio normalizatuaren kontzeptua aldarrikatu zuten, 

matematikoki honela adieraziko duguna: 

 

Y
c c
c c

i
i i

i i
=

−

−

−

+ −
 (2.102) 

 

ci
−  eta  mugaren bi aldeetan i osagaiaren hasierako kontzentrazioak izanik ci

+

Metodo hau, Matano-planoa non den ezagutzen ez delarik, eta, aipatu bezala 

Matano-plano ezberdinak daudelarik, oso erabilia da30,82,83. Whittle eta Green-ek 

proposatutako kontzentrazio normalizatuaren kontzeptua, beste kasu batzuetan erabiltzen 

da baita ere, fluxu zero den planoetan bereziki, Dayananda-k proposatu zuena 69, Matano-

planoa  kalkulatu beharrik  ez izatearren58,70,75,77,80. Nesbitt-ek, kontzentrazio / difusio-

luzera iragartzeko, bere modelizazioetan73,80,88 metodologia hau erabili zuen, bolumen 

molarra kontzentrazioarekiko aske dela suposatuz. 

 

Difusio kimiko koefizienteak aurkitzeko, beste metodo bat garatua izan da, baino 

atomo-higikortasuna ezagutzea beharrezkoa da49,64,72,85. 
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2.2.3.4. Difusio-koefiziente intrintsekoen aurkitzea 

 

Sarean finkatutako erreferentzia-sistema erabiltzen da difusio intrintsekoa 

ezagutzeko. Beharrezkoa da, aurreko atalean aipatu bezala, bikote hirutar bat baino 

gehiago; n osagai direlarik n-1 bikote beharko ditugu, eta, beren ibilbideak toki berean 

elkar gurutzatu beharko dute. Hemen ere, oso zaila da horrelakorik gertatzea bikote 

askorendako, eta horregatik sistema hirutar bat ikustea aski da. Bikote bakoitzaren artean, 

hasieratik, marka batzuk jarri beharko dira eta difusioa amaitutakoan, marka horietan 

analizatu beharko da. Beraz, zailtasun bat gehiago eransten da, difusio mota hau 

aztertzean, marketan kontzentrazio bera izatea beharrezkoa da bi bikoteetan. Ez da erreza, 

egoera hori izatea difusioa gertatutakoan, bikoteko bi partaideak solidoak direlarik, baino 

ez hala bat lurrina eta bestea solido direlarik. Erabiltzen den prozedura, Philbert eta Guy-

ek42 aldarrikatu zuten, Heumann-ek26 sistema bitarrendako eraikitako metodoaren 

zabalpena. Honela, (2.84) ekuazioa denborarekiko integratuz, markatutako planoan 

metatutako Ai fluxu intrintsekoa kalkulatzen da: 

 

A J dt D
c
x

dti i ij
j

j

tt
= = −

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

=
∑∫∫ 3

1

2

00

∂

∂
 (2.103) 

 

ci kontzentrazioak, λ =
x
t

, Boltzmann-en parametroaren menpe daudenez, eta 

marken planoa denborarekiko parabolikoki mugitzen bada, eta gainera bertan 

kontzentrazioa konstantea dela onartuz, (2.103) ekuazioa honela ebazten da 

 

A t D
c
x

ii ij
j

j

plano markatua

= − =
=
∑2 3

1

2 ∂

∂
, ,1 2 3  (2.104) 

 

Ai geometrikoki ezagut daiteke kontzentrazio profiletatik, eta era berean 
∂
∂
c
x
i . 

Hortaz, sei difusio-koefiziente intrintseko ditugu, eta beraz, bi bikote beharko ditugu 

ezagutzeko, bakoitzetik hiru ekuazio erdietsi daitezkeenez. Honela, metodo honen bidez, 
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hirukote metalikoen difusio intrintsekoa ezagut daiteke, baino beti, hasierako egoera 

lurrina/solido delarik, eta tartean markak izanik39,53,86,87. 

 

Ezagupen termodinamikoa baldin bada, hobe da beste metodo bat erabiltzea, honela 

bi bikoteen marketan kontzentrazio berbera izan beharrak sortzen duen eragozpena, 

saihestu baitaiteke. Honela atomo-fluxua μ potentzial kimikoen bidez adieraziz43,88: 

 

( )J L
x

i ni ij
j

n
i= − =

=
∑

1
1 2

∂μ
∂

, ,...  (2.105) 

 

Lij fluxua eta potentzial kimikoaren gradientea erlazionatzen dituen koefiziente 

zinetikoa izanez. 

 

Koefiziente gurutzatuak zero direla suposatuz ( nahiz eta suposaketa honek akats 

handi xamarretara eraman dezaken), fluxua gradientearekiko direkzio berekoak direnez: 

 

( )J L
d
dx

c m
x

i ni ij
i

i i
i= − = − =

μ ∂μ
∂

1 2, ,...  (2.106) 

 

mi i atomoen higikortasuna izanik. 

 

Dayananda-k87 hiru higikortasun atomikoak, sistema hirutar batean, metatutako 

fluxu intrintsekoen bidez aurki daitezkeela frogatu zuen 

 

A tc m
xi i i

i

marken planoan
= − ⎤

⎦⎥
2

∂μ
∂

 (2.107) 

 

(2.104) eta (2.107) ekuazioak konparatuz: 
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D c m
cij

n
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=
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∂

 (2.108) 

 

Difusio-intrintseko gurutzatuen arteko erlazio hau dugu, beraz: 
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 (2.109) 

 

Literaturan hainbat autoreek erabiltzen dutena54,87,89, ezagupen termodinamiko 

hutsetik aurkituz koefizienteen arteko erlazioa. Gai honetan Manning-ek85 aurrerapen 

handiak egin zituen eta koefiziente gurutzatuen garrantzia ikusi. 

 

Sarean finkatutako sisteman osagaien arteko elkarrekintza handia bada, difusioa 

gertatzen ari delarik, (2.103) ekuazioa beste era honetan adieraziko da 

 

A tc m
x

N Ai i i
i

i i j
j plano markatuan

= − +
⎤

⎦
⎥
⎥=

∑2
1

3∂μ
∂

αβ  (2.110) 

 

α hutsune-fluxu parametroa deitzen da, aipatutako elkarrekintza hutsune-fluxuen 

menpe adieraziz85,90. Parametro hauek ezagutzeko, hots hiru higikortasunarenak eta α, 

beharrezkoa da sistema hirutar batean, marken planoan antzeko kontzentrazioak dituzten 

bi difusio-bikote izatea. Beraz, ez da erreza honelakorik egin ahal izatea bi metal solidoen 

artean. 

 

Metodo termodinamiko hauek jarraitu dituzten ikerketa asko izan 

dira43,52,62,63,64,68,72,78,79,86,88,90,91. Beste autore batzuk beste metodologi batzuk garatu 

dituzte, eta hala, Jan eta besteek92 fase anitzetarako Darken-en ekuazioak sistema 

bitarretatik hirutarretara orokortu zituzten, honela elkardifusio-koefizienteetatik 

koefiziente intrintsekoak aurkitu ahal izateko. 
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Egin dira, teoria termodinamiko tradizionaletik at, modelizazio batzuk difusioaren 

sarpen-joeraz93,94, kontzentrazioen ibilbideak iragartzen dituztenak, eta gainera 

Kirkendall-en desplazamendua ongi deskribatzen dutenak. 

 

2.2.3.5. Sistema-faseanitza. 

 

Kirkaldy eta Brown-ek zenbait postulatu eztabaidatu zituzten difusio-ibilbide eta 

difusio-egituren erlazioari buruz. Gero, Kirkaldy eta Young-en liburuan31, postulatu guzi 

horiek bildu zituzten eta honelakoxeak dira: 

 

1. Demagun infinitua den difusio-bikote bat, hainbat osagai dituenak eta zenbait fase 

beti mugarekiko paraleloak, orduan sarpen-luzerak lege parabolikoa ( )x k t=  jarraitzera 

joko du. 

2. “Zero” solubilitate-heina duten tarteko faseek zero lodiera izanen dute difusio-

eremuan. 

 

3. Solubilitate-hein ttipiko edo eta erlatiboki difusio-koefiziente ttipiak dituzten 

tarteko faseek lodiera ttipiak izanen dituzte. 

 

4. Solubilitate handiko edo erlatiboki difusio-koefiziente handiko tarteko faseek 

lodiera handiak dituzte difusio-eremuan. 

 

5. Deskribapen termodinamikoaren zehaztasuna are eta handiago da muga-

debekapen, ale-mugen difusio, akats-dentsitate handi, difusio anisotropiko, eta Kirkendall 

efektua agertuz gero. 

 

Arau hauen baieztapena Brunsch eta Steeb-ek95 egin zuten, Ti-V-Zr sistema 

hirutarra erabiliz. Lehenbiziko puntuan aipatzen dena, faseen denborarekiko hazkuntzara 

aplika daiteke, hots, faseak parabolikoki hazten direla. Difusio-egitura, berriz, era askotara 

gara daiteke: muga lauak,muga ez lauak isolatuak ez diren prezipitatuekin, eta geruza 

bifasiarrak prezipitatu isolatuekin. Honelako egiturak ageri dira Cu-Zn-Ni hirukotean96. 
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Coates eta Kirlaldy-k97 faseen arteko egituraren egonkortasuna perturbazio-teoriaren 

ikuspuntutik aztertu zuten. Lehendik ere Kirkaldy eta Fedak-ek98 perturbazio-teoria erabili 

zuten, Cu-Zn-Sn hirukotean ageri den morfologia ez laua eta prezipitatu bakanen eta ez 

bakanen egonkortasuna aztertzeko. Honetarako “ alegiazko ibilbide” kontzeptua erabiltzen 

dute, bi faseen elkardifusio-koefizienteen bidez. “Alegiazko ibilbide” hau bi faseen arteko 

eremu bifasikoan delarik, supersaturazio-eremu berri bat sortzen da mugan, muga ez 

egonkorra bihurtuz, eta morfologia ez laua sortzen da, geruza bifasikoa eratuz. Gai hau 

garatu duten zenbait egile bada99,100 ,faseen lodiera eta aktibazio-energiak aztertuz. 

 

Kidson-ek101 frogatu zuen faseen denborarekiko hazkuntza parabolikoa, eta gai 

honetaz asko ikertu eta idatzi izan da34,47,100,102,104,105,106,107. Wagner-ek31 elkardifusio 

koefiziente eta hazkuntza parabolikoen konstanteen arteko erlazio bat garatu zuen. 

Berriki, Taguchi-k eta bere lankideek108 zenbait difusio-bikoteendako ( Ti-Fe, Ti-Co, Ti-

Ni) oso lan borobila egin  dute, eta, k, abiadura-konstantearendako  balio batzuk  

proposatzen dituzte, β-Ti fasearen hazkuntza-zinetika ezagutzearren, kontzentrazio-

gradientea badela onartuz. Atzmon eta Larsen-ek 109 zenbakizko simulazioak erabili 

dituzte konposaketa-profilak eta mugaren leku aldaketak doitzeko, kontzentrazioarekiko 

difusio-koefizientearen menpekotasun esponentziala suposatuz, bi eta hiru fase dituzten 

sistemetan. Hala ere, Taguchik eta bere lankideek82, Cu eta Ti-aren arteko difusio-

prozesuan sortutako fase intermetalikoetan, fase guziek ez dutela denborarekiko hazkuntza 

parabolikoa ikusi zuten. 

 

Tsujik48 bi ekuazio-talde ezberdin proposatzen ditu n fasedun sistema orokor baten 

elkardifusioa deskribatzeko, ingurune infinitu eta erdi-infinitu batean. Bertan, halaber, 

faseen artean bolumen molar partzialen etenek sortzen dituzten ondorioen balorazioa ere, 

erakusten du. Lehenago, egile honek, Cu-Ti44 eta αFe-Ti45 sistema bimetalikoetan 

sortutako fase bakoitzari dagokion difusio-koefizientea aurkitu zuen, Kidson101 eta 

Heumann-ek26 proposatutako ekuazioak erabiliz. 

 

Faseen  sortze eta hazkuntzarengan  tenperaturak ere eragiten du, baino ez 

Arrhenius-en101 erako menpekotasunaren bidez. Mugan, faseen sortzea, difusio-prozesua 

2.46 



Bilduma bibliografikoa 

gertatzen den bitartean, ikertu izan da99, aktibazio-energiak, eta faseen sortze eta 

hazkuntzan, tenperaturak duen eragina analizatuz44,82,107,108. 

 

2.3 PROPIETATE MEKANIKOAK 
 

Material  baten ezaugarri  mekanikoak, eta  baita industrian jasanen duen 

deformazio--sekuentziaren ondoren izanen dituen propietateak ezagutzearren, 

laborategiko110,111 saiakuntza batzuk egiten dira, eta beraietako batzuk prozesu 

industrialak berregiten dituzte. Lan honetan, berotan bi saiakuntza-mota egin dira: 

konpresio launa eta bihurdura. Deformazioa handiak ( ε ≈ 0.5-etik 5-etara), deformazio-

abiadura handiak eta tenperatura homologo altuak (
( )
( )

T k
T kM

> 0 6. ), dira berotako 

deformazioaren ezaugarri funtsezkoenak. 

 

2.3.1 Bihurdura-saiakuntzak 
 

Hau da berotako deformazioan erabilitako saiakuntzarik xumeena, eta bere bidez 

deformazio eta deformazio-abiadura handiak erdietsi daitezke. Saiakuntza honen bidez 

erabilitako materialaren isurpen-tentsioa eta harikortasuna erdietsi daitezke. 

 

Bai deformazio-abiadura, bai ebakidura-deformazioa probeta zilindrikoaren 

erradioaren arabera aldatu egiten dira. Orduan, r erradioan dagoen puntu baten ebakidura-

deformazioa honako hau da: 

 

γ θr
r
l

=  (2.111) 

 

l probetaren luzera eta θ biraketa-angelua izanik. Beraz, deformazio-abiadura 

hurrengoa da: 
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& &γ θr
r
l

=  (2.112) 

 

Deformazioaren     erradio-gradienteak,    τ,     ebakidura-tentsioa,     Γ,     

bihurdura--parearengandik erdiestea zailtzen du. Fields eta Backoffen-ek112 probetaren 

gainazaleko ebakidura-tentsioarendako honako adierazpena aurkitu zuten: 

 

( )τ
π

= + +
Γ

2
33a

n m  (2.113) 

 

a probetaren erradioa izanik, eta n eta m berriz: 
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(2.114) 
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(2.115) 

 

Hala bada, beharrezkoa da m biraketa-angelu batendako ezagutzearren, abiadura 

angeluar ezberdinetan zenbait saiakuntza egitea. Ebakidura-tentsioak eta Von Mises-en 

irizpidea erabiliz tentsio eta deformazio baliokideak erdietsi daitezke: 

 

σ τ= 3  (2.116) 

 

ε
γ

=
3

 (2.117) 

 

Metal guziak berotako deformaziokoan deformazioz gogortu eta beraztu egiten dira. 

Berriztapen dinamiko izenaz ezagutzen den prozesuak eragiten du materialaren beratzea 

edo biguintzea. Materialen isurpen-kurben itxura 2.11 irudian ikus daiteke, eta bertan 

lehendabiziko epealdi batean, deformazioarekiko tentsioa nabarmenki handitzen dela 
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nabarmendu daiteke. Ondoren, ordea, tentsioak bat bateko jaistea erakusten du egoera 

geldikorrera iritsi aurretik. Bigarren epealdi honetan berkristalpen dinamiko mekanismoek 

eragiten dute, eta azkenik, egoera geldikorrak gogortze eta beratze prozesuen arteko oreka 

adierazten du. Material batzuetan ez da berkristalpen dinamikorik ageri, eta egoera 

geldikorrak darraizkio tentsio handitze nabarmenari. Gogortze zonari eta egoera 

geldikorrari dagokien tentsioak deformazio-abiaduraren arabera handitu egiten dira, eta 

beste hainbeste egiten du deformazio-tenperatura jaistean ( 2.11 irudia). 

 

 
2.11 Irudia: Tentsio-deformazio baliokideen kurbak113 

 

2.3.2 Konpresio-saiakuntza deformazio laun baldintzetan 
 

Berotako saiakuntza mota honek ijezketa industrial prozesua edo laborategi mailako 

forja berregiten du. Saiakuntza honetan, norabide nagusian,  deformazio laun baldintzak 

bete behar dira ( ikus 2.12 irudia). 
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2.12 Irudia: Konpresio laun-saiakuntzaren geometria114 

 

Norabide nagusi batean deformazio nulu-baldintzak (εy = 0) erabiliz, bolumenaren 

konstantzia  fluxu plastikoari elkarturik isurpen-ekuazio orokorrarengan aplikatuz: 

 

( )σ σ σy x= +
1
2 z  (2.118) 

 

σx, σy eta σz tentsio nagusiak izanez, non σx tentsiorik handiena eta σz ttipiena diren. 

Von Mises edo Tresca-ren irizpidea erabiliz erlazio hau erdiesten da: 

 

σ σx z k− = 2  (2.119) 

 

k isurpen-tentsioa izanik, ebakidura purua baldin bada. Deformazio laun 

baldintzetan (2.118) eta (2.119) ekuazioak erabiliz, hurrengo ekuazioak erdiesten dira: 

 

σ σx y k= +  (2.120) 

 

σ σz y k= −  (2.121) 
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( )σ σ σy x= +
1
2 z  (2.122) 

 

Deformazioa, deformazio laun baldintzetan, k, ebakidura puruarekiko baliokidea da, 

azken honek, σy, tentsio hidrostatikoa gainezarturik baldin badu. 

 

Tentsio edo deformazio baliokide uniaxialaren kalkuloa aise egin daiteke Tresca-ren 

irizpidea erabiliz: 

 

σ σx z k Y− = =2  (2.123) 

 

baita ere Von Mises-ena erabiliz: 

 

σ σx z k Y− = =2 2
3

 (2.124) 

 

Y isurpen-tentsio uniaxial baliokidea izanik. 

 

Ford-ek115 egin zuen baldintza hauek errepikatzeko moduko diseinu egokia, 2.12 

irudian erakusten den geometria duena. Alde aurretik labaindutako h lodiera duen probeta 

bat, w zabalera duten bi erreminten bidez konprimatzen da, beharrezkoa izanik bi 

erreminta hauek atzetik eta aurretik probeta gainditzea. x norabidean luzapena 

mesprezagarria dela ziurtatzeko, probetaren zabalerak 5-10 aldiz erremintarena izan behar 

du. Gainera, aurrean aipatutako ekuazioen erabilpena, w
h  erlazioak 2 eta 4 tarteko 

balioak hartzen dituenerako, mugatua dago. Balio ttipiagotan, erremintek eragiten duten 

presioa w
h  erlazioaren arabera aldatu egiten da, eta balio handiagotarako, berriz, 

marruskaduraren eragina handiegi bihurtzen da mesprezatzeko. Datuak prozesatzekoan 

marruskaduraren efektua faktore garrantzitsuenetako bat da, presio hidrostatiko baten 

gainezarmenak eraginen lukeenaren antzekoa baita. 

 

Konpresio lauaz erdietsitako isurpen-kurbetako emaitzak beste saiakuntza batzuetan 

lortutakoekin konparatuz korrelazio ona erakusten dute. Ezberdintasun handienak 
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bihurdura-saiakuntzetako emaitzekin erakusten dute, azken saiakuntza-mota honetan 

emaitzak ttipixeago agertzen baitira114. 

 

2.3.3 Trakzio-saiakuntza 
 

Saiakuntza-mota honek materialaren ezaugarri mekanikoen berehalako ezagupena 

ematen du, tentsio-deformazio kurba era zuzenean ematen baitu. Deformazio-abiadura 

deformazioa aurreratu ahala murriztu egiten da. Eta &ε  deformazio-abiadura honako hau 

da: 

 

&

ln
&

ε =

⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

⎡

⎣
⎢

⎤

⎦
⎥

=

d l
l

dt
l
l

0  (2.125) 

 

non, l0 eta l saiakuntzaren hasierako eta aldiuneko luzerak adierazten dituzte. 

 

Estrikzio edo ezegonkortasun plastikoaren ondorioz erdietsitako fluxu plastikoaren 

kurba oso mugatua da: ε ≈ 0.3 deformazioak besterik ez dira erdiesten.. 

 

Harikortasuna hurrengo ekuazioaren bidez ezagut daiteke: 

 

ε r
d
d

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

2 0ln  (2.126) 

 

εr deformazio plastikoa probeta haustean, eta d0 eta d probetaren diametroak 

hasieran eta estrikziokoan hain zuzen izanik. 

 

Probeta bimetalikoetan interesgarriago jo da bihurdura eta konpresio laun 

saiakuntzak berotan egitea, eta trakziokoak hotzetan. Bihurdura-saiakuntzak ebakidura-

tentsioak sartzen ditu, eta oso eragingarriak dira bimetalikoaren mugengan, hauskorregi 

izanez beraz, hotzetan. Baldintza lauetan egindako konpresio-saiakuntzei dagokienez 

berotan eginez, industria-mailan egiten diren konformaketa prozesuak berregiteaz gain, 
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bimetalikoaren metalen arteko difusioa errazten dute, eta lotura hobetzen. Hotzetan 

egindako trakzioek hodi bimetalikoek lanean jasanen dituzten baldintzan berberak 

erakusten dituzte. 

 

2.3.4 Material bimetalikoen propietate mekanikoak 
 

Lotura bimetaliko bat kalitate onekoa dela esan daiteke, trakzio edo ebakidurapean 

osagai ahulenaren isurpen-tentsioa gainditzen bada, hots, lotura tentsioak transmititzeko 

gai baldin bada. 

 

Lotura bimetaliko baten erresistentzia mekanikoa neurtzeko saiakuntza erabilienek 

karakterizazio kualitatibo eta kuantitatiboa bilatzen dute. Nahiz eta baden arauren bat 

ezarria ( URSS State Standard GOST 6996-66, ASTM C273, ASTM C393-62, ASME 

SA-265), lotura bimetalikoaren propietate ezberdinak neurtzeko, materialen geometriak ez 

du beti uzten arau horiek betetzen, eta hori dela eta saiakuntza komenigarrienak 

diseinatzera jotzen da116,117,118. 

 

2.3.4.1 Trakzio saiakuntzak, mugarekiko paraleloak 

 

Zuntzez sendotutako konposatuendako garatutako teoriak119,120,121 baliagarritzat jo 

dira material bimetalikoen portaera mekanikoak iragartzeko. Isodeformazio eredu batean 

oinarritutako nahaste legea ( NL) metodo erraz eta baliagarritzat jotzen da, material 

konposatuaren isurpen-kurba kalkulatzeko, bere osagaien kurbak erabiliz, multzoari 

konposatu bakoitzaren ekarpena ezagutzea aski izanez. 

 

Zuntza hauskorrez sendotutako matrize metalikodun konposatuetan, materialaren 

haustura berehalakoa da zuntzak huts egitean, eta bere UTS-a, hots trakzio-erresistentzia, 

hauxe izanen da: 

 

( )σ σc f f fV V= ⋅ + − ⋅1 'σm  (2.127) 
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σ m
'  zuntzaren haustura gertatzean matrizeak deformazio horretan duen 

erresistentzia izanik, σc konposatuaren trakzio-erresistentzia, σf zuntzaren trakzio-

erresistentzia, y Vf zuntzaren frakzio bolumetrikoa. 

 

Hurbilketa bat eginez, esan daiteke aipatutako nahaste legea ( 2.127) baliagarria dela 

isurpen-kurbaren portaera lineala iragarri ahal izateko. 

 

Deformazio handiagotara, material hauskorrenaren estrikzio hasieran Piehler122, 

Vennet123, Kelly124 y Ahmad125 ikertzaileek diotenez, nahaste-legea (NL) ez da ongi 

doitzen konposatuaren isurpen-kurbara. Konposatuaren deformazio totala (εf) zuntzak 

berak bakarrik duena baino handiago da, hots, matrizearen eta zuntzen arteko 

elkarrekintza sortzen da. Materialaren estrikzioa zuntzen deformazio-mailaren gainetik 

gertatuko da, eta osagaien ekarpena multzoaren UTS-ari berbegiratu eta multzoaren 

deformazio totalaren mailarekiko ( σ ) estimatu behar da. Deformazio balio altuetan 

zenbait desbideraketa badira nahaste-legearekiko. Baino, isurpen-kurbak nahaste-legea 

betetzen du: 

m
''

 

( )σ σ σc f f fV V= + −1 m  (2.128) 

 

σc material konposatuaren tentsioa izanik, σf eta σm zuntzak eta matrizeak jasaten 

dituzten tentsioak. 

 

Zuntzaz sendotutako materialendako egindako ikasketak baliagarriak suertatzen dira 

material bimetalikoendako. Trakzio-saiakuntza batean erdietsitako emaitzengan, nahaste-

legea erabili ahal izateko isodeformazio-hastapena betetzea, eta makurdura-tentsioak 

ekiditearren trakzio-ardatzarekiko simetria izatea, beharrezkoa da. 

 

Mugarekiko paraleloa den trakzio-saiakuntzetan erabiltzen den probeta baten 

geometria, 2.13 irudian ikus daiteke. 
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2.13 Irudia: Mugarekiko paraleloa den trakzio-saiakuntzeko 

probeta bimetalikoaren geometria. 

 

Zenbait autoreek126,127,128 zenbakizko analisiak garatu dituzte materialaren propietate 

mekanikoak ezagutzearren estrikzio hasieran, Garmong129 eta Mileiko-k130 egindako era 

berean. 

 

Bibliografian23,126,131,132,133 ekarritako emaitza esperimentalek nahaste-legea 

baieztatzen dute, bai isurpen-kurbaren kalkulurako, bai propietate mekanikoen balioen 

ezagupenerako. 

 

2.3.4.2 Material bimetalikoen berotako konformaketa 

 

Karga aplikazioaren norabidean (x) isotentsio-eredu batean oinarrituz, Arkulis-ek134 

datu esperimental anitzen analisia egiten du. Eredu honetan, material bimetalikoei zenbait 

murriztapen ezarri behar zaizkie, material guziei era berean deformatzea behartzen diena, 

karga-aplikazio norabidearen perpendikularrak (y,z) diren bi norabide nagusietan. 

 

2.55 



Bilduma bibliografikoa 

Erreminta eta bimetalikoaren arteko marruskadura nulua dela suposatuz, elkar 

ukitzen duten gainazalen arteko zeharkako tentsioak ere hala izanen dira. Isotentsio-

eredua onartzeak esan nahi du, konposatuaren osagai bakoitzarengan x norabidean 

eragindako tentsioa makroskopikoa bezalakoa dela, ( hala σa = σb =P, a eta b 

bimetalikoaren osagaiak izanik eta P bimetalikoarengan x ardatzean eragindako kanpoko 

presioa), bakoitzaren isurpen-tentsioa edozein izanik ere. Hala gerta dadin, eta 

murriztapen geometrikoak kontuan hartuz, tentsio normalen agertzea beharrezkoa da, 

osagai bakoitzean sortzen direnak, material ahulenean konprimatzaileak eta bestean 

trakziotzaileak izanen direnak. Egoera honetan beteko den nahaste-legea honelakoxea da: 
 

Va 2ka + Vb 2kb = σx (2.129) 

 

aski izanez, beraz, isurpen-tentsio baliokideak ezagutzea, eta osagaien frakzio 

bolumetrikoak, σx tentsio efektiboa edo bimetaliko deformatzeko behar den tentsioa, 

izanez. 

 

Marruskadurarik balego, tentsio efektiboaren gorapena gertatuko litzateke, eta 

beraz, (2.129) ekuazioa behe limite bat litzateke, multzoa deformatzeko eragin beharreko 

indarraren kalkuluan. 

 

Zenbait egileek133,135,136 elementu finituen bidez (MEF) prozesua analizatu dute, eta 

Arkulis-en nahaste-legea baieztatu. 

 

2.4 TITANIOAREN KARAKTERIZAZIO 

MIKROEGITURALA ETA MEKANIKOA 
 

Titanioak propietate bikainak ditu industriarako ( industria aeroespaziala, 

kriogenikoa eta kimikoa) oso egokia egiten duena, hala: erresistentzia altua, zurruntasuna, 

zailtasun ona, dentsitate baxua, eta korrosioarekiko erresistentzia handia. Azido eta 

kloruro gehienen aurrean titanioak pasibatzera jotzen du, eta beraz, erresistentzia handia 

erakusten du korrosioarekiko. Aleazio-mota ezberdinak egiten dira, bere propietateak 

hobetzearren. 
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Tenperatura baxuetan titanioaren mikroegitura hexagonala da, α fasea, eta 

altuagotan gorputzean zentratutako sare kubikoa, β fasea. Titanio puruan α fasetik β 

faserako trantsizio-tenperatura 882ºC da, baino tenperatura hau oso aldakorra da aleazio-

elementuak gehitzean. 

 

Aleazio-elementuak137 α eta β faseetan erakusten duten solubilitatearen arabera, 

sailkatu daitezke, eta baita ere transformazio-tenperaturarengan duten efektuaren arabera. 

Al, O, N, C, eta Ga α fasearen egonkortzaileak dira, eta soluzio solidoaren bidez 

aleazioaren erresistentzia gehitzen dute. α faseak anisotropia handia erakusten du bere 

propietateetan. 

 

β egonkortzen duten elementuak honako hauek dira: V, Nb, Mo, Cr, Fe, Ni, H, eta 

Cu-a. β fasea α fasea baino harikorrago da. Titanioaren aleazio garrantzitsuenak osagai 

asko baldin badituzte ere, 2.14 irudian erakusten den fase-diagrama bitarra, erabil daiteke. 

 

 
2.14 Irudia: Ti-X  fase diagrama bitarra138. 

 

Titanio aleazio ezberdinak mikroegituraren arabera α, α+β eta β aleazio-motetan 

sailka daitezke. Mikroegituraren arabera sailkatutako aleazio komertzialen zerrenda bat, 

2.1 Taulan erakusten da. 
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2.1 Taula: Titanio-aleazio komertzial ezberdinen sailkapena137. 

 

2.4.1 α aleazioak 
 

Purutasun komertziala duten titanio-aleazioetan purutasun gradu ezberdinak 

bereizten dira O eta N bezalako zirrikitutako elementu kopuruaren arabera. Non eta 

titanio-kopuru urriago, orduan eta erresistentzia, gogortasun eta transformazio-tenperatura 

baxuago. 

 

α aleazioetan elementurik garrantzitsuena Al-a da, O-az gainera ( ezpurutasun bat 

dena) eta aleazioari erresistentzia mekaniko on bat ematen laguntzen du, soluzio 

solidoaren bidez  aleazioaren  gogortzea  sortzen bait du. Titanio-aleazio bati gehitzen 

ahal zaizkion α-egonkortzaileak diren elementuen kopururako muga bat bada139, behin 

muga hori gainditutakoan Ti3Al hauspeatzen da, aleazioa hauskorrago bihurtuz. Kopuru-

muga hau “aluminio baliokideak” (Al Sn Zr O C N+ + + + +⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

1
3

1
6

10 2 )  %9-a gainditzeak 

ezartzen du. 

 

Materialak β-egonkortzaile diren elementu-kopuru urria baldin badu, tenperatura 

altuetatik (β-fasea) tenplatzeak transformazio martentsikoa eragiten du. Martentsitak ( ′α  

hexagonala edo  ortorronbikoa) orratz paraleloen kolonia itxura erakusten du.  ′′α
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Titanioaren  egitura  martentsitiko  honek ez  du  erresistentziarengan  eragin  

handirik, ale-tamaina handia delakoz eta ordezkapenerako solutu-atomoen gainasetasunik 

ez dagoelakoz. 

 

Beste mikroegitura-aldaketa batzuk β-tik berotako deformazioz erdietsi daitezke, ale 

ardazkideak ekoiztuz. β fasetik mantso hoztuz α fasea sortzen da, xafletan, Widmanstätten 

morfologia erakutsiz. Egitura honek “saski-ehun” itxura erakusten du, β fasearen elementu 

egonkortzaileak daudelarik ( ikus 2.15d irudia). Egitura guzi hauek 2.15 irudian ikus 

daitezke. 
 

 
 

2.15 Irudia: Titanio puruaren egitura ezberdinak139. 
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2.4.2 α+β aleazioak 
 

α+β aleazioetan giro tenperaturan %10etik 50eraino β fasea izaten da. Hauek dira 

aleazioetan erabilienak beraien erresistentzia mekanikoa ona delakoz giro tenperaturan eta 

franko ona tenperatura altuetan, eta gainera, konformagarritasun ona erakusten dutelakoz. 

Titanioaren propietateak aise alda daitezke, prozesu termomekanikoen bidez mikroegitura 

eraldatuz. Aleazio hauetan hiru funtsezko mikroegitura ageri dira: xafla modukoa, 

ardazkidea eta nahasia. Orokorki, α+β aleazioen fabrikazio-prozesuak β fasetik hasten 

dira. 

 

2.4.2.1 Xafla moduko mikroegitura 

 

Tenperatura altuetatik uretan tenplatuz, β-fasetik ′α  egitura martentsitikoa sortzen 

da ( 2.16.a irudia). Ondoren, 800ºC  inguruan  suberaketa-prozesu  bat  eragiten  bazaio, 

α+β xafla mehe (1-2μm-etako lodiera dutenak) moduko mikroegitura lortzen da, 2.16.b 

irudian erakusten dena. 

 

Hasierako aleazioa tenperatura altuan jarri, β fasean, eta leunki hoztuz ( 1K/min) 

Widmanstätten-erako xafla lodidun ( 10-20μm) egitura erdiesten da (2.16.c irudia). β 

egonkortzaile elementu-edukia gehituz edo hozte-abiadura handituz koloniak ttipiago 

egiten dira eta bakoitza bere aldetik gunetzen da “saski ehun” erako egitura berezia 

osatuz. 

 

Aleazioak β egonkortzaile diren elementu-kopuru handia baldin badu, β fasea arras 

atxikia erakuts dezake. 
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2.16.a Irudia: Egitura martentsitikoa140.   2.16.b Irudia: Xafla mehe erako egitura140. 

 

 
 

2.16.c Irudia: Xafla lodi erako egitura140. 

 

2.4.2.2 Mikroegitura ekiaxikoa 

 

Xafla erako egitura tratamendu termomekaniko baten eraginpean jarriz egitura 

ekiaxikoa erdiets daiteke. Egitura honen homogenotasuna kontrola ditzaketen parametroak 

hauek dira: deformazio-baldintzak, berkristalpen-baldintzak, eta hasierako mikroegitura. 

 

Erresistentzia mekaniko altuak erakusten dituzten mikroegiturek ez dute nekerako 

erresistentzia ona erakusten, eta trakziorako harikortasun ona erakusten duten 

mikroegiturek, berriz, hausturarako erresistentzia txarra erakuts dezakete. Donachie-ren 
141, ustez ekiaxiko eta xafla-erako mikroegiturek, 2.2 Taulan ikus daitezkeen, abantaila 

erlatiboak dituzte. 
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2.2 Taula: Mikroegitura ekiaxikoen abantaila erlatiboak141. 

 

Orokorki, ehundurak mikroegiturak baino eragin handiago du propietateengan. 

Ehundurak norabidetasuna sartzen du erresistentziaren ekuazioan, %20-25-eko anisotropia 

sortuz, eta harikortasunarengan %10-ekoa. 

 

Soluzio eta zahartzapen tratamenduak α+β aleazioen erresistentzia nabarmenki 

handi dezake. 

 

2.4.2.3 Mikroegitura nahasia 

 

Deformazio ondoreko tratamendu termikoa tenperatura altuetan delarik, β fasearen 

frakzio bolumetrikoa handiago da eta hoztekoan β-k transformazio bat jasaten du; 

martentsitikoa agudo hozten bada. Bigarren suberaketa bat eragiten bazaio, martentsita 

xafla-erako egitura batean deskonposatzen da. Hurrengo irudian (2.17) egitura nahasia 

ageri da, α ekiaxikoa edo globularra eta β eraldatua ( Widmanstätten gehienetan). 

 
 

 

2.62 



Bilduma bibliografikoa 

 
 

2.17 Irudia: Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo aleazioaren mikrografia optikoa ( 2 ordu / 968ºC / giroan hoztua)137. 

 

2.4.3 β aleazioak 

 

Aleazio hauek β-egonkortzaile diren elementu asko dituzte, eta mikroegituraren 

garapena α+β aleazioen antzekoa dute. Aleazio hauen mikroegitura β aleez besterik ez 

dago osaturik, α prezipitatuak barnean izanez. Prezipitatu hauek oso xeheak baldin badira, 

β -aleazioari oso erresistentzia-maila altuak ematen dizkio, α+β zahartu bati dagozkiona 

adina eta baita hobeak ere. 

 

β aleazio zahartuetan hausturarako zailtasuna antzeko elastikotasun muga duten α+β 

aleazioetan baino handiago izaten da gehienetan. Dentsitate handiago, isurpen-

erresistentzia ttipiago, tenperatura altuetan egonkortasun ttipiago ( ω fasea sortzeko 

arriskua bait da), eta zahartzapen baldintzetan141 trakziorako harikortasun ttipiago izatea 

dira β aleazioen desabantaila nagusienak α+β aleazioekiko. Abantaila nagusiak, berriz, 

honako hauek dira: gogortasun handiak, forjagarritasun bikaina, eta konformagarritasun 

ona141,142. 
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3. MATERIAL ETA TEKNIKA 

ESPERIMENTALAK 
 

3.1 MATERIALAK 
 

Lan honetan erabilitako materialak honako hauek dira: alde batetik aleazio urriko 

altzairua (4130), 316L altzairu herdoilgaitza, Inconel 625 eta altzairu herdoilgaitz 

ferritikoa, eta bestetik purutasun komertziala duen titanioa, Ti6242 eta Ti64 titanio 

aleazioak. Material hauen konposaketa 3.1 Taulan erakusten da. 

 

Erabilitako 4130 altzairua ongi karakterizatua izan da gure sailean egin den aurreko 

lan batean143, baita ere Inconel 625 B.López-en tesian23; eta beste alde batetik altzairu 

herdoilgaitz ferritikoa J.J.Urcola-k Sheffield-en egindako tesian144. Titanio aleazioei 

dagokienez, 2. graduko  purutasun komertziala duen  titanioa eta Ti64 aleazioa  bihurdura-

-saiakuntzetan J.D.Culcasi-k145 karakterizatu ditu. Lan honetan konpresio laun 
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saiakuntzen bidez 316L altzairua, purutasun komertziala duen Ti, eta AISI4130 materialen 

portaera aztertu da. 

 

 AISI4130 316L I625 Ferritikoa Ti Ti6242 Ti64 
C 0.342 0.035 0.062 0.058 0.083 0.05 <0.02 

Si 0.232 0.37 0.28 0.25 - - - 

Mn 0.782 1.5 0.11 0.37 - - - 

P 0.013 0.016 - 0.034 - - - 

S 0.022 0.017 - 0.027 - - - 

Cr 0.98 17.4 20.57 20.32 - - - 

Ni 0.21 12.7 bal. 0.31 - - - 

Mo 0.65 2.42 9.12 0.09 - 1.8-2.2 - 

Co 0.015 - - - - - - 

Cu 0.249 - - - - - - 

Nb 0.0019 - 4.21 - - - - 

Al 0.0116 - 0.15 - - 5.5-6.5 6.43 

Ti 0.0017 - 0.2 - bal. bal. bal. 

Fe bal. bal. 2.73 bal. <0.01 0.25 0.133 

V 0.011 - - - - - 4.08 

O - - - - 0.0047 0.12 0.19 

N - - - - 0.002 0.05 0.011 

H - - - - <0.0005 0.0125 0.0021 

Sn - - - - - 1.8-2.2 - 

Zr - - - - - 3.6-4.4 - 

 
3.1 Taula: Erabilitako materialen konposaketa kimikoa ( % pisuan). 
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3.2 MATERIAL BIMETALIKOEN LORPENA 
 

Bi material difusioz lotzeko hasierako materialak arretaz prestatu behar dira, eta 

lotze-parametro ( presio, denbora eta tenperatura) egokiak erabili. Laginen prestakuntza  

on batek guriketa fina eta garbiketa handia eskatzen du. 

 

3.2.1 Berotan egindako ardatz bakarreko konpresioa 
 

Lan honetan difusioz egindako lotura hurrengo materialen artean egin da: 316L 

altzairu herdoilgaitza purutasun komertziala duen titanioarekin, 316L altzairua Ti6242-

rekin, Inconel 625 Ti6242-rekin, altzairu herdoilgaitz ferritikoa Ti6242-rekin eta 4130 

aleazio urriko altzairua Ti6242-rekin. 

 

Diametroa 16mm-takoa eta altuera materialaren arabera ezberdina duten zilindroak 

erabili ziren; inconel-a eta altzairuak, ferritikoak ezik, 25mm-tako altuerakoak, altzairu 

ferritikoa 7mm-takoa, eta titanio bi aleazioak 4mm-takoak. Piezak silizio karburozko lixaz 

lehenik, eta 6μm eta 1μm-ko diamante pastez bukatzeko guritu ziren. Behin garbitu eta 

koipea kendutakoan altzairu gozozko tutu batean sartu ziren, multzoa ongi lerrokatua 

geldi zedin, tutu honen barne diametroa 16mm-takoa eta kanpokoa 18mm-tako izanik. 

Multzo guzietan titaniozko zilindroa bi altzairuzko edo bi inconel-ezko zilindroen artean 

jarri zen. 

 

Konpresio-ekipoa osoki CEIT-eko material sailean garatu da. Ekipo honek egitura 

metalikoa du, eta karga eragiteko 10Tm-tako gaitasuna duen prentsa hidrauliko bat, erdi 

maiztasuna duen 25kW-tako indukziozko labea, eta indukzio-tenperatura kontrolatzearren 

pirometro optiko bat atxikiak ditu. Prentsak altzairu herdoilgaitzezko bi zurtoin ditu. 

 

Materialak, altzairua / titanio-aleazioa / altzairua ( edo inconel-a bi altzairuzko 

zilindroen ordez) ordenean, beheko erremintaren gainean jartzen dira, multzoa bi 

erremintengandik zeramikazko ( N4Si3) 7mm-tako zilindro bana ezarriz isolatzeko. 

Probeta eta erremintak ( zurtoinak) kuartzozko hodi batean sartu ziren, ongi zigilatutakoa 

kanpoko atmosfera barrenera sar ez zedin, eta etengabeko argon fluxupean eduki zen. 
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Alde aurretik neurgailuen konstanteak eta materialen emisibitatea kalibratu ziren, altzairu 

gozoaren emisibitatea 0.35-0.5 tartean dagoena, eta 0.94 zenbakiaz biderkatu behar dena, 

altzairua aipatutako kuartzozko hodi barrenean dagoelakoz, eta beraz, emisibitatea 0.33-

0.47 tartean kokatzen da. Balio hauek altzairuaren gainazalaren egoeraren arabera eta 

kuartzoaren garbitasunaren arabera aldatzen dira. 

 

Beroketa, mantenamendua eta hozketa atmosfera geldoan egin ziren. Jarraitu den 

prozesua honelakoxea izan da: 

 

1. Kuartzozko hodia zigilatzen da, multzo bimetalikoa barrenean kokatua 

izanik, eta bertatik argon-fluxua iraganaraziz. 

2. Erremintak multzo bimetalikoa ukituz jartzen dira berotze-prozesua hasi 

aurretik. 

3. Saiakuntza-tenperaturaraino berotze azkarra eragiten da, eta erdietsitakoan 

mantendu, probeta  barrenean tenperatura homogeneoa izan dadin. Berotze-

-prozesukoan multzoa hedatzen da, eta karga sartzen da, ezberdina 

erabilitako materialen arabera. 

4. Lotura-karga sartzen da, beti erresistentzia ttipiena duen materialaren 

isurpen-tentsioa    baino    ttipiagoa,   aukeratutako    denboran   saiakuntza-

-tenperatura eta presioa mantenduz. 

 

Egindako saiakuntzak eta baldintzak 3.2 Taulan erakusten dira. 

 

Materialen artean Ni, Cu eta V xaflak10,11 erantsiz ere burutu ziren loturak konpresio 

uniaxial prozedura erabiliz. Hala bada, Cu eta V xaflak txertatu ziren altzairu eta Ti 

ondoan hurrenez hurren. AISI4130 / Ti6242 multzoan, berriz, hiru xafla ezarri ziren, bata 

Ni-ezkoa altzairuaren ondoan, ondoren Cu-zkoa eta azkenik, Cu eta Ti artean V-zko xafla 

bat. Xaflak tartekatuz egindako lotura-saiakuntzak 3.3 Taulan ikus daitezke. Xaflak 

tartekatuz egin diren lotura guziak berotu aurretik 15MPa-etako aurrekarga erabiliz 

gauzatu dira, gainazal gurituetan izan daitezken oxido guziak hauts daitezen, eta 

gainazalen arteko ukipen ona izan dadin. Beste gaineko prozesua aurrekoa bezalakoa izan 

da. 
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Material-konbinazioak Presioa 
( MPa) 

t ( min) T ( ºC) saiakuntza 
kopurua 

   1000 4 

316L/Ti6242/316L 14 15 950 1 

   900 4 

   1000 3 

316L/Ti/316L 14 15 900 2 

   800 9 

 22 15 1000 1 

   1000 4 

AISI4130/Ti6242/AISI4130 14 15 950 3 

   900 3 

   850 1 

I625/Ti6242/I625 40 15 900 1 

 40 30 900 1 

Altzairu ferritikoa/Ti6242/Altzairu ferritikoa 15 15 900 1 

 30 15 900 2 

 

3.2 Taula: Ardatz bakarreko konpresioaren bidez elkartutako material-konbinaketa ezberdinak, baldintzak, eta 

saiakuntza-kopurua. 

 

Material-konbinazioak Presioa
( MPa) 

t 
(min) 

T 
(ºC) 

saiakuntza 
kopurua 

316L/Cu/V/Ti6242/V/Cu/316L 15 15 900 7 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti6242/V/Cu/Ni/AISI4130 15 15 900 2 

 40 30 900 1 

I625/Cu/V/Ti6242/V/Cu/I625 30 30 900 1 

 20 30 900 2 
 

3.3 Taula: Ardatz bakarreko konpresioaren bidez, tartekatutako xaflak erabiliz, elkartutako material konbinaketa 

ezberdinak, baldintzak eta saiakuntza-kopurua. 
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Altzairu-aleazioak Ti6242-rekin lotzean erabilitako Cu-xaflen lodiera 25μm-takoa 

izan da eta V-arena 50μm-takoa eta Ni-arena, berriz, 80μm-takoa. Inconel 625 eta Ti6242 

tartean 100μm-tako lodiera duen Cu-xafla eta 250μm lodiera duen V-xafla erabili dira. 

 

I625 / Cu / V / Ti6242 / V / Cu / I625 lotura egiteko 20MPa-etako presioa erabili da 

bi saiakuntzetan, baino presio hau urriegi suertatu da oso lotura hauskorra eratu baita. 

Baliteke eragindako 30 eta 40MPa ere urriegi izatea, nahiz eta loturak hobeak izan, 

bibliografian146 ikus daitekeenez Ni eta Ti puruak elkartzeko 58MPa erabili bait dituzte. 

 

3.2.2 Berotan egindako konpresio isostatikoa 
 

Aipatutako geometria zilindriko berbera erabiliz, hamar lotura egin ziren konpresio 

isostatikoaren teknika erabiliz. Lotura hauetatik sei 316L altzairu herdoilgaitza eta Ti6242 

konbinaketak izan dira, eta gainontzekoak altzairu berbera purutasun komertziala duen 

titanio aleazioarekin. Material zilindriko hauek altzairu gozozko 16mm-tako diametroa 

duten hodietan sartu ziren. Hodi hauen paretek 1mm-ko paretak dituzte, eta bi muturretan 

bi oinarri soldatu zitzaizkien, pareten lodieraren erdia zutenak, hots 0.5mm, ardatz 

nagusiaren norabidean presio-transmisioa ezin hobea izan dadin. Oinarri bati hodi mehar 

bat soldatu zitzaion, bere bidez 10-5mbar inguruko hutsa sortuz ganbararen barrenean, eta 

ondoren ongi zigilatu zen hodi meharra kanpotik isolatuz materialak. Ondoren multzo 

bimetalikoak ASEA QIH-6 prentsa barrenean sartu ziren, 20MPa-etako presio isostatikoa 

eraginez, 1000ºC-etan, eta 3.4 Taulan azaltzen diren epealdiak jarraituz. 

 

Teknika hau bera erabiliz, geometria errektangeluarra duten lotura bimetalikoak 

egin ziren. Plaka errektangeluar hauen dimentsioak 48× 58mm-takoak dira. Lodierak 

aldakorrak dira materialaren arabera; hala inconelarena 5mm, 4130 altzairuarena eta 

purutasun komertziala duen titanioarena 3mm, eta azkenik, altzairu herdoilgaitzarena eta 

Ti64 aleazioarena 4mm inguru. Plaka hauek ultrasoinutan ongi garbitzen dira, 

tricloroetileno bainuan sartuz lehenik, ondoren azetonan, eta azkenik alkohol puruan 

sartuz. Multzo bimetalikoa altzairu herdoilgaitzezko kutxa baten barrenean sartu zen, 

ahalik eta estuen gainazalen arteko ukipena hobetzearren, eta soldadurak kanpo aldera 

eginez, 3.1 irudian ikus daitekeen  eran. Alde batean  soldaduraz hodi  mehe bat  atxiki  
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zitzaion,  barrenean 10-5mbaretako hutsa erdiestearren, eta aldi berean, 100ºC-etara berotu 

zen barreneko hezetasun guzia suntsitzeko. Nahi zen helburua erdietsitakoan lehenago 

azaldutako konpresio-prozesua eragin zitzaion multzoari. Geometria errektangeluarra 

duten multzoei eragindako lotura-tenperatura 900ºC-takoa izan da, eta presioa aurrekoa 

bezalakoa, hots 20MPa. 

 

 hasierako T 

(ºC) 

azkeneko T 

(ºC) 

hasierako P 

(atm) 

azkeneko P 

(atm) 

t 

(min) 

purgatzea 25 25 0.1 0.1 - 

presurizazioa 25 60 0.1 40 30 

beroketa 60 1000 40 200 50 

mantenamendu

a 

1000 1000 200 200 60 

hozketa 1000 300 200 - 10 

haizatzea 300 70 - 0.1 5 

 
3.4 Taula: Elkarren segidako epealdiak berotako konpresio isostatikoan 

 

 
3.1 Irudia: Konpresio isostatikorako multzo bimetaliko errektangeluarraren edukiontziaren 

geometria. 

 

Bi metalen artean xafla meheak ezarriz ere, burutu ziren lotura batzu. Egindako 

konbinaketa guziak 3.5 Taulan ikus daitezke. 
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Material-konbinazioak saiakuntza 

kopurua 

Geometria xaflak 

316L/Ti6242/316L 6 zilindrikoa ez 
316L/Ti/316L 4   

316L/Ti/316L 3   

AISI4130/Ti64/AISI4130 6 errektangeluarra ez 
Ti/I625/Ti 3   

316L/Cu/V/Ti/V/Cu/316L 3   

I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 3   

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 4 errektangeluarra bai 

AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130 5   

AISI4130/Cu/Ti64/Cu/AISI4130 3   

 
3.5 Taula: Konpresio isostatikoz egindako konbinaketak. 

 

Berotako konpresio isostatikoa erabiltzeak, loturak gauzatzeko zenbait abantaila eta 

desabantaila ditu. Hauek dira abantaila batzu11: 

 

1. Beste era batzuen bidez lot ez daitezkeen metalak lot daitezke era honetan. 

2. Hausturarik gabe material hauskorrak lot daitezke. 

3. Nola nahiko geometria duten probetak lot daitezke. 

 

Hodi bimetalikoak metodo honen bidez ekoiztearen desabantaila nagusiena bere 

garestitasunean datza. 

 

3.2.3 Deformazio laun baldintzetako konpresioa 
 

Deformazio launak industriako ijezketa-egoera errepikatzen du. Ijezketan erabiltzen diren 

batezbesteko  deformazio-abiadurak 1-10-2s-1 ordenakoak dira, metatutako deformazioak 

5-ekoa izan daiteke, 0.2 eta 0.5 tarteko deformazioak erdietsiz iraganaldi bakoitzean110. 
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INSTRON 1344 makina serbohidraulikoan ( makina honi zenbait aldaketa egin 

behar izan zitzaizkion berotako ijezketaren mailara irits zedin) 50Tm-etako gaitasuna eta 

1m/s abiadura lineala duena, ordenagailuz kontrolatua, F.Pilarte-k147 CEIT-eko 

materialetako sailean egindako programa baten bidez. Makina hau erremintendako eta 

probetendako espreski diseinatutako labe batez hornitua dago ( ikus 2.12 irudia). 

Erreminta hauek M22 aleazio berezi batez eginak daude ( %71 Ni, %6 Cr, %2 Mo, %11 

W, %3 Ta, %6 Al, %0.6 Zr, eta %0.13 C), eta aparteko tratamendu termiko batzuk jasan 

dituztenak, tenperatura altuetan erresistentzia gaitza ematen diotenak. 

 

Eragilearen kontrola ordenagailuz egiten da, saiakuntza kontrolatzen duen uhin bat 

sortzen duena. Uhin honen itxura ekuazio honek ematen du: 

 

( ) ( )h t h t= −0 exp &ε  (3.1) 

 

h(t) probetaren aldiuneko altuera, t saiakuntza-denbora, ho probetaren hasierako 

altuera, eta  deformazio-abiadura ( konstantea saiakuntza bitartean) izanik. Saiakuntza 

bitartean deformazio-abiadura bat baino gehiago izan daiteke. 

&ε

 

Programek sortzen duen uhina zirkuitu laguntzaile batera ateratzen da, D/A 

bihurgailu baten bidez ( DAS16G1 kontrol eta erdiespen txartelaren bidez), polo 

bakarreko seinalea ( 0 eta 5V tartekoa) seinale bipolarrean ( -5 eta 5V tartekoa) bihurtzen 

du, makinan bertan dagoen tenplaketa-sistema eragitearren. Uhin hau eragitera ( 1V 

berdin 5mm arabera kalibratua dagoena) transmititzen da, goitiko aldean L.V.D.T. 

posizio-sentsoreaz hornitua dagoena, eta sentsore honek posizioaren aldiuneko irakurketa 

egiten du, ordenagailura transmititzen duena A/D bihurgailuaren ( DAS16G1 aipatutako 

txartela) bidez. Eragilearen posizioaren irakurketaren gain, eta aldi berean, karga-zeldaren 

(1V berdin 50kN arabera kalibratua dagoena) irakurketa egiten du, A/D bigarren 

bihurgailu baten bidez. 

 

Ondoren, programak makinaren seinaleak isurpen-kurbetan bihurtzen ditu. 

Programak kurba hauek sor ditzan, beharrezkoa da, programari marruskadura-
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koefizientearen balioa ematea, saiakuntza hauetan erabiltzen den beirarentzat μ=0.01 

balioa duena, eta baita ere hedatze-koefizientea, hurrengo adierazpenetik erdiesten dena: 

 

C
b
b h

h

E
f

f
= −
⎛
⎝
⎜

⎞
⎠
⎟

−

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟⎟

0

0

1 1

1
 (3.2) 

 

bf azkeneko zabalera, b0 hasierako zabalera, hf azkeneko altuera eta h0 probetaren 

hasierako altuera izanik. 

 

Konpresio laun saiakuntzetarako probeten moldaketa, berotan egindako konpresio 

isostatikoarendako egiten denaren antzekoa da. Beraz, material-plakak kutxetan sartu, 

hutsa egin barrenean eta zigilatutakoan, aurreko atalean azaldu bezalaxe, beira-esekidura 

mota baten geruza bat ezartzen zaie probetei, erremintekin ez daitezen itsatsi eta 

marruskadura-koefiziente ttipia izan dezan ( 0.01 ingurukoa). Sei saiakuntza egin ziren, 

3.6 Taulan xehe-xehe azaltzen direnak. 316L/Ti bikoteetan, materialei guritutakoan 

desurgerketa-prozesu10 bat eragin zitzaien. 316L altzairu herdoilgaitza minutu bat ez %45 

H2O, %45 HNO3 eta %10 HF nahaste-bainuan eduki zen. Purutasun komertziala duen 

titanio-aleazioa desugertzeko, berriz, hurrengo bainuan minutu batez eduki zen: %8 H2O, 

%20 HNO3 eta %2 HF. 

 

Material-konbinazioak T (ºC) &ε (s )-1  ε t (s) 

316L/Ti64/316L 1000 0.01 1 30 

316L/Ti64/316L 1000 0.1 1 55 

AISI4130/Ti64/AISI4130 1000 1 1 30 

316L/Ti/316L 800 0.01 1 30 

316L/Ti/316L 800 0.01 1 30 

316L/Ti/316L 800 0.01 1 30 

 
3.6 Taula: Erabilitako materialen konbinazioak ezberdinak eta konpresio lau-saiakuntzak egin diren baldintzak. 
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3.3 PROPIETATE MEKANIKOAK 
 

Erdietsitako material bimetalikoen erresistentzia eta portaera mekanikoa ezagutu 

nahi izan da. Helburu horrekin hotzetako trakzio-saiakuntzak, konpresioa deformazio lau 

baldintzetan, eta berotako bihurdura-saiakuntzak egin dira. 

 

3.3.1 Bihurdura saiakuntzak 
 

CEIT-eko material sailean dagoen bihurdura-tresnan burutu dira saiakuntzak. Alde 

aurretik HIP eta ardatz bakarreko konpresioaren bidez erdietsitako probeta zilindrikoak 

mekanizatu egin ziren: bi muturrak hariztatu ziren eta beraietako batean 3.5mm-ko zulo 

bat egin zen, bertan termopare bat kokatzearren, saiakuntza gertatzekoan probetaren 

tenperatura neur zezan. Probetaren gune nagusia erdialdeko zilindroa da, 7mm-ko 

diametroa eta 17mm-ko luzera duena. Probetaren geometria 3.2 irudian ikus daiteke. 

 

 
3.2 Irudia: Bihurdura-probeta bimetaliko baten geometria. 

 

Bihurdura-saiakuntzak burutzeko labe elektriko bat erabili zen, espresuki bihurdura-

tresnarentzat diseinatua. Probeta mahaiaren bi ardatzei hariz lotzen da, labe barrenean 

dagoen kuartzozko hodi batean sartzen da eta kontu handiz hesten da. Argon-fluxu jarraia 

hodian barna pasarazten da, beroketa hasi aurretik saiakuntza amaitu arte, probetaren 

oxidazioa ekiditearren. 
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Saiakuntza hauetan bi termopare erabili ziren, bata ( K motakoa), lehen aipatua, 

probetaren barrenean kokatua, eta bestea ( S motakoa) labe barrenean, bertako tenperatura 

neur eta kontrola dezan. Saiakuntza egiteko erabili nahi ziren tenperatura eta deformazio-

abiadura aukeratu ziren. Honeywell-visicorder erregistragailuak bihurdura-momentuaren 

eta biraketa angelua grafiko batean biltzen ditu, 3.3 irudian erakusten den eran. 

 

 
3.3 Irudia: Bihurdura-momentu / biraketa-angelu erregistroa110. 

 

Honela egin ziren 3.7 Taulan erakusten diren saiakuntzak. 
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Probeta bimetalikoak Lotura-modua T(ºC) &θ (rad/s) Saiakuntz
a kopurua

 HIP 1000 0.16 1 

   2.09 1 

 Ardatz bakarreko konpresioa 1000 4.18 1 

316L/Tip/316L   8.68 1 

 HIP 900 0.16 1 

 Ardatz bakarreko konpresioa 900 2.09 1 

 HIP 825 0.16 1 

 Ardatz bakarreko konpresioa 800 2.09 4 

   8.68 3 

 HIP 1000 0.16 5 

   2.09 1 

  1000 8.68 2 

316L/Ti6242/316L Ardatz bakarreko konpresioa  42.34 1 

  900 2.09 1 

   8.68 2 

  1000 2.09 1 

  1000 8.68 1 

AISI4130/Ti6242/AISI4130 Ardatz bakarreko konpresioa 950 2.09 1 

  900 2.09 1 

 
3.7 Taula: Probeta bimetalikoen saiakuntza-baldintzak. 

 

Bihurdura-saiakuntzak hotzetan ere burutu ziren, bihurdura-tresna berberean, baino 

zenbait berrikuntza jasandakoan, ordenagailuz kontrolatutako makina batean bihurtu 

dutena. Bihurdura-tresnak izandako berrikuntza nagusienak hauexek dira: bertan dauden 

zenbait gailu ( motore elektrikoa, enbragea, ur-ponpa,...) ordenagailuak kontrolatzen ditu, 

bide elektronikoa erabiliz, eta saiakuntza bera ere, programa erabilerraza baten bidez 

kontrolatzen da. Aldakuntza guzi hauek departamentuan bertan egin ziren. 

Departamenduan egindako gehikuntzazko encoder bat ere hornitu zitzaion makinari, 

angeluaren irakurketan 1ºko doitasuna ematen duena, eta karga-zelda ere aldatu zen, bere 
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seinalea ordenagailura bidalia izan zedin, SAN-EI anplifikagailuaren bidez. Era honetan 

berotan, bi saiakuntza egin ziren, 900ºC-etan. Hurrengo Taulan (3.8 Taula) saiakuntza-

probetak osatzen dituzten material-konbinazioak erakusten dira ( alde aurretik ardatz 

bakarreko konpresioz lotuak), eta saiakuntzak burutzeko jarritako baldintzak. 

 

Probeten material-konbinazioak T (ºC) &θ  (rad/s) Saiakuntza 
kopurua 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti6242/V/Cu/Ni/AISI4130 900 0.016 1 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti6242/V/Cu/Ni/AISI4130 20 0.016 1 

 900 0.16 1 

  0.016 1 

316L/Cu/V/Ti/V/Cu/316L 20 0.16 1 

  1.36 1 

  8.68 1 

I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 20 0.16 1 

 
3.8 Taula: Xafladun probeta bimetalikoen bihurdura-saiakuntzen baldintzak. 

 

3.3.2 Konpresio laun-saiakuntzak 
 

Probeta bimetalikoen berotako propietate mekanikoak ezagutzeko konpresio-laun 

saiakuntzak egin dira. Konpresio isostatikoz lotutako probeta bimetaliko errektangeluarrak 

erabili ziren zeregin honetarako, behin kutxatik ateratakoan, zeintzuei, lau kantoietan lau 

euskarri jarri zitzaizkien, materialak ez zitezen ertzetan bereizi konpresio laun-saiakuntza 

jasatekoan. 

 

Burututako saiakuntzak  = 1s-1 deformazio-abiaduran, ε ≈ 0.5 deformazioetan, eta 

800 eta 1050ºC-etan izan dira. Saiakuntza-mota hauek, beste batzutan, probeta loturak 

hobetzeko asmoz egin izan dira. Azken hauetan saiakuntza-baldintzak arras ezberdinak 

izan dira, hots deformazio-abiadura ttipiak (0.1s-1) eta deformazio oso ttipiak erabili dira. 

Beti ere, probetak labe barrenean 30 minutuz eduki dira, probetaren tenperatura 

&ε
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homogeneizatu zedin. Hurrengo taulan ( 3.9 Taulan) saiakuntza-baldintzak eta bimetaliko 

motak erakusten dira. 

 

 
 

3.4 Irudia: a ) Konpresio lau-saiakuntzerako prestatutako HIP-ez lotutako probeta 

bimetalikoaren geometria. 

 

 
 

Figura 3.4: b ) Probeta berbera konpresio lau-saiakuntza jasandakoan. 

 

Material bakarreko probeten saiakuntzak ere egin dira, bimetalikoen osagaien 

hasierako propietateak ezagutzearren eta hala bimetalikoen propietateekin konpara ahal 

izateko. Material bakarreko probeten lodiera probeta bimetalikoenaren antzekoa izan 

zedin, material bereko zenbait txapa konpresio isostatikoz elkartu ziren. Material 

bakarreko probeten saiakuntzen baldintzak 3.10 Taulan erakusten dira. 
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Probeta bimetalikoak T (ºC) t (min) &ε  (s-1) ε Saiakuntz
a kopurua

316L/Ti/316L 800 30 1 0.5 1 

316L/Ti 800 30 1 0.5 1 

I625/Ti 800 30 1 0.5 1 

AISI4130/Ti64 1050 30 1 0.3 1 

AISI4130/Ti64/AISI4130 1050 30 1 0.3 1 

 950 30 0.1 0.035 2 

316L/Cu/V/Ti/V/Cu/316L 800 30 1 0.4 2 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI413

0 

1050 30 1 0.4 1 

 950 30 0.1 0.04 1 

AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130 950 30 0.1 0.04 4 

AISI4130/Cu/Ti64 950 30 0.1 0.04 2 

 950 30 0.1 0.02 1 

 
3.9 Taula: Material bimetalikoen konpresio laun-baldintzak. 

 

Materialak T (ºC) t (min) &ε  (s-1) ε Saiakuntza 
kopurua 

316L/316L 800 30 1 0.5 2 

Ti/Ti/Ti 800 30 1 0.5 1 

AISI4130/ AISI4130/ AISI4130 950 30 0.1 0.04 2 

 1050 30 1 0.5 2 

Ti64/Ti64 950 30 0.1 0.04 2 

 1050 30 1 0.5 2 

 
3.10 Taula: Material bakarreko probeten konpresio laun-baldintzak. 

 

3.3.3 Trakzio-saiakuntzak 
 

Berotan konpresio isostatikoz erdietsitako probeta bimetalikoak trakzio-probetak 

lortzeko mekanizatu ziren, materialen arteko loturak trakzio-indarrekiko paraleloak hartuz 
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( ikus 2.13 irudia). Trakzio-saiakuntzak giro-tenperaturan egin ziren, INSTRON 4505 

trakzio-makinan, aktuadorearen desplazamendu-abiadura 1mm/min-ko izanik. 

Deformazioa bi hortzen artean 12.5mm-tako distantzia, eta %20-ko irekitzea duen 

estentsometro baten bidez neurtu da. Materialaren arabera 10, 20, eta 100kN karga-zeldak 

erabili dira. 

 

Erdietsitako datuen ( karga/desplazamendua) tratamendua, material sailean, bertan, 

J.I.Astiazaran-ek egindako, TRAKETS deitutako programaren bidez egin da. 

 

Trakzio-saiakuntzapean jarritako probetak tratamendu termiko ezberdinetatik datoz. 

Batzuk HIP-en erdietsitako probeta bimetaliko errektangeluarra mekanizatuz atera dira. 

Beste batzuk, mekanizatutakoan, tratamendu termikoren eraginpean jarri ziren. 

Tratamendu termiko hauetako bat honetan datza: austenizazio edo soluzioa, 960ºC-etan 15 

minutuz eduki eta berehala oliotan hoztean, eta ondoren iraoketa edo zahartzapena, 

550ºC-etara berotu eta 60 min-z edukitzean tenperaturan, azkenik giroan hoztuz. Beste 

tratamendu bat ere erabili da aurrekoa bezalakoxea, ezberdintasun bakar batekin iraoketa 

edo zahartzapena 650ºC-etan egin dela. Beste HIP-saiakuntza ondoreko probeta 

errektangeluarrak konpresio laupean jarri ziren, 3.4 irudian ikus daitekeen eran, eta 

ondoren moztuak eta mekanizatuak izan ziren trakzio-saiakuntzak egiteko; beraietako 

batzuei, goraxeago azaldutako austenizazio/soluzio   eta   iraoketa/zahartzapen    

tratamendua   eragin   zitzaien    trakzio--saiakuntzen aurretik. Tratamendu berberak egin 

ziren material bakarreko trakzio-probeta batzuekin, beraien emaitzak bimetalikoekin 

eskuratutakoekin konpara genezan. 

 

Azkenik, HIP-eko beste probeta errektangeluar bati, moztu eta mekanizatu gabe, 

aipatutako lehendabiziko tratamendu termikoa eman zitzaion, ezberdintasun bakarra 

austenizazio/soluzio tratamenduan uretan hoztu zela izanik, oliotan egin beharrean. 

Ondoren probeta errektangeluarra probeta bimetalikoetan eta bakarreko materialetan 

moztu zen, trakzio-probetetan mekanizatuz ondoren. Material-konbinazioak, tratamendu 

termomekanikoak eta beraien izenak 3.11 Taulan ageri dira. 
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Tratamendu termikoak egiteko sei bero-emaile dituen Lindberg labea erabili zen. 

Labe honek altzairu herdoilgaitz erregogorrezko ganbara bat du, eta probeta bertan 

kokatzen da, etengabeko argon fluxupean edukiz. 

 

Material-konbinazioa Konpresio 
launa 

Tratamendu 
termiko 

mota 

Izena 

Ti/I625/Ti Ez - I 

I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 Ez - IX 

316L/Ti/316L Ez - A 

316L/Cu/V/Ti/V/Cu/316L Ez - AX 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 Ez - HXN 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 Ez A HXA 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 Ez B HXB 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 Ez U HXU 

AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130 Bai - LHVC 
AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130 Bai A LHVCA 

AISI4130/Cu/Ti64/Cu/AISI4130 Bai - LHC 
 

3.11 Taula: Material-konbinazio mota, beraien izenak eta tratamendu termomekanikoak, A, B eta U honela 

izanik: 

 

A- Trakzio-probeta  960ºC-etara  berotu,  eta  15  minutuz  eduki,  berehala  oliotan   hoztuz ( 

austenizazioa altzairuarendako eta soluzioa titanioarendako), ondoren 550ºC-etara berotu 

eta 60 minutuz eduki, giroan hoztuz bukatzeko ( iraoketa altzairuarendako, zahartzapena 

titanioarendako). 

 

B- Trakzio-probeta  960ºC-etara  berotu,  eta  15  minutuz  eduki,  berehala  oliotan   hoztuz ( 

austenizazioa altzairuarendako eta soluzioa titanioarendako), ondoren 650ºC-etara berotu 

eta 60 minutuz eduki, giroan hoztuz bukatzeko ( iraoketa altzairuarendako, zahartzapena 

titanioarendako). 

 

U- HIP-ez erdietsitako probeta errektangeluarra ( 48×58×10) 960ºC-etara berotu, eta 15 

minutuz eduki, berehala uretan hoztuz ( austenizazioa altzairuarendako eta soluzioa 

titanioarendako), ondoren 550ºC-etara berotu eta 60 minutuz eduki, giroan hoztuz 

bukatzeko ( iraoketa altzairuarendako, zahartzapena titanioarendako). 
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3.3.4 Mikrogogordurak 
 

3.3.4.1 Knoop mikrogogordurak 

 

316L / Ti6242 mugan eta bere inguruetan mikrogogordurak neurtu ziren. Neurketa 

hauek LECO M-400-G2 mikrogogordura-neurgailuaren Knoop sargailuaren bidez egin 

ziren. Sargailu hau bere geometriagatik hautatu da, beste edozein baino hobeki egokitzen 

baita mugaren zabalerara ( lan honetan 6μm-tako baita, beraz oso meharra). 

 

Knoop-mikrogogorduren neurketa-saiakuntza honetan oinarritzen da, alegia, 

erronbiko oinarria duen, diamantezko piramidea duen sargailuak eragiten duen aztarna 

neurtzea, eta neurri honetatik dagokion mikrogogordura ezagutzea. Sargailuak materialean 

eragiten duen aztarnaren diagonal handienaren luzera, zazpi aldiz ttipienarena da. 

Sakonera, berriz, diagonal luzeenaren hogeita hamarrena da. 

 

Mikrogogordura hauek HK unitateetan neurtzen da, sargailuaz materialean eragiten 

dugun kargarekiko zuzenki proportzionala eta eragindako aztarnaren azalerarekiko 

alderantzizko proportzionala izanez, hau da: 

 

HK P
A

P
C L

= = 2  (3.3) 

 

P eragindako karga ( Kgf-etan neurturik), A aztarnaren azalera ( mm2-etan), L 

diagonal nagusia ( mm-etan) eta C konstante bat, 0.07028 balio duena, izanik. 

 

Karga 500gf baino ttipiago delarik, karga ttikitzean Knoop mikrogogordurak 

handitu egiten dira. Baino, karga handientzat, mikrogogordura erabilitako kargarekiko 

askea da, materialaren ezaugarri izanik. Knoop mikrogogordura eragindako kargarekiko 

grafikoki ikus dezakegu 3.5 irudian, 740HK inguru duen material batendako. 

 

Hala ere, lan honetan erabilitako karga 50gf izan da, aipatutako 500gf-ak baino 

frankoz ere ttipiago. Karga hau aukeratu da, eragindako aztarna garbia izatea nahi 
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delakoz, eta karga handiagotara aztarnak deformatuak izaten hasten ziren edo bestela 

pitzadurekin. Saiakuntza hauen helburua, beti ere, muga inguruan dauden 

mikrogogorduren aldakuntzak ezagutzea izan da, eta altzairuaren eta titanioaren 

mikrogogordurekin konparatzea. Erdietsitako emaitza guziak egiazkoak baino %10-en bat 

handiago izanen direla kontuan izan behar da. 

 

 
3.5 Irudia: 740HK mikrogogordura inguru duen material baten, Knoop mikrogogordurak eragindako kargarekiko148. 

 

Analizatutako probeta 316L / Ti6242 bimetalikoa izan da, 1000ºC-etan HIP-ez 

erdietsitakoa eta bihurdura-saiakuntza jasandakoa. Mikrogogordura-neurketa saiakuntza 

egiteko lagina zeharka moztu zen, ongi guritu eta, oinarria launa izan zezan, bakelitan 

kokatu genuen. Knoop sargailuak eragindako aztarnaren diagonal nagusia mugarekiko 

paraleloan jarriz, egin genituen saiakuntzak. Neurketak 50gf-tako kargaz, eta karga hau 

10s edukiz gauzatu genituen. 

 

3.3.4.2 Vickers mikrogogordurak 

 

Zenbait bakarreko materialen eta bimetalikoen trakzio-probeten mikrogogordurak 

neurtu ditugu, tratamendu termiko ezberdinen eragina aztertzearren. 
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Mikrogogordura-neurketa saiakuntzak Vickers sargailuaren bidez egin dira. Sargailu 

hau oinarri karratua duen piramide guritu batean datza. Eragindako aztarnaren 

sakontasuna diagonalaren zazpirena da. Neurri-unitatea HV-a da, eta eragindako karga 

aztarnaren azalerarekiko honako hau da: 

 

HV=
2

2
2

P

D

sen θ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

 (3.4) 

 

P eragindako karga kgf-etan, D diagonalaren luzera mm-etan, eta θ  diamantearen 

aurkako bi aurpegien arteko angelua izanik. 

 

Erabilitako materialak AISI4130 eta Ti64 izan dira, bakarka edo bimetalikoaren 

osagai modura, eta karga-eragilea 2kg-takoa. 

 

3.4 MIKROEGITURAREN KARAKTERIZAZIORAKO 

TEKNIKAK 
 

3.4.1 Mikroegituraren behaketa eta laginen prestakuntza 
 

Probetak loturarekiko zeharka moztu ziren eta 3.2 atalean azaldutako prozedura 

berberaz guritu, kasu batzutan aluminaz 0.05μm-taraino gurituz azken urratsetan. 

 

Honela prestatutako laginak, ongi guritu eta garbitutakoan, Leitz Wetzler MMS 

mikroskopio optikoan beha eta analizatu ziren. Mikroskopio honetan mikroegitura 

behatzeko, titanioa Kroll ( 10ml HF, 30ml HNO3, 50ml H2O) erreaktiboaz erasotu zen, 15-

30 segundoz erreaktiboaren bainuan murgilduz. Erreaktibo berberak 316L altzairu 

herdoilgaitza erasotu zuen. AISI4130 altzairua erasotzeko, berriz nital (%3-ra) erabili zen, 

lagina bertan murgilduz baita ere. Inkonela elektrolitikoki erasotu zen, nital (%5-era) 

bainuan, 7 eta 10 voltetako potentzial-diferentzia erabiliz. 
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Aipatutako eran prestatutako laginak, baino erasotu gabeak, EDAX PV9900 

mikroanalizatzaileaz hornitutako Philips 501B ekorketako mikroskopio elektronikoan 

(EME) behatu eta analizatu dira lehendabizi, eta beranduago beste mikroskopio berriago 

batean  EDAX  DX4   mikroanalizatzaileaz   hornitutako  Philips  XL30,  Lab6  ( Lantano-

-hexaboruroa) harizpia duena. 

 

Mugako mikroegituraren karakterizazioa ekorketa eta transmisioko mikroskopio 

elektronikoa (ETME) den CM12-an egin da, EDAX9900 mikroanalizatzaileaz hornitua. 

Transmisio eran 100kV eta ekortze eran 40kV erabili ziren. Laginen prestatzeko 3mm-

tako diametroko diskoak  moztu  ziren, muga erdian izanik, eta bonbardaketa  ionikoaz 

erdian zulatu, GATAN 600-ean 4kV-tako mehetzale ionikoa erabiliz, eta 15º-etako eraso-

angelua erabiliz zulatu arte, eta ondoren elektroiendako eremu gardena lortu arte 7º-etako 

angeluaz erasotuz. 

 

3.4.2 Mikroegituraren karakterizazioa 
 

Ekorketako mikroskopio elektronikoan (EME) eta ekorketa eta transmisioko 

mikroskopio elektronikoaz (ETME) erdietsitako kontzentrazio-profilek mugatutako 

azalerak, Quantimet 570 irudi-analizatzailean neurtu dira, bi metalen arteko mugan 

izandako difusio-prozesuen ikasteko eta ezagutzeko. 

 

Mikroegituraren karakterizazioa, berriz, difusio-prozesua gertatzean sortu diren fase 

bakoitzaren kontzentrazio-neurketa eta difrakzio-irudiak egindakoan, irudiak, J.Diz-ek 

material-sailean egindako GENERAL programa erabiliz, aztertu dira ordenagailuz. 

 

3.5 BIMETALEN ARTEKO XAFLEN HAUTAKETA 
 

Intermetaliko hauskorren sorrera ekiditeko, komenigarria da xafla mehe batzuk 

jartzea lotu nahi diren bi metalen artean. Xafla mehe horiek zer materialetakoak izan behar 

duten jakiteko, diagrama bitarrak erabili dira, eta baita ere bibliografian10,11 emandako 

gomendioak. Honela ikusi zen, altzairu eta titanio tartean Ni, Cu eta V-zko xaflak, 

hurrenez hurren, egokiak direla; edo aski izan daiteke Cu eta V jartzea ere. Xafla hauek 

3.22 



Material eta teknika esperimentalak 

ahalik eta meheen izan behar dute, lotu nahi diren bi materialen propietateak alda ez 

ditzaten, baino aski lodiak, jatorriko bi metalen atomoak elkarrekin nahas ez daitezen. 

 

Hurrengo irudietan (3.6.a eta 3.6.b) Fe / Ti,eta Ni / Ti ( intermetalikoak sortzen 

dituzten materialak) diagrama bitarrak erakusten dira. Ondoreko bost irudietan ( 3.7.a, 

3.7.b, 3.7.c, 3.7.d eta 3.7.e) Fe / Ni, Ni / Cu, Cu / V y V / Ti diagrama bitarrak ikus 

daitezke. 

 

 
 

3.6.a Irudia: Fe / Ti diagrama bitarra149. 
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3.6.b Irudia: Ni / Ti diagrama bitarra149. 

 

 
3.7.a Irudia: Fe / Ni diagrama bitarra149. 
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3.7.b Irudia: Fe / Cu diagrama bitarra149. 

 

 
3.7.c Irudia: Ni / Cu diagrama bitarra149. 
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3.7.d Irudia: Cu / V diagrama bitarra149. 

 

 
3.7.e Irudia: V / Ti diagrama bitarra149. 
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4. EMAITZAK 
 

4.1 ERDIETSITAKO LOTURAK 
 

Difusio bidezko loturan bi material elkartu nahi dira ahalik eta deformazio 

ttipienarekin. Aldi berean konpresiokoan materialek jasaten duten deformazioa 

lagungarria gertatzen da elkarren arteko lotura ona lortzeko. Lan honetan bien arteko 

oreka bilatu da. 

 

4.1.1 Berotako konpresio isostatikoa 
 

Sistema honen bidez lortutako lotura guztiak behar bezalakoak izan dira, 

AISI4130/Ti64, eta AISI4130/Cu/Ti64 loturak izan ezik. Azkeneko lotura hauek erdiestea 

zaila izan da, eta oro har neketsua izan da posible ziren probetako bi loturetako bat lortzea. 

 

Lotu beharreko materialen ontziekin zailtasun pixka bat izan da loturak konpresio 

isostatikoaren bidez lortzerakoan, ontziaren soldadurek eta zigilatzeak presio gaitzak jasan 

behar baitituzte ordu batez. 

 

4.1.2 Konpresio ardatz bakarra 
 

Metodo honek materialen arteko lotura erraztu du baina baita hauengan deformazio 

handiagoa sorrarazi ere. Loturetarako presiorik egokienak honako hau ahalbideratzen 
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4.2 

zutenak direla estimatu da: lotura lortzea ahalik eta deformazio ttipienarekin. Beraz, hiru 

lotura parametroak konbinatu dira, presioa, denbora eta tenperatura alegia. 

 

Metodo honen bidez AISI4130/Ti6242 arteko lotura zaila izan den arren, aurreko 

metodoarekin baino arrakasta handiagoa izan da. Konbinazio honetarako bererako probeta 

deformatuegia lortu da 22MPa-ko zama aplikatu delarik, eta 15MPa-ren aplikazioa aski 

zela estimatu da. 

 

Gainontzeko konbinazioetan, orohar loturak lortu dira, difusio denbora laburregia 

izan den kasuetan salbu ( I625/Ti6242 konbinazioarentzat 15 minutu ez dira aski izan, eta 

bai ordea 30 minutu) edota  aplikatutako  presioa  aski izan  ez  delarik  izan ezik ( 20MPa 

I625 / V / Cu / Ti6242 konbinazioarentzat). 

 

4.1.3 Konpresio launa 
 

Hiru konbinazio desberdinekin egindako sei saiakuntzetan loturak arrunt desegokiak 

izan dira. Kasu guztietan, loturak, probeta bakoitzeko bi mugetako bakar batean baizik ez 

dira lortu. 

 

4.2 MIKROEGITURAREN KARAKTERIZAZIOA 
 

4.2.1 Konpresio ardatz bakarrez erdietsitako loturak 
 

4.2.1.1 316L / Ti6242 eta 316L / Ti loturak 

 

Honako lotura hauena: 316L/Ti6242 (1 bikotearena) eta 316L/purutasun 

komertzialeko Ti (2 bikotearena) loturei dagokien transmisiozko mikroskopio 

elektronikoan egindako zenbait mikrografia 4.1 eta 4.2 irudietan erakusten dira, hurrenez 

hurren. 
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4.1 Irudia: 316L / Ti6242 mugaren mikrografia 
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4.2 Irudia: 316L/purutasun komertzialeko Ti-aren mugaren mikrografia. 

 

Konpresio ardatz bakarraren bidez egindako loturaren ondorean 1 bikoteari beroketa 

tratamendu gehigarria eman zaio, 900ºC-tan 30 minutuz edukiz, eta hozte mantsoa jarraian 

emanez. 4.1 irudian ikusten ahal diren fase desberdinak 4.1.b irudian erakusten dira 

eskematikoki diagrama baten bidez. 4.1.a irudian AB marrak muga irudikatzen du, eta 

lotura guztian banden bidez eratutako ordenamendua agertzen da. 316L altzairu 

herdoilgaitzetik  hasita,  1.5-1.7μm  zabalerako  zona bat  ikusten  da  1 bikotean,  eta 

0.2μm-koa gutxi gora behera 2 bikotean ( bi irudietan 1 bezala markaturik). Difrakzio-

irudi hau  eta  mikroanalisia  2  bikoteari  dagokio. Analisi kimikoen  eta  erdietsitako  

difrakzio--irudien   bidez  egitura   tetragonala  dela  zehaztu  da,  a=0.921  eta  

c=0.478nm-ko  sare--parametrokoa, σ faseari dagokiona. Hauen bien adibide bat 4.3 
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irudian erakusten da. Egitura kristalografiko honi dagozkion analisi kuantitatiboa eta sare-

parametroak 4.1 eta 4.2 Tauletan agertzen dira 1 eta 2 bikoteentzat hurrenez hurren. 

 

 
 

4.3 Irudia: σ fasearen difrakzio-irudia eta mikroanalisia. 

 

Fase  honen barnean  4.1 irudian  bi  motetako  hauspeakinak  ikusten  ahal dira. 

Ale--mugetan, titanioan jori diren partikula luzexkak aurkitzen dira ( 0.1×0.04μm alde-

alde). Partikula hauek sare-parametroa a=0.447nm-takoa duen FCC egitura 

kristalografikoa dute, TiC titanio-karburoari dagokiona ( bai difrakzio-irudia, bai 

mikroanalisia 4.4 irudian erakusten dira). 

 

σ aleen barnean 0.1μm inguruko hauspeatu batzuk ikus daitezke, beren azterketa 

kimikoak 4.1. Taulan adierazten direnak. Azterketa kimiko honek Ti3Cr7Fe17-tik  hurbil 

den estekiometria seinalatzen du, zeina χ faseari dagokion. 4.5 irudian σ fasea eta bi 

hauspeatu motak xehetasun handiarekin ikusten ahal dira. 
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Muga 316L altzairuaren zonan ( TME-ETME) 
 -7μm -5.2μm -4.7/ -3μm -3/-2.5μm -2.5/ -0.4μm -0.4/0μm
Fasea   σ χ Fe2Ti λ FeTi Fe2Ti4O 

Al 0.81 0 - 0 - 3.632 - 2.76 
Zr 0.5 1.31 - 0 - 3.22 - 3.53 

Mo 2.11 2.65 2.63 2.966 7.05 0.923 1.23 0 

Ti 4.51 3.83 6.99 17.888 28.57 35.756 50.32 61.48 

Cr 18.49 18.28 29.45 31.204 13.39 23.927 4.28 2.16 

Fe 63.04 62.93 56.42 45.198 47.15 30.707 38.25 21 

Ni 10.54 11 4.52 2.745 3.84 1.835 5.92 9.06 

Egitura   tetragonala BCC hexagonala hexagonala kubiko 
arrunta 

FCC 

Sare-parametroa   a=0.921 a=0.890 a=0.467 a=0.49 a=0.316 a=1.121 
(nm)   c=0.478  c=0.783 c=0.796   

 

Muga Ti6242 altzairuaren zonan ( TME-ETME) 
 0.2μm 0.4μm 0.8μm 2μm 15μm 30μm 35μm 35μm 
Fasea       α β 

Al 10.78 10.53 10.88 9.26 14.04 13.59 15.31 12.48 
Zr 3.06 2.48 2.05 2.6 3.02 3.2 3.04 3.25 

Mo 3.23 2.68 2.86 1.88 1.54 1.74 0.91 2.04 

Ti 67.63 68.9 67.53 69.6 74.72 77.99 79.95 79.43 

Cr 3.93 3.92 3.8 3.77 - - - - 

Fe 10.46 10.72 11.66 11.62 6.69 3.49 0.78 2.79 

Ni 0.91 0.78 1.15 1.26 - - - - 

 

316L/Ti6242 muga (EME) 
 -5.5μm −4.5μm −3.5μm −2.5μm −1.5μm −0.5μm 0.5μm 1.5μm 2.5μm 
Al 1.69 2.26 2.39 2.77 3.64 7.45 9.9 11.32 10.8 
Zr 0.49 0.53 0.64 1.4 0.7 1.31 2.54 2.08 1.63 

Mo 2.16 2.94 3.69 2.77 0.2 0.45 0.5 1.14 0.64 

Ti 0.83 3.04 8.06 31.45 54.2 60.49 71.5 70.87 73.53 

Cr 19.4 26.91 30.6 18.12 4.72 3.23 2.56 2.85 2.35 

Fe 64.49 57.89 51.16 40.95 32.12 23.78 11.79 10.33 10.08 

Ni 10.95 6.43 3.46 2.52 4.42 3.3 1.21 1.4 0.98 

 
4.1 Taula: 316L/Ti6242, 1 bikotearen muga inguruko faseen konposizio kimikoa (%atomikoa), egiturak eta 

sare-parametroak. 
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Muga 316L altzairuaren zonan ( TME-ETME) 

 -1.28μm -0.9μm -0.8/-0.6μm -0.6/-0.5μm -0.5/-0.2μm -0.2/0μm 

   σ Fe2Ti FeTi Fe2Ti4O 

Mo 2.005 2.421 3.196 0.835 0 1.003 

Ti 9.512 10.078 10.843 33.686 51.862 66.337 

Cr 16.997 16.261 30.151 16.366 3.696 2.549 

Fe 60.099 59.715 50.094 46.382 38.627 18.75 

Ni 11.387 11.526 5.716 2.734 5.815 11.361 

Egitura   tetragonala hexagonala kubiko arrunta FCC 

Sare-parametroa   a=0.921 a=0.467 a=0.316 a=1.121 

(nm)   c=0.478 c=0.783   

 

 

Ti6242-ren zonan ( TME-ETME) 

 0.38μm 0.75μm 1.13μm 1.5μm 

Mo 0.732 1.319 0.254 0.7124 

Ti 83.642 84.024 86.067 85.879 

Cr 3.309 2.872 1.912 2.37 

Fe 10.725 9.766 9.751 9.456 

Ni 1.593 2.019 2.015 1.58 

 

 

316L/Ti muga ( EME) 

 -4.15μm −3.15μm −2.15μm −1.15μm 0.85μm 1.85μm 2.85μm 3.82μm 

Mo 2.13 2.3 2.14 2.46 0.37 0.23 0.13 0 

Ti 0.89 1.3 1.79 5.41 87.35 90.38 91.64 92.26 

Cr 18.52 18.52 18.41 19.84 1.96 1.24 0.67 0.55 

Fe 67.24 67 66.93 62.63 8.87 7.08 6.36 5.88 

Ni 11.23 10.88 10.74 9.65 1.44 1.07 1.2 1.3 

 
4.2 Taula: 316L/purutasun komertziala duen Ti, 2 bikotearen muga inguruko faseen konposizio kimikoa 

(%atomikoa), egiturak eta sare-parametroak. 
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4.4 Irudia: TiC-ren azterketa kimikoaren difrakzio irudia eta espektro. 

 

 
4.5 Irudia: TiC-a ale mugetan eta χ hauspeakinak σ faseko ale barneetan. 

 

σ fasearen ondoan fase bat ikusten ahal da, banda meharrago bat ( 4.1 eta 4.2 

irudietan “2” eskualde seinalatua) eratzen duena, 0.5 eta 0.1μm ingurukoak 1 eta 2 

bikoteendako hurrenez hurren. 1 eta 2 bikoteendako ere, 4.1 eta 4.2 Tauletan hurrenez 
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hurren, egitura kristalografikoa eta azterketa kimikoak seinalatu dira. Difrakzio irudien 

arabera, a=0.467 eta c=0.7831nm sare-parametrodun egitura hexagonala dela zehaztu da. 

Egitura honek eta azterketa kimikoak, eskualdeak Fe2Ti fase intermetalikoei dagozkiela 

erakusten dute. 

 
4.6 Irudia: Fe2Ti fasearen difrakzio irudia. 

 

Jarraian eskualde bat ikusten ahal da, 4.1 eta 4.2 irudietan “3” bezala markatua, 2 eta 

0.3μm ingurukoa 1 eta 2 bikoteendako hurrenez hurren. Eskualde honi dagokion difrakzio 

irudia eta azterketa kimikoa 4.7 irudian agertzen dira. Honela lortutako difrakzio-irudiak, 

baita azterketa kimikoek ere, egitura kristalografiko kubikoa seinalatzen dute ( CsCl 

motakoa) a=0.315nm-ko sare parametroduna. Hura dena FeTi fase intermetalikoari 

dagokio. Egitura kristalinoa, sare-parametroa eta azterketa kimikoa 4.1 eta 4.2 Tauletan 

agertzen dira. 

 

Eskualde honen barnean, partikula ttipi asko atzematen ahal dira ( 0.3μm baino 

ttipiagoak 1 bikotearen kasuan). Partikula hauetako baten difrakzio-irudia 4.8 irudian ikus 

daiteke.  Azterketa   kimikoa  ( titanioan   joria)  eta   difrakzio  irudia  a=0.32nm-ko  sare-

-parametrodun bcc egitura kristalografikoari dagokio, β-Ti-rekin elkargarria dena. FeTi-

ren barnean Ti eta Cr-an joriak diren beste partikula mota batzuk ere badira; λ(CrFe)2Ti 

fasearekin elkargarria den konposizio kimikoa 4.1 Taulan dago seinalatua. 1 
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bikotearendako λ(CrFe)2Ti fase hau λFe2Ti fasetik hurbilen dagoen zonan dago kokaturik, 

banda eten meharra (0.2μm ingurukoa) sortuz, 4.1 irudian ikusten ahal dena. 

 
4.7 Irudia: FeTi fase intermetalikoaren difrakzio-irudia eta espektroa. 

 

Hurrengo eskualdeak, “4” deitutakoa 4.1 eta 4.2 irudietan, 0.4 eta 0.2μm ditu 1 eta 2 

bikoteendako hurrenez hurren. Azterketa kimikoak 4.1 eta 4.2 Taulan agertzen dira. 4.9 

irudian 1 bikoteko difrakzio-irudia eta azterketa kimikoaren espektroa ageri dira. Hauek 

pentsarazten dute gutxi gora-behera a=1.14nm sare-parametroko Fd3m egitura bati 

dagokiola, FeTi2 fase intermetalikoari edo Fe2Ti4O faseari dagozkionak. 

 

Azkenik, FeTi2 edo Fe2Ti4O bezala identifikatutako eskualdearen ondoren Ti 

aleazioaren β fasea aurkitzen da, baina, aleazioaren barnean, FeTi2 edota Fe2Ti4O-tik 0.7-

0.8μm-ko distantzia batera gutxi gora-behera, 1 bikotean Si eta Zr-n joriak diren partikula 

kate bat ( bere tamaina <0.3μm) aurki daiteke, eta 2 bikotean 0.1μm inguruko distantziara 

tamaina ikaragarri ttipikoak ( 0.03μm ingurukoak, nahiz 0.09μm inguruko partikularen bat 

ediren zen) dira partikula hauek, 4.1 eta 4.2 irudietan ikusten ahal den bezala hurrenez 

hurren. 4.10 irudian 1 bikotearen eskualde honen mikrografia xeheagoa erakusten da, β-Ti 

partikulak FeTi eskualdean direla, ondorean FeTi2 edota Fe2Ti4O intermetalikoa eta 

azkenik Ti-ren aleazioa, zeinetan Si eta Zr-n jori diren partikulak txertaturik ikusten 

baitira. Bestalde β-Ti fasearen barnean dislokazioen paretak ikusten dira. 
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4.8 Irudia: Ti-ren β hauspeakinaren difrakzio-irudia FeTi fasearen eskualdearen barnean. 

 

 
4.9 Irudia: FeTi2 edo Fe2Ti4O faseari dagozkion difrakzio-irudia eta azterketa kimikoaren espektroa. 
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4.10 Irudia: FeTi, FeTi2 edota Fe2Ti4O eskualdeak eta β-Ti fasea barnean Si eta Zr-n joriak diren partikulak agertuz 

316L/Ti6242 bikotean. 

 

4.11.a eta 4.11.b irudietan agertzen dira, 1 eta 2 bikoteendako hurrenez hurren, 

energia dispertsiboko espektroskopia (EDS) erabiliz TME eta EME-en, kikroanalisiaren 

bidez egindako azterketa kimikoak, mugan eta bere inguruan honako honen arabera, FeTi2 

edota Fe2Ti4O intermetalikoa eta Ti-ren aleazioa ( jatorri gisa hartua) bereizten dituen 

mugaren distantziaren arabera; sinbolo irekiak TME-en bidez egindako mikroanalisiei 

dagozkie. Bi irudietan argia da Fe-ren difusioa altzairutik Ti-ra eta alderantziz, titanioaren 

bi aleazioetako elementuena Ti-tik altzairura. Elementu nagusienek barreiatutako 

distantzia mikra batzuetakoa da 1 bikotearentzat eta 1μm ingurukoa 2 bikotearendako. 
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4.12 irudian Ti6242 aleazioaren ETME-ko mikrografia bat erakusten da, muga 

barne emanik. Honetan Zr-n eta Si-n jori diren partikula katea ikusten ahal da, mugarekiko 

paraleloa. Mugatik badira titanio ( difrakzio irudien bidez identifikatua, 4.13 irudian) β 

faseko 15 bat μm, a=0.341nm-ko sare-parametroa ematen dutenak, 15 bat μm-ko 

eskualdea betetzen duen Widmanstätten egitura bat ondoan dutela. Honen ondoren aleazio 

egitura bifasikoa ikusten da. 

 

 
 

4.11.a Irudia: Elementu batzuen kontzentrazio-profila %atomikotan, mugaren inguruan, jatorri 

gisa FeTi2 edota Fe2Ti4O Ti-ren aleaziotik bereizten duen muga hartuz, 

AISI316L/Ti6242 bikotean. 
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4.11.b Irudia: Elementu batzuen kontzentrazio profila %atomikoan, mugaren inguruan, jatorri 

gisa hartuta FeTi2 edota Fe2Ti4O, Ti-ren aleaziotik bereizten duen muga hartuz, 

AISI316L/purutasun komertzialeko Ti bikotean. 

 

Titanioaren β faseak Widmanstätten egiturarekin muga egiten duen puntuetan (FeTi2 

edo Fe2Ti4O intermetalikoak eta Ti-aleazioak muga egiten duten puntutik 15μm-tara) 

egindako analisi kimikoak 4.1 Taulan erakusten dira, eta ikus daiteke Fe edukina %7-koa 

dela gutxi gora-behera. Halaber, 4.1 Taulan daude Widmanstätten fasearen eta α+β eremu 

bifasikoaren arteko mugako ( 30μm ingurura FeTi2 edo Fe2Ti4O eta βTi faseen arteko 

mugatik) analisi kimikoak. Muga honetan Fe-ren edukina %3.5 atomiko ingurura jeisten 

da. Azkenik, titanio-aleazioaren barnean α+β egitura agertzen da. Bi faseen artean dagoen 

aldea konposaketan 4.1 Taulan ikus daiteke: fase argia (β) Fe-az eta Mo-z aberatsago da 

iluna (α) baino. 
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4.12 Irudia: Muga, eta Ti6242 aleazioaren difusio-eremua (1 bikotea). 

 

 

 
 

4.13 Irudia: 316L/Ti6242 bikoteko βTi faseko puntu bateko difrakzio-irudia. 
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4.2.1.2 AISI4130/Ti6242 lotura 

 

Atal honetan azalduko den bimetalikoaren estekadura konpresio ardatz bakarraz 

egin zen, 15MPa-etako presiopean eta 900ºC-etan 15 minutuz edukiz. AISI4130/Ti6242 

bikotearen arteko muga ageri den TME-ko mikrografian ( ikus 4.14 irudia) partikula 

ttipien (<0.13μm) kate bat ikus daiteke. Partikula hauek Ti-z aberatsak dira, eta bere 

egitura, difrakzio-irudiaren arabera (4.15 irudia) a=0.444nm parametroa duen aurpegitan 

zentratutako egitura kubikoarekin bateragarria da. 

 

AISI4130/Ti6242 bimetalikoaren bi optikoko mikrografia erakusten dira 4.16 

irudian. Lehendabiziko, hots 4.16.a irudian, Ti6242 aleazioaren α+β egitura bifasikoa ikus 

daiteke, eta 4.16.b irudian altzairuaren egitura bainitikoa. 
 

 
 

4.14 Irudia: AISI4130/Ti6242 bikotearen mugako TME-ko mikrografia. 
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4.15 Irudia: TiC-aren difrakzio-irudia. 

 

 
4.16 Irudia: AISI4130/Ti6242 bikotearen mikrografiak. 

a) Kroll-erreaktiboaz erasoturik. 

b) Nital-ez erasoturik. 
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Ekorketa eta Transmisioko Mikroskopio Elektronikoan (ETME) distantziaren 

funtzioan egin diren zenbait analisi kimikoek, muga inguruan izandako difusioa azaltzen 

dute. Kontzentrazioak distantziarekiko 4.17 irudian irudikatu dira, non jatorria altzairua 

eta karburoen arteko mugan hartu den, eta ikur beteek EME-n izandako balioak adierazten 

dituzte, eta hutsik dauden ikurrek TME-koak. Elementu nagusiek barreiatutako distantzia 

1μm baino motzagoa da ( 316L/Ti6242 eta 316L/purutasun komertziala duen Ti 

bikoteetan baino frankoz ere motzagoa). 

 

 
4.17 Irudia: AISI4130/Ti6242 bimetalikoaren kontzentrazio-profila. 

 

4.2.1.3 I625/Ti6242 lotura 

 

Atal honetan mikroegituraren ikuspegitik sakonki aztertuko den lotura bimetalikoa, 

berotako konpresio ardatz bakarraz erdietsi da, 40MPa-etako presiopean 900ºC-etan 30 

minutuz edukiz. Mugaren bost xingolako egitura-antolamendua 4.18.a irudian ikus 

daiteke. TME-ko mikrografiak (4.18 irudia) eta 4.18.c-ko diagramak I625 eta Ti6242 

aleazioen artean izandako difusio-prozesuan eratutako mugaren egitura erakusten dute. 

Eratutako faseak 4.18.c irudian eskematikoki adierazten dira, eta xingola bakoitzeko fase 

ezberdinen analisi kimikoak 4.3 Taulan ikus daitezke. 
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4.18.a Irudia: I625/Ti6242 loturako EME-ko mikrografia. 

 

 

Inconel 625 aldetik hasiz, 4.18.b eta 4.18.c irudietan ikus daitekeenez 0.8μm-tako 

xingola bat dago. Eremu honetan erdietsitako difrakzio-irudia 4.19 irudian erakusten da, 

eta adierazten duenaren arabera egitura kristalografiko tetragonala du, sare-parametroak 

a=0.88nm eta c=0.46nm izanik, σ faseekin bateragarria, eta 4.3 Taulan ikus daitekeen 

analisis kimikoaren arabera Cr4Ni3Mo2 estekiometria duen σ fasea da. 

 

σ fasearen ondoren, titanio-aleazioaren aldera bigarren zerrenda zabalago (4.1μm) 

bat ageri da. Zerrenda zabal hau 0.2μm inguruko zabalera duten luzera ezberdinetako ale 

luzexka ( 0.2 eta 1.3μm tartekoak) eta ttipiez osaturik dago, σ fasetik urrundu ahala itxura 

ekiaxikoagoak hartzen dutenak. Ale luzexken  barnean, nagusiki bi fase-mota aldizkatuz 

ageri dira, bi konposaketa kimiko ezberdinak dituztenak. Bi fase-mota hauetako baten 

analisis kimikoa eta difrakzio-irudia 4.20 irudian erakusten dira. Difrakzio irudia 
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a=0.51nm eta c=0.83nm sare-parametroak dituen egitura kristalografiko hexagonal bati 

dagokio, eta analisi kimikoarekin batera fase hau ηNi3Ti intermetalikoa dela argi dago. 
 

 
 

4.18.b Irudia: I625/Ti6242 muga inguruko TME-ko mikrografia. 
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4.18.c Irudia: Difusio-prozesuan erdietsitako fase ezberdinen diagrama. 
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I625-eko muga ingurua ( TME-ETME) 

 -6.9μm -6.5μm -6.1μm -5.7μm -5.3μm 
Al - - - - - 
Zr - - - - - 
Nb 4.88 3.86 3.94 3.93 5.20 
Mo 10.29 10.52 11.13 10.78 10.08 
Ti 3.88 3.36 3.75 4.11 3.76 
Cr 20.23 22.98 23.19 23.36 22.79 
Fe 2.53 2.49 2.31 2.37 2.07 
Ni 58.18 56.79 55.69 55.45 56.10 

 

Mugako xingolak ( TME-ETME) 

 -4.9/-4.1μm  -4.1 / 0μm  0μm 0/3.4μm 3.4/5.3μm 
Fasea σCr4Ni3Mo Ni3 (NbTi) ηNi3Ti Cr+M βTiCr2 OTi TiNi Ti2Ni 

Al - - - - - - - 4.729 
Zr - - - - 3.26 4.786 - 3.011 
Nb 3.621 18.70 7.902 - 9.94 2.602 1.455 - 
Mo 18.00 8.662 10.05 21.78 12.76 2.197 - 1.959 
Ti 6.933 11.15 21.23 6.93 23.77 81.67 50.59 58.48 
Cr 39.20 6.359 5.56 63.27 36.24 - 0.975 1.154 
Fe 2.712 0.563 2.016 1.06 2.32 - 0.516 1.144 
Ni 29.54 54.56 53.25 6.96 11.70 8.741 46.46 29.53 
Egitura tetragonala hexagonala hexagonala BCC hexagonala  kubiko 

arrunta 
FCC 

Sare-parametroa a=0.88 a=0.51 a=0.51 a=0.2 a=0.493  a=0.314 a=1.168 
(nm) c=0.46 c=0.83 c=0.83 - c=0.796    

 

Ti6242-ko muga ingurua ( TME-ETME) 

 5.7μm 6.1μm 6.5μm 6.9μm 7.3μm 12μm 22 μm 
Fasea       α β 
Al 10.67 9.41 8.86 8.06 7.89 16.47 19.31 17.25 
Zr 2.88 3.39 3.44 3.07 3.01 3.62 4.22 4.28 
Nb - - - - - - - - 
Mo 2.57 2.55 2.31 2.22 2.27 1.51 - 1.71 
Ti 77.22 76.84 77.77 78.78 78.66 73.41 76.25 73.09 
Cr 0.86 0.91 1.04 0.83 0.94 - - - 
Fe 0.16 0.07 - - - - - - 
Ni 5.63 6.83 6.57 7.04 7.23 4.99 0.22 3.66 
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I625-eko muga ingurua (EME) 

 -5.7μm -4.7μm -3.7μm -2.7μm -1.7μm -0.7μm 

Al 6.14 7.47 5.48 4.47 4.37 5.31 

Zr 0.96 0.96 0.66 0.89 1.18 1.07 

Nb 2.28 2.53 2.4 3.19 1.32 2.56 

Mo 6.83 6.26 6.26 6.64 7.16 8.19 

Ti 0.47 0.75 1.94 6.25 13.74 20.26 

Cr 23.81 23.17 28.03 33.67 32.7 38.44 

Fe 1.32 1.31 2. 1.59 0.99 1.83 

Ni 58.38 57.55 53.22 43.3 38.53 22.34 

 

Ti6242-ko muga ingurua (EME) 

 0.3μm 1.3μm 2.3μm 3.3μm 4.3μm 5.3μm 6.3μm 7.3μm 8.3μm 

Al 5.93 5.28 5.5 6.76 7.79 10.99 11.09 11.26 11.22 

Zr 1.69 0.23 0.97 1.71 2.09 1.62 1.42 1.61 1.71 

Nb 2.67 - - 0.06 - - - - - 

Mo 6.52 0.1 - 0.06 - 0.38 0.53 0.55 0.64 

Ti 30.43 45.56 48.55 55.0 60.75 72.78 80.5 80.82 80.76 

Cr 25.53 3.42 0.88 0.66 0.11 - - - - 

Fe 1.77 0.54 0.58 0.45 0.18 - - - - 

Ni 25.47 44.88 43.52 35.3 29.09 14.23 6.47 5.76 5.68 

 
4.3 Taula: I625/Ti6242 muga inguruko faseen konposizio (%atomikoan), egiturak eta sare-parametroak. 

 

 

4.19 Irudia: σ fase hirutarraren difrakzio-irudia.  
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4.20 Irudia: ηNi3Ti fasearen difrakzio irudia eta, analisi kimikoaren espektroa. 

 

Beste motako ale luzexka baten difrakzio-irudi bat 4.21 irudian ikus daiteke, eta 

konposaketa kimikoa 4.3 Taulan. Difrakzio-irudi hau a=0.295nm-tako sare-parametroa 

duen gorputzean zentratutako sare batek sortzen du. Egitura kristalografiko hau eta 

neurtutako konposaketa kimikoa Mo-a disolbaturik duen Cr-ari dagozkio (aCr=0.288nm). 

Bada beste ale-mota bakarren bat Nb-z, Ti-z eta Ni-ez jori dena ( ikus 4.3 Taula), bere 

egitura Ni3Ti edo Ni9TiNb faseekin bateragarria izanik. 

 

4.22 irudian σ fasea eta ondoren ηNi3Ti eta Cr-Mo ale-luzexkak dituen eremua ageri 

dira. 

 

Ale ekiaxikoen eremuan, 0.15μm inguruko neurriak dituzten bi ale-mota ikusi dira. 

Batzuk Cr-z eta Ti-z aberatsak dira 4.23 irudiko espektroan ikus daitekeenez. Irudi berean 

difrakzio-irudia erakusten da, eta honen arabera egitura hexagonala da, a=0.493nm eta 

c=0.796nm-tako sare-parametroekin. Bai egitura kristalografikoak bai konposaketa 

kimikoa βCr2Ti faseekin bateragarriak dira. 
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4.21 Irudia: Cr-Mo fasearen difrakzio-irudia. 

 

 
 

4.22 Irudia: σ fasearen eta ηNi3Ti eta Cr-Mo ale luzexkak dituen egitura. 
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4.23 Irudia: Cr2Ti fasearen difrakzio-irudia eta analisi kimikoa. 

 

Halaber, partikula  ekiaxikoen  bigarren  talde  bat  ikusi  da, a=0.3015nm-tako  

sare--parametroa duen egitura kubikoa duena. Egitura mota honen eta 4.3 Taulan adierazi 

den konposaketa kimikoaren arabera fase hau NiTi intermetalikoari dagokio. Zerrenda 

honi bukaera 0.05μm inguruko partikula ttipien kate batek eman dio, 4.18.b eta 4.18.c 

irudian ikus daitekeenez. Partikula hauen analisi kimikoek Ti-z aberatsak direla adierazten 

dute, eta difrakzio-eredua oxido ezberdinekin bateragarria da ( TiO, Ti2O3, Ti3O4 

oxidoekin). Eremu honetako xehetasunak 4.24 irudian erakusten dira. 

 

Oxidoetatik titanio aldera jarraituz 4.18 irudian 3.4μm-tako zerrenda zabal bat ikus 

daiteke. Eremu hau ale handiez osaturik dago ( 0.7μm-etatik 1.8μm-tarainoko aleak), 

barnean hauspeakinak agertuz. Ale-tamaina ttipitu egiten da eta hauspeakin-kopurua 

gehitu oxidoetatik urrundu eta titaniora hurbildu ahala. Zerrenda honetan matrizeko aleen 

difrakzio-irudia eta analisi kimikoa 4.25 irudian erakusten da. Fase honen difrakzio-irudia 

sare-parametroa a=0.314nm-takoa duen egitura kristalografiko kubikoari ( CsCl erakoa) 

dagokio. Egitura kristalografiko honek analisi kimikoarekin batera ( ikus 4.25 irudia eta 

4.3 Taula) TiNi intermetalikoa dela adierazten du. Eremu honetako hauspeakinen analisi 

kimiko eta difrakzio-irudiak ere egin dira, eta azterketa hauen arabera hauspeakinak Ti2Ni 

intermetalikoa dira. 
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4.24 Irudia:  Bigarren zerrendaren bukaera ( NiTi eta βCr2Ti ale ekiaxikoekin) eta hirugarrenaren hasiera, 

mugan titanio-oxidoak ageriz. 

 

 
 

4.25 Irudia: TiNi intermetalikoaren analisi kimikoa eta difrakzio-irudia. 
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TiNi zerrenda xehetasunez 4.26 irudian erakusten da, eta bertan oxidoetatik urrundu 

eta hurrengo zerrendara hurbildu ahala duen aldaketa ikus daiteke. 

 
 

4.26 Irudia: TiNi fasea, Ti2Ni hauspeakinak barne, TME-ko mikrografian. 

4.28 



Emaitzak 

 

 

Azkenik, 4.18 irudian 1.9μm inguruko zabalera duen zerrenda bat. Zerrenda honi 

dagozkion   analisi  kimikoa   eta   difrakzio-irudia  4.27  irudian   ikus  daiteke.  

Difrakzio--irudiarren  arabera egitura arpegitan zentratutako kubikoa da, sare-parametroa 

a=1.168nm-takoa duena, eta egitura honek egindako analisi kimikoekin batera fasea Ti2Ni 

intermetalikoa dela adierazten du. 

 

Energia barreatzaile espektroskopiaz (EDS) erdietsitako analisi kimikoak 

(%atomikotan) EME-n eta TME-n, mugatik hasi eta neurtutako distantziaren arabera, 

jatorria titanio-oxido partikuletan hartuz, 4.28 irudian erakusten dira. Hutsik dauden 

ikurrek EME-n egindako neurketak adierazte dituzte eta beteek TME-n egindakoak. Argi 

ikus daiteke titanio-aleazioen elkardifusioa superaleazio aldera eta alderantziz. Elementu 

nagusiek  barreiatutako  distantzia  mikra  batzutakoa  izan  da. Titanioaren  

kontzentrazio--profila estadu solidoko elementu-difusioan ohizkoa da, baino gainontzeko 

elementuek ezohizko profilak dituzte. 
 

 
 

4.27 Irudia: Ti2Ni fase intermetalikoaren difrakzio-irudia eta analisi kimikoa. 
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4.28 Irudia: Muga ondoan elementu batzuen kontzentrazio-profilak, mugako oxidoak hartuz jatorritzat. 

 

Bikoteko Ti6242 eta mugaren ETME-ko mikrografia 4.29 irudian erakusten da. 

Bertan muga zerrendetan antolaturik ageri da, eta ondoren Ti6242-ko ezohizko egitura 

ageri da, β fasea bait da, α orratz batzu tartean izanez, hots 15-20μm inguru hedatzen da 

Widmanstätten egitura gozo bat erakutsiz. Eremu honetako analisi kimikoa 4.3 Taulan 

ikus daiteke. Muga eta titanioren egitura-aldaketa, Kroll erreaktiboz erasotutakoan, 

erakutsiz beste bi mikrografia 4.30.a eta 4.30.b irudietan ikus daiteke, optikokoa eta EME-

koa izanez hurrenez hurren. 
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4.29 Irudia: I625/Ti6242 bikoteko mugaren eta Ti6242-aren ETME-ko mikrografia. 

 

 

 
4.30.a Irudia: I625/Ti6242 Kroll erreaktiboaz erasoturik (mikrografia optikoa). 
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4.30.b Irudia: I625/Ti6242 Kroll erreaktiboaz erasoturik (EME). 

 

4.2.1.4 Altzairu herdoilgaitz ferritikoa/Ti6242 lotura 

 

Berotan (900ºC-etan) egindako konpresio ardatz bakarraz, 15MPa-etako presiopean 

15 minutuz edukiz, erdietsitako altzairu herdoilgaitz ferritiko eta titanio-aleazioaren arteko 

lotura behatu eta aztertu da. Bi metal hauen arteko muga eta inguruko EME-ko 

mikrografia bat 4.31 irudian ikus daiteke. Bertan, mugaren luzera guzian fase ezberdin 

batzu edo gutxienez fase bat ikus daiteke, eta baita ere Ti6242-ko aleazio bifasikoak muga 

jarraituz egitura ezberdineko 15-en bat mikrako zerrenda bat, βTi aurki, eta ondoren 

Ti6242 aleazioaren ohizko egitura bifasikoa ageri da. 

 

Baino, 4.32 irudian ikus daitekeenez aipatutako zerrenda hori ez da estekaduraren luzera 

guzian agertzen, batzutan α+β mikroegitura mugaraino iritsiz da, horrelakoetan mugan 

badirudi ez dagoela inongo faserik, nahiz eta lotura gauzatu den. Hau dena eremu honetan 

oso difusioa urria izan denaren adierazgarri suertatzen da. 

 

Bi eremu hauek transmisioko mikroskopio elektronikoaz aztertu dira. 

Lehendabiziko, difusio   gutxi  izan  den   eremua 4.33  eta  4.34  irudietan  ikus  daiteke.  

Altzairuaren  eta  
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titanioaren artean partikula ttipiez osatutako zerrenda mehar bat ( 0.1μm ingurukoa) ikus 

daiteke. Titanioaren zonan ale handiak ikus daitezke ( ikus 4.33 irudia), α direnak aurki, 

eta beste batzu ttipiagoak, askotan triangelu antzekoak, handien ale-mugetan β izanen 

direnak, 4.32 irudiarekin konparatuz, nahiz eta ez diren esandakoa baieztatuko luketeen 

difrakzio-irudirik egin. Ale hauetako baten barnean, bere neurriengatik α dela uste dena, 

makla paraleloen antolamendua ikus daiteke. 

 

TME-ko mikrografian (4.34 irudian), altzairu eta titanioaren arteko mugan kokaturik 

dauden partikulak xehetasun gehiagoz ikus daitezke. Partikula hauek 0.05μm eta 0.1μm 

tartekoak dira orokorki, nahiz eta bakarren bat 0.5μm inguruko luzera eta 0.15μm 

inguruko zabalera izan. Partikula hauen difrakzio irudiak eta dagokien analisi kimikoak 

egin dira. Egindako  analisi kimikoek erakusten  dutenez ia-ia %100 titanioa  da. Bere 

difrakzio--irudiaren   (4.35 irudira)  arabera  arpegietan   zentratutako   egitura   kubikoa   

du,   sare--parametroa a=0.451nm-takoa izanik, eta beraz analisi kimikoarekin batera TiO 

dela argi da. Aldameneko eremuaren kontzentrazioaren balioak 4.4 Taulan ematen dira. 

 

Oxidoak dituen mugari dagozkion EME-n egindako kontzentrazio-profilak 4.36 

irudian erakusten dira. Jatorria alde-alde oxidoetan hartu da. 

 

Difusioa izan den eremua ( hori da 4.31 irudiko eremua) transmisioko mikroskopio 

elektronikoan aztertu da, eta bertan ( ikus 4.37 irudia) aurrekotik oso muga ezberdina ikus 

daiteke. Mikrografia honetan ikus daitekeenez muga zerrenda-segida bat da, denetara 

0.9μm  duena, eta asko  jota 0.18  edo 0.2μm-tara ( titanio aldera)  0.12μm-tako partikula-

-kate etena duena ( 4.31 eta 4.36 irudietan gezien bidez adierazia). Ez da fase hauen 

mikroegituren azterketarik egin, eta ondorioz ez dakigu zer izan ote daitezkeen. Hori bai, 

4.2.1.1 atalean ikusitako 316L/Ti6242 eta 316L/purutasun komertziala duen Ti bikoteen 

mugekin antzekotasuna igartzen da. 

 

Eremu honetan EME-n egindako kontzentrazio-neurketak (%atomikoetan) 4.5 

Taulan  erakusten dira. Kontzentrazio-profilak versus barreiatutako distantzia adierazi dira 

( ikus 4.38  irudia). Oxidoek difusio-prozesua eragotzi ez duten eremuan bai Fe-ak eta bai 

Ti-ak ezohizko profilak erakusten dituzte. 
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4.31 Irudia: Altzairu ferritiko/Ti6242 bimetalikoari dagokion lotura eta difusio-eremuko EME-ko mikrografia. 
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4.32 Irudia: Altzairu ferritiko/Ti6242 bimetalikoari dagokion lotura eta inguruetako EME-ko mikrografia difusio gutxi 

izan den eremua. 

 

 
 

4.33 Irudia: TME-ko mikrografia, difusio gutxi izan den eremuan. 
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4.34 Irudia: TME-ko mikrografia, difusio gutxi izan den eremuan. 

 

 
 

4.35 Irudia: Altzairu ferritiko/Ti6242 mugako oxidoen (TiO) difrakzio-irudia. 
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 Al Zr Sn Ti Cr Fe 

1.66μm 10.77 2.12 1.01 85.44 0 0.67 

0.91μm 10.64 2.13 0.80 82.95 0.81 2.67 

0.37μm 9.93 1.62 0.75 65.57 5.24 16.89 

0μm 8.19 1.5 0.47 58.59 7.30 23.95 

-0.05μm 3.10 0.59 - 15.98 16.18 64.15 

-0.07μm - - - 12.35 18.5 69.5 

-0.21μm 2.8 0.76 0.33 12.37 17.26 66.48 

-1.24μm - - - 2.51 20.3 77.19 

-2.36μm - - - 1.58 20.38 78.05 

 
4.4 Taula: EME-n egindako kontzentrazio-neurketak (% atomikoetan), difusio gutxiko 

eremuan. 

 

 
 

4.36 Irudia: Kontzentrazio-profilak %atomikoetan, jatorria oxidoetan hartuz, difusio gutxi izan den eremuan. 
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4.37 Irudia: TME-ko mikrografia, difusioa izan den eremuan. 

 

 
4.38 Irudia: Kontzentrazio-profilak %atomikoetan, difusioa izan den eremuan, jatorria Ti eta ondoko zerrendaren artean 

hartuz. 
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 Al Zr Sn Ti Cr Fe 

13.1μm (α) 11.07 1.91 1.07 84.48 0 1.47 

13.1μm (β) 9.46 2.08 1.05 82.35 0 5.07 

10μm 9.69 2.37 1.10 80.07 0.48 6.29 

7.39μm 9.29 1.94 1.09 79.91 0.58 7.19 

5.26μm 9.33 2.00 0.72 79.35 0.52 8.08 

1.99μm 8.48 1.88 0.65 78.51 1.17 9.32 

1.01μm 8.52 1.95 1.0 77.25 1.54 9.74 

0.84μm 7.98 2.22 0.76 76.71 1.73 10.6 

0.56μm 7.89 3.23 0.68 73.97 2.75 11.48 

0.3μm 7.59 2.31 0.38 70.72 4.07 14.94 

0μm 5.08 2.13 0.54 67.64 6.06 18.55 

-0.19μm 3.24 2.03 0.31 49.18 12.02 33.23 

-0.3μm 1.88 1.22 - 26.18 18.02 52.7 

-0.61μm 1.61 0.79 - 13.94 21.4 62.26 

-1.05μm - - - 6.49 23.38 70.13 

-1.6μm - - - 9.96 22.66 67.39 

-1.85μm - - - 11.16 22.49 66.35 

-2.11μm - - - 4.94 22.46 72.6 

-2.78μm - - - 1.98 22.05 75.98 

-3.83μm - - - 1.38 21.48 77.14 

-4.8μm - - - 1.21 21.06 77.73 

-5.73μm - - - 0.88 21.2 77.92 

 
4.5 Taula: EME-n neurtutako kontzentrazio kimikoak (%atomikoetan), difusioa izan den eremuan. 

 

4.2.1.5 Xafladun mugak 

 

Hauskorrak eta beraz kaltegarriak izan daitezkeen intermetalikoen sorrera eta 

hazkundea ekiditearren bi materialen arteko mugan xaflak tartekatu dira, xafla hauen 
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materiala hautatzeko fase-diagrama bitarrak erabili dira, beti soluzio solidoa eratu dezaten 

bilatuz, bai hasierako materialekin, bai beraien artean ( ikus 3.5 atala). Honela Cu xafla 

aukeratu da Fe--rekin bateragarria delakoz, eta baita ere V-a titanioarekin bateragarria 

delakoz, eta aldi berean Cu-arekin ere hala delakoz. 

 

4.2.1.5.1 316L/Cu/V/Ti6242 xafladun bimetalikoa 

 

Berotan (900ºC-etan) egindako konpresio ardatz bakarraz (15MPa) lotutako Cu eta 

V xaflak tartekaturik dituen 316L/Ti6242 bimetalikoaren itxura 4.39.a eta 4.39.b 

irudietako EME-ko eta mikroskopio optikoko irudietan, hurrenez hurren, erakusten da. 

Alde aurretik Kroll erreaktiboz erasotutako laginaren EME-ko mikrografian V eta ohizko 

Ti6242-ko egitura bifasikoaren artean 10μm inguruko zerrenda bat ikus daiteke, Ti6242 

inconel edo altzairuarekin elkartzean eratzen zenaren β fasearen antzekoa. 
 

 
4.39.a Irudia: Alde aurretik Kroll-erreaktiboz erasotutako 316L/Cu/V/Ti6242 loturen mikrografia (EME). 

 

316L/Cu, Cu/V eta V/Ti6242 hiru mugetako %atomikoetan neurtutako 

kontzentrazioak 4.6 Taulan erakusten dira. Bi lehendabiziko mugetan difusio-luzerak 2μm 

eskas dira. V/Ti6242 estekadurako difusio-luzera handixeagoa da, alde-alde 7μm adina 

baita. 
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4.39.b Irudia: 316L/Cu/V/Ti6242 loturen mikrografia (Optikoa). 

 

316L/Cu 

 -2 -1 0 1 2 3 

Cr 18.1 17.08 3.88 0.11 0.3 0.24 

Fe 69.82 64.32 12.83 3.62 2.28 1.69 

Ni 11.54 11.44 1.48 0 0.21 0 

Cu 0.54 7.16 81.81 96.27 97.21 98.62 
 

Cu/V 

 -2 -1 0 1 2 3 

V 2.19 4.72 43.13 75.63 96.76 99.31 

Cu 97.81 95.25 56.87 24.37 3.24 0.69 
 

V/Ti6242 

 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

Al - - - - - 12.83 14.83 11.73 12.61 13.38

Zr - - - - - 2.2 3.54 2.33 2.58 2.19 

Mo - - - - - 0.99 2.04 0.81 0.49 0 

Ti 0 7.18 23.71 49.47 70.44 66.84 66.97 75.72 79.84 83.33

V 100 92.82 76.29 50.53 29.56 17.14 12.62 9.41 4.48 1.1 

 

4.6 Taula: Hiru loturen konposaketa kimikoa (%atomikoetan). 
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4.2.1.5.2 I625/Cu/V/Ti6242 xafladun bimetalikoa 

 

Bimetaliko honetan tartekatu diren xaflak oso lodiak dira, mikroskopio optikoz 

erdietsitako argazkian (4.40 irudia) ikus daitekeen bezala. Bimetaliko hau aurrekoa bezala 

erdietsi da baino 40MPa erabili dira konprimatzeko, eta ondorioz titanioa asko deformatu 

da. Bestela aurreko ataleko loturen oso antzekoak dira, titanio barnean 10μm inguruko 

zerrenda bat agertuz hemen ere. I625 eta Cu arteko mugaren luzera guzian poro edo 

partikula kate bat ikusi da (4.41 irudia). 

 
4.40 Irudia: I625/Cu/V/Ti6242 loturen mikrografia (mikroskopio optikoa). 

 

 
4.41 Irudia: I625/Cu/V/Ti6242 loturen mikrografia (EME). 
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4.2.2 Berotako konpresio isostatikoz erdietsitako loturak 
 

Metodo honen bidez lotutako bimetalikoetan xaflak tartekaturik dituztenak besterik 

ez dira aztertu. 

 

4.2.2.1 AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 xafladun bimetalikoa 

 

AISI4130 eta Ti64 materialen arteko mugan Ni, Cu eta V xaflak jarri dira ordena 

honetan, 3.5 ataleko diagrama bitarretan oinarrituz. Ni, Cu eta V xaflak tartekaturik dituen 

muga bat 4.42 irudian ikus daiteke. HIP-ez erdietsitako muga baten EME-ko mikrografia 

4.42.a irudian erakusten da, eta HIP ondoren trakzio-probeta eran mekanizatutakoan 

tratamendu termiko bat jasan duen mugaren mikrografia, berriz, 4.42.b irudian. 

Aipatutako tratamendu termikoaren helburua bi oinarrizko materialen mikroegiturak 

hobezinak bihurtzea zen ( propietate mekanikoen ikuspuntutik), eta honako tratamenduan 

datza: 960ºC-etan 15-20 minutuz edukitzea austenizazio ( altzairua) edo soluzio ( titanioa) 

tratamendua, jarraian oliotan tenplatuz, eta ondoren 550ºC-etan 60 minutuz edukiz 

iraoketa edo zahartzapen-tratamendua, azkenik giroan hoztuz. Tratamendu hau A deitu 

izan da 3.3.3 atalean. 

 

Bi probeta-motetan mugarekiko paraleloak diren xingolak nabaritzen dira, 

tartekatutako Ni, Cu, eta V xaflei dagokiena. Bertan aipatu daiteke tratamendu termikoak 

ez duela eragin nabarmenik izan xaflen lodierarengan. 

 

Bi laginen artean nabarmena da titanio-aleazioaren arteko ezberdintasuna, α eta α’ 

martensitaren arteko erlazioa arras aldatu bait da, α’ fasearen kopurua askoz ere handiago 

izanez A tratamendu termikoa jasan duen laginean HIP-etik zuzenean datorrenean baino. 

 

Muga bakoitza aztertu da, altzairutik hasiz Ti aldera. HIP-etik zuzenean datorren 

laginaren AISI4130 eta Ni-aren arteko muga 4.43.a irudian ikus daiteke eta gainera A 

tratamendu termikoa hartu duen laginarena 4.43.b irudian. Beraietan puntu ilun kate bat 

nabarmendu daiteke. Puntu hauei dagokien kontzentrazio kimikoak aztertu dira, eta ikusi 
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da oxigeno eta silizioa dutela. Hurrengo 4.44 irudian puntu hauetako baten espektroa ikus 

daiteke. 
 

 
 

4.42 Irudia: Probetaren material guzien EME-ko mikrografiak. 

a) HIP-etik zuzenean datorren lagina. 

b) HIP ondoren A tratamendu termikoa izan duen lagina. 
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AISI4130/Ni muga inguruko analisi kimikoak egin dira distantziaren arabera. 

Erdietsitako profilak 4.45 irudian indikatu dira, 4.45.a HIP-etik zuzenean datorren 

laginarena, eta 4.45.b ondoren A tratamendu termikoa jasen duen laginarena izanik. 

 

Bi profilen artean ez da ezberdintasun aipagarririk ageri, eta beraz, esan daiteke A 

tratamendu termikoa eragitean ez dela difusio handirik izan. 

 

Ni eta Cu-aren arteko lotura, eta baita ere Cu eta V-aren artekoa 4.46 irudian 

erakusten da. Ni eta Cu-aren arteko muga non den ez da berezigarria, material batetik 

bestera kolore-aldakuntza poliki-poliki egiten baita. Ni eta Cu-aren arteko kontzentrazio 

profilak 4.47 irudietan irudikatu dira. 

 

 
 

4.43.a Irudia: HIP-etik zuzenean datorren lagineko AISI4130/Ni mugaren EME-ko mikrografia. 
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4.43.b Irudia: HIP ondoren A tratamendu termikoa izan duen AISI4130/Ni mugaren EME-ko mikrografia. 

 

 

 
 

4.44 Irudia: AISI4130 eta Ni arteko mugako partikulen analisi kimikoaren espektroa. 
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4.45 Irudia: AISI4130/Ni mugako kontzentrazio-profilak. 

a) HIP-etik zuzenean datorren laginekoa. 

b) HIP ondoren A tratamendu termikoa izan duen laginekoa. 
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4.46 Irudia: Ni/Cu eta Cu/V mugen mikrografiak. 

a) HIP-etik zuzenean datorren laginekoa. 

b) HIP ondoren A tratamendu termikoa izan duen laginekoa. 

4.48 



Emaitzak 

 

 

 
 

 
 

4.47 Irudia: Ni/Cu mugako kontzentrazio-profilak 

a) HIP-etik zuzenean datorren laginekoa. 

b) HIP ondoren A tratamendu termikoa izan duen laginekoa. 
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A tratamendu termikoaren eraginez bi materialen arteko elkardifusioa zerttobait 

handitu da, 4.47 irudian ikus daitekeenez. 

 

Cu eta V arteko mugan fase ezberdin bat ikus daiteke ( 4.46 irudian). Fase honek ez 

du lodiera uniformerik erakusten mugaren luzera guzian, eta A tratamendu termikoaren 

ondorioz tratamendurik izan ez duenarena baino frankoz ere lodiago da ( ikus 4.46 

irudiak). Fase hau transmisioko mikroskopia elektronikoz analizatua izan da. Faseari 

dagozkion difrakzio-irudia eta kontzentrazio-espektroa 4.48 irudian erakusten dira. Fase 

honi dagokion egitura tetragonala da, eta sare-parametroak a = 0.904nm eta c = 0.467nm 

dira, beraz σ-Ni9V21 intermetalikoa dela adierazten du. Fase hau, bada, Ni-ak Cu guzia 

zeharkatu eta V-arekin topatzean sortu da. 

 
 

4.48 Irudia: σ-Ni9V21 faseari dagozkion difrakzio-irudia eta kontzentrazio-espektroa. 

 

HIP-etik zuzenean datorren lagineko σ-Ni9V21 fasearen TME-ko mikrografia 4.49 

irudian erakusten da. Bertan intermetalikoaren lodiera 0.17 eta 0.38μm tartean dago, baino 

4.46.a irudian ikus daitekeenez intermetalikoaren lodiera-tartea oso zabala da, eta 

puntualki 0.9μm-taraino irits daiteke. A tratamendu termikoaren ondoren 2μm-tara iritsi 

daiteke, nahiz eta puntualki izan. 

4.50 



Emaitzak 

 

 
 

4.49 Irudia: HIP-etik zuzenean datorren lagineko Cu/V mugaren Transmisioko Mikroskopio 

Elektronikoko (TME) mikrografia. 

 

Cu/V mugari dagokion difusio-zonako kontzentrazio-profilak 4.50 irudian erakusten 

dira. Bertan ikus daiteke Ni-a oso kontzentrazio baxuetan iristen dela difusio-zonara, eta 

kontzentrazioa igan egiten dela loturan bertan V-aren aurrean. HIP-etik zuzenean datorren 

laginean ikur beteek Ekorketako Mikroskopio Elektronikoan (EME) neurtutako analisiak 

adierazten dituzte, eta hutsik dauden ikurrek TME-koa. Irudi hauetan ikus daitekeenez 

tratamendu termikoaren ondorioz intermetalikoa handitu da. 

 

V/Ti64 muga 4.51 irudian ikus daiteke; HIP-etik zuzenean datorren lagina 4.51.a 

irudian eta ondoreko A tratamendu termikoa izan duena 4.51.b irudian. Bi mikrografien 

artean ezberdintasun nabarmenak ageri dira. Bietan V eta Ti64-ko α+β mikroegituraren 

artean β fasearen xingol zabala ageri da, baino HIP-etik datorren laginean lehendabiziko 

β-Ti ageri da, eta ondorean orratz lodiak dituen Widmanstätten egitura (8 edo 9μm-takoa), 

denetara 23μm zabalera izanik. Badirudi, ordea, A tratamendu termikoa jasandakoan 

Widmanstätten egitura suntsitu dela, eta V/Ti64 mugatik 10μm-tako distantziara gutxi 

gora behera 4 edo 5μm-tako orratz ttipi eta mehe batzu besterik ez daitezke ikusi, ondoren 

orratz-egituraren hondar batzu ageri badira, EME-n doi-doi ikus daitezkeenak. A 

tratamendu termikoa duen laginaren xingol guzi honek V/Ti64 mugatik α+β mikroegitura 

hasi arte 31μm inguru ditu. 
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4.50 Irudia: Cu/V mugako kontzentrazio-profilak, jatorria Cu eta intermetalikoaren artean hartuz. 

a) HIP-etik zuzenean datorren probeta. 

b) HIP-en ondoren A tratamendu termikoa hartu duen probeta. 
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Titanio barreneko α+β egiturari dagokionez, berriz, HIP-etik datorren laginean α eta 

β faseen arteko erlazioa α fasearen aldekoa da, β fasea α faseko aleen muga-loturetan 

besterik ez agertuz. Gainera β faseak, pixka bat handiago delarik, barrenean orratz mehe 

egitura du. A tratamendu termikoa hartu duen laginean Ti-aren mikroegitura bifasikoak 

aurrekoarekiko oso itxura ezberdina erakusten du ( ikus 4.51 irudiak). Lagin honetan β 

faseak ale ekiaxikoak eta handiak ditu ( α aleen antzekoak), eta α eta β faseen arteko 

erlazioa ez da α-ren aldekoa, aurrekoan bezala. Orain ere β fasearen barnean orratzak 

ageri dira, aurrekoan baino luzeagoak eta lodiagoak. Hemen β fasea deitzen dugun hau 

benetan α‘ iraotutako martensita da. 

 

Bi lagin-mota hauen analisi kimikoak egin dira, neurketak distantziaren funtzioan 

eginez, eta erdietsitako profilak 4.52.a eta 4.52.b irudietan ikusten dira. 

 

A tratamendu termikoak probetaren gainazalean aldaketa mikroegituralak eragin 

ditu, zenbait arazo ( hauskortasuna) ekarriz xafladun multzo bimetalikoaren portaerarako. 

Izandako mikroegitura-aldaketak 4.53.a irudian erakusten den optikoko eta 4.53.b-ko 

EME-ko mikrografietan ikus daitezke. 

 

Mikroegitura-gradiente hau gainazaletik barnealdera, eta propietate mekanikoengan 

dakarzkin kalteak ekiditearren, xafladun bimetalikoari eragindako tratamendu termikoa 

aldatu egin zen. Hala, bada, HIP-etik zuzenean datozen probeta bimetaliko errektangeluar 

handiei ( 48×58×10mm) eragin zitzaien tratamendua, trakzio-probeta bimetalikoei eragin 

beharrean. 

 

Tratamendu termikoa probetaren geometriatik landa ia-ia A bezalakoa da, nahiz eta 

ezberdintasun ttipi bat baduen, tenperatura probetaren barnean homogeneoa izan zedin 

probeta labe barnean denbora kasu luzeagoz izan dela, eta gainera tenplaketa uretan egin 

dela. Tratamendu termiko mota hau U deitu dugu. Trakzio-probetak U tratamendu 

termikoa jasan duen probeta bimetaliko errektangeluarrengandik mekanizatu dira, horrela 

azalerako mikroegitura-aldaketa ekidinez. 
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4.51 Irudia: V/Ti64 mugaren EME-ko mikrografia. 

 a) HIP-etik zuzenean datorren lagina. 

 b) A tratamendu termikoa jasan duen lagina. 
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4.52 Irudia: V/TI64 mugaren kontzentrazio-profilak. 

 a) HIP-etik zuzenean datorren lagina. 

 b) A tratamendu termikoa jasan duen lagina. 
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4.53 Irudia: Gainazal asketik datorren oxigenoaren difusioa izan den eskualdean, Ti64 aleazioan. 

a) Optikoko mikrografia, aldez aurretik Ti64 Kroll-erreaktiboak erasotutakoan. 

b) EME-ko mikrografia. 
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U deitutako tratamendu termikoa izan duen lagin baten xaflak eta difusio-eremuko 

mikroegitura 4.54 irudian erakusten dira. Mikrografia honek 4.42 irudiko mikrografiekin 

konparatuz ezberdintasun nabarmenak erakusten ditu. Horrela, titanio eta V-aren arteko 

difusio-eremuari dagokion β-fasea askoz ere zabalagoa da U tratamendu termikoa jasan 

duen laginean beste bietan baino. Titanio barreneko α+β eremu bifasikoan α‘fase 

atxikiaren frakzio bolumetrikoa beste bietan baino askoz ere handiagoa da, eta gainera α 

fasearena baino handiago. 
 

 
 

4.54 Irudia: U tratamendu termikoa jasan duen lagin bateko EME-ko mikrografia, mugan dauden xafla guziak eta 

difusio-eremu guziak agertuz. 

 U: HIP-eko probeta errektangeluarrari eragindako austenizazio edo soluzioa 960ºC-etan 15 minutuz edukiz, 

eta uretan hozturik, ondoren iraoketa edo zahartzapena 550ºC-etan 60 minutuz edukiz eta giroan hoztuz. 

 

Beste ezberdintasun nabarmen bat probeta-mota honetan Cu barnean poro edo 

partikula-kate bat ageri dela da, aurreko bietan susma zitezkeenak, baino oso nabarmenak 

direnak lagin honetan. Kate hau Cu eta V mugatik 13μm-tara ageri da. Baita ere σ-Ni9V21 

intermetalikoa aurrekoan baino lodiago dela aipatu behar da, 3μm ingurukoa baita ( beti 

kontuan izanez lodiera puntualki asko aldatzen dela). Hurrengo 4.55 irudian guzi hau 

hobeki ikus daiteke. 
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4.55 Irudia: U tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V mugen EME-ko mikrografia. 

 

4.2.2.1.1 AISI4130 altzairuaren mikroegitura 

 

AISI4130 altzairuak Ti64 titanio-aleazioak bezalaxe mikroegitura-aldaketak jasan 

ditu tratamendu termiko ezberdinetan. HIP-etik datorren AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 

bimetalikoaren altzairuak 4.56 irudiko optikoko mikrografian erakusten den itxura du. 

Bertan ageri denez egitura bainitikoa da, eta oso austenita larria ageri da. 

 

A tratamendu termikoa jaso duen laginaren altzairuaren mikrografia optikoa 4.57 

irudian erakusten da. Tenplaketa eta iraoketa tratamendu honetan ale-finketa izan da ( ikus 

4.56 eta 4.57 irudiak). U tratamendu termikoa hartu duen lagineko altzairuaren optikoko 

mikrografia 4.58 irudian erakusten da. Esan beharrekoa da tratamendu termiko honetan 

bimetalikoa  denbora  luzeagoan eduki zela labe  barnean, probetaren  dimentsioak  

trakzio--probetarenak baino askoz ere handiagoak izatean, probeta barnean tenperatura 

homogeneoa izan dadin denbora luzeago behar delakoz. A eta U tratamendu termikoak 

jasan dituzten probeten altzairuen mikrografiak, handipen handiagotan 4.59.a eta 4.59.b 

irudietan ikus daitezke, hurrenez hurren. 
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4.56 Irudia: HIP-etik zuzenean ateratako AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 bimetalikoaren altzairua. 

 

 
 

4.57 Irudia: A tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 bimetalikoaren altzairua. 
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4.58 Irudia: U tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 bimetalikoaren altzairua. 

 

 
 

4.59.a Irudia: A tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 bimetalikoaren altzairua. 
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4.59.b Irudia: U tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 bimetalikoaren altzairua. 

 

4.2.2.2 AISI4130/Cu/V/Ti64 xafladun bimetalikoa 

 

AISI4130 eta Ti64 materialei Cu-zko eta V-zko xaflak tartekatu zaizkie, ordena 

honetan hurrenez hurren ( ikus 3.7.b, 3.7.d, eta 3.7.e irudietako diagrama bitarrak). 

Honelako xafladun bimetaliko guziei konpresio launa ( oso baldintza gozoetan) eragin 

zaie, erdietsitako lotura hobetzeko asmoz. Saiakuntza honen arabera probetek tratamendu 

termomekaniko bat hartu dute, eta tratamendu hau honetan datza: eta 950ºC-etaraino 

probetaren beroketa, tenperatura 30 minutuz edukiz, eta ondoren karga sartzea oso 

deformazio-abiadura mantsoan %5-10 deformazioa erdietsi arte, eta ondoren giro-

tenperaturara hoztu. 

 

Honela erdietsitako mikroegiturak 4.60 irudian erakusten dira. HIP eta konpresio 

launa jasandako probeta baten EME-ko mikrografia 4.60.a irudian erakusten da, eta bertan 

ikus daitekeenez β eta Widmanstätten ( 14μm ingurukoa) faseen artean 33μm inguru dute, 

eta ondorean mikroegitura bifasikoa ageri da, α fasearen frakzio bolumetrikoa α‘ 

martensitarena baino askoz ere handiago izanez. HIP, konpresio launa, eta azkenik trakzio 

probetetan mekanizatu ondorean A tratamendu termikoa jasan duen probetaren EME-ko 

mikrografia 4.60.b irudian erakusten da. Mikrografia honetan ikus daitekeenez V/Ti 
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mugaren eta Ti64-eko ohizko egitura bifasikoaren artean 41μm-tako distantzia dago. 

Eremu hau 4.61 irudian xehetasun gehiagoz ikus daiteke, non 4.61.b irudian orratz motz 

eta meheak ( 3μm ingurukoak) V/Ti mugatik 13μm ingurura ikus daitezkeen, eta 4.61.a 

irudian, berriz, nabarmenak dira Widmanstätten egiturako orratz luzeak β fasearen eta 

α+β ohizko fasearen artean. 
 

 
4.60 Irudia: AISI4130/Cu/V/Ti64 mugen EME-ko mikrografiak. 

a) HIP eta konpresio launa jasan duen lagina. 

b) Aurrekoaz gain A tratamendu termikoa jasan duen lagina. 
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4.61 Irudia: V/Ti64 mugaren EME-ko mikrografiak. 

a) HIP eta konpresio launa jasan duen lagina. 

b) Aurrekoaz gain A tratamendu termikoa jasan duen lagina. 

 

Bi  laginetan  titanioaren   mikroegituren  artean  ezberdintasun  nabarmenak   daude 

( 4.62.a eta 4.62.b irudiak), α fasea tratamenduaren ondorioz gutxituz eta α‘ fasea gehituz, 

aurreko atalean ikusi den bezala. 
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4.62 Irudia: Ti64 mikroegituraren EME-ko mikrografiak. 

a) HIP eta konpresio launa jasan duen lagina. 

b) Aurrekoaz gain A tratamendu termikoa jasan duen lagina. 

 

V/Ti64 difusio-eremuko kontzentrazio-profilak 4.63 irudian ikus daitezke, aurreko 

oso antzekoak izanik itxuraz, nahiz eta difusio-luzera zerttobait handitu. 
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4.63 Irudia: V/Ti64 mugako kontzentrazio-profilak. 

a) HIP eta konpresio launa jasan duen lagina. 

b) Aurrekoaz gain A tratamendu termikoa jasan duen lagina. 

 

Beste bi mugak, AISI4130/Cu eta Cu/V, 4.64 irudian ikus daitezke. AISI4130/Cu 

mugan poroak edo partikulak ageri dira baino AISI4130/Ni mugan baino gutxiago ( ikus 
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4.43 irudia). Cu/V mugan beste fase baten agerpena ez da asko nabarmentzen, Ni xafla 

dagoelarik bezala ( 4.46 irudia), nahiz eta 4.46.b irudian fase ezberdin bat badela pentsa 

daitekeen. 
 

 
 

4.64 Irudia: AISI4130/Cu/V mugen EME-ko mikrografiak. 

a) HIP eta konpresio launa jasan duen lagina. 

b) Aurrekoaz gain A tratamendu termikoa jasan duen lagina. 
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Cu/V mugan egindako kontzentrazio-analisiek Fe-az aberatsa den fase bat badela 

baieztatzen dutela dirudi ( ikus 4.65 irudia). Halaxen da, Cu/V muga inguruko 

kontzentrazio-profilen arabera, Fe-ak Cu guzia zeharkatu ondoren, nahiz eta oso kopuru 

urrian, zona ttipi batean metatzen bait da. Fe eta V-z aberatsa den fase ( σ fasea agian) bat 

badela adieraz  dezake honek denak, nahiz eta ez den horrelakorik TME-z baieztatzerik 

izan, ez bait da bertan muga hau aztertu. A tratamendu termikoaren eraginez Fe-aren 

difusioa zerbait handitu da, baino Cu eta V-aren profilak gutxi aldatu dira. 

 

 
4.65 Irudia: Cu/V mugako kontzentrazio-profilak. 

 a) HIP eta konpresio launa jasan duen lagina. 

 b) Aurrekoaz gain A tratamendu termikoa jasan duen lagina. 
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AISI4130/Cu mugako kontzentrazio-profilak 4.66 irudian erakusten dira. 

 

 
 

 
4.66 Irudia: AISI4130/Cu mugako kontzentrazio-profilak. 

 a) HIP eta konpresio launa jasan duen lagina. 

 b) Aurrekoaz gain A tratamendu termikoa jasan duen lagina. 
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4.2.2.3 316L/Cu/V/Ti xafladun bimetalikoa 

 

Erasotu gabeko bimetalikoaren optikoko argazkia 4.67 irudian erakusten da, bertan 

20μm inguruko  Cu-a 316L altzairu  herdoilgaitzaren  ondoan ageri da, ondoren V xafla 

47-50μm dituena, jarraian beste 10-14μm tarteko xingol mehar bat ageri da, honen ondoan 

beste bat 30-en bat μm dituena, ingurukoa eta azkenik titanioari dagokion beste gaineko 

azalera. 

 
 

4.67 Irudia: 316L/Cu/V/Ti loturen optikoko argazkia. 

 

Lagin berberera, Kroll erreaktiboz erasoturik, EME-ko argazkian 4.68 irudian 

erakusten da. Cu eta 316L altzairuaren artean oso ongi bereiz daiteke muga, eta mugaren 

luzera guzian puntu ilun batzuk argi ikus daitezke. Beste hainbeste gertatzen da V eta Ti 

artean, baino honetan neurri handiagoko puntu ilunak ageri dira. Hala ere, ez da oso argi 

ageri  puntu lodi kate hori mugan bertan  dagoen ala titanio  aldera desplazaturik. Cu eta 

V-aren arteko muga ere argi nabaritzen da, eta ez da tarteko faserik ageri bien artean, 

aurreko ataletan ikusi ditugun bezala, Fe-aren eta Ni-aren difusioaren ondorioz. 

Titanioaren aldean, berriz, Widmanstätten-egitura duen 30μm-takoa xingola ikus daiteke. 

4.69 



Emaitzak 

 

Mikroskopio optikoan lagina egoera berberean behatuz ( ikus 4.69 irudia) Ti-a 

erasoturik ageri da, eta aldi berean 316L altzairu herdoilgaitzaren mikroegitura, Kroll 

erreaktiboak bera ere erasotu bait du. 
 

 
 

4.68 Irudia: 316L/Cu/V/Ti bimetalikoa, Kroll erreaktiboaz erasoturik, EME-n ateratako argazkian. 

 

 
 

4.69 Irudia: 316L/Cu/V/Ti bimetalikoa, Kroll erreaktiboz erasoturik, optiko-ko argazkian. 
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4.2.2.4 I625/Cu/V/Ti xafladun bimetalikoa 

 

HIP-ez erdietsitako multzo bimetalikoa optikoko argazkian erakusten da 4.70 

irudian. 

 
 

4.70 Irudia: Cu eta V tartekaturik dituen I625/Ti bimetalikoa (optiko). 

 

EME-ko argazkian, 4.71.a irudian V-aren difusioaren ondorioz Widmanstätten 

egitura sortu dela ikus daiteke, eta Kroll  erreaktiboren erasoak agerrarazi  duena. Cu-aren 

lodiera  20μm  ingurukoa da, eta Cu-tik  hasi  eta V eta Ti-aren arteko  poro edo partikula-

-kate arte alde-alde 52μm dira. Erasoak Widmanstätten modura erakutsi duenak 25μm 

inguru ditu, eta badira beste 5-en bat μm puntu-katetik aipatutako titanioaren egitura arte. 

Beste 5μm inguruko xingol bat bada puntu-katetik V aldera, aurrekoarenganako 

simetrikoa puntu-katea bi xingolen artean egonez. 

 

EME-n bi zona hauek analizatu dira mikroanalizatzaileen bidez eta puntu-katetik V 

aldean 5μm-tara ( 4.71.a irudiko lerro zurian) konposaketa kimikoak %42 atomiko Ti, eta 

%58  V  adierazten  du. Widmanstätten  egitura  hastean, berriz %14 atomiko  V  eta  
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beste gainekoa Ti-a dela ageri da; egitura honen bukaeran ia-ia ez da V-rik ageri. V eta Ti 

artean 10-11μm inguruko beste xingol bat badela 4.71.b irudiko argazkian oso ongi ikus 

daiteke, erdian puntu ttipi kate bat izanez. 

 

V eta Ti arteko difusio-eremuari dagozkion kontzentrazio-profilak distantziarekiko 

4.72 irudian ikus daitezke. Profilak elkargurutzatzen diren puntuarekiko asimetrikoak dira, 

Ti barnean askoz ere difusio gehiago izanez V barnean baino. Aukeratutako jatorritik 23-

en bat mikretara, kurben malda aldatu egiten da, zerorantz hurbilduz. Jatorria 4.71.a 

irudiko EME-ko argazkian gezia duen erpin zurian hartu da, eta bi kurbak elkarrekin 

gurutzatzen duten puntutik oso hurbil ikus daiteke. 

 

I625 eta Cu-aren arteko muga inguruan ere kontzentrazio-profilak erdietsi dira, 4.73 

irudian ikus daitekeenez. Inconel-aren elementuen difusioa aise egin da Cu-aren barnean. 
 

 
 

4.71.a Irudia: I625/Cu/V/Ti bimetalikoaren difusio-zona, lagina Kroll erreaktiboaz 

erasotutakoan ( EME-ko mikrografia). 
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4.71.b Irudia: Lagin bera optikoko argazkian. 

 

 
4.72 Irudia: I625/Cu/V/Ti bimetalikoan V/Ti mugako kontzentrazio-profilak. 
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4.73 Irudia: I625/Cu/V/Ti bimetalikoan I625/Cu mugako kontzentrazio-profilak. 

 

4.2.3 Purutasun komertziala duen titanioa 316L altzairu 

herdoilgaitzak barreiatu duen eremuan 
 

316/purutasun komertziala duen Ti bimetalikoan titanioaren mikroegitura asko 

aldatzen da loturaren inguruetan, 316L altzairutik difusioz datozen elementu gehigarrien 

eraginagatik. Ondoren bimetalikoei eman  zaizkien tratamendu termomekanikoak direla 

medio difusio-zonan titanioaren azkeneko mikroegitura aldatu egiten da. 

 

Horrela, berotako konpresio isostatikoz erdietsitako probeta zilindrikoen loturak 

aztertuz, eta erabilitako tenperaturaren arabera 4.74 irudiko mikroegiturak eratu dira. 

Beraietan ikus daitekeenez, mugan zenbait xingol mehar ageri dira ( aurreko ataletan 

azaldutako intermetalikoak), eta ondoren xingol zabal bat, (β-fasea) eta ondoan 

Widmanstätten egitura, oso orratz lodiekin. Bi tenperaturetan probetak labe barnean hoztu 

dira, argon-fluxupean, beraz hozte-abiadura franko mantsoa izan da (≅70ºC/min). 

Lehendabiziko fasearen, hots, βTi-aren zabalera 100μm ingurukoa izan da, 1000ºC-etan 

erdietsitako probetan, eta 125μm ingurukoa 1050ºC-etan. Widmanstätten fasearen 

zabalerari dagokionez zaila suertatzen da zehazki neurtzea, baino 400μm ingurukoa dela 
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esan  daiteke 1000ºC-etan erdietsitako bimetalikoan, eta 400-700μm tartekoa 1050ºC-etan 

lotutakoan. 

 

HIP-ez erdietsitako probeta zilindrikoak mekanizatutakoan bihurdura-

saiakuntzapean jartzen badira mikroegitura berriz aldatzen da. Hala, 1000ºC-etan lotutako 

probeta tenperatura berean bihurritzen badugu, uretan hoztuz 4.75 irudiko itxura erakusten 

du. Bertan ageri den βTi-aren zabalera askoz ere handiagoa da (≅220μm), eta 90ºetara 

elkargurutzatzen diren orratz mehez osatutako egitura azikularra ere ageri da, aurki α’ 

martensita. 

 

Ardatz bakarreko konpresioz erdietsitako probetari, ondoren bihurdura-saiakuntza 

eragiten bazaio, aurreko egituretatik ezberdinak erdietsitako dira. Honela, 1000ºC-etan 

erdietsi bada probeta, eta ondoren tenperatura berean bihurritu bada, probeta labe barnean 

hoztuz 4.76 irudian erakusten den mikroegitura sortzen da. Mikrografia honen arabera Ti 

barnean sortu den β faseak 100-110μm ditu, eta Widmanstätten faseak berriz 360-370μm 

inguru. 
 

 
 

4.74.a Irudia: HIP-ez erdietsitako probeta bimetalikoaren mikrografia optikoa, T=1050ºC (B.López-ek emana). 
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4.74.b Irudia: HIP-ez erdietsitako probeta bimetalikoaren mikrografia optikoa, T=1000ºC. 

 

 
 

4.75 Irudia: HIP-ez 1000ºC-etan erdietsitako bimetalikoa eta ondoren bihurdura-saiakuntza eragin zaiona 

tenperatura berean (optikoan, lagina kroll-erreaktiboaz erasotutakoan). 
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Ardatz bakarreko konpresioz 900ºC-etan erdietsi, eta tenperatura berean 

bihurritutakoan  labean  hoztu  den  probetan  eratu den  egitura  aurrekoaren  antzekoa da 

( 4.77 irudia), baino βTi fasearen zabalera meharragoa da ( 33-ren bat mikra), eta 

Widmanstätten faseak 200μm inguruko zabalera du. Aurreko hauek izandako lotzeko era 

eta bihurdura-saiakuntza berbera izan duten bimetalikoa, baino dena 800ºC-etan, 4.78 

irudian erakusten da, non β faseari dagokion zabalera 10-14μm ingurukoa da, eta 

Widmanstätten faseak zabalera 20μm-takoa baino meharragoa du. Azken probeta honetan 

ageri diren aipatutako bi faseak bihurdura-saiakuntzakoan  sortu dira, ardatz bakarreko 

konpresioz erdietsitako probeta bat zuzenean aztertzen bada 4.79 irudian ikus daitekeen 

itxura erakusten bait du, hots muga inguruan ez du mikroegitura aldaketarik erakusten, 

titanio puruaren α egitura izanez mugaraino. 

 

 
 

4.76 Irudia: Ardatz bakarreko konpresioz lotutako probeta, ondoren bihurdura-saiakuntza 

eragin zaiona labean hoztuz, dena 1000ºC-etan, lagina Kroll-erreaktiboz 

erasotutakoan (optiko). 
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4.77 Irudia: Ardatz bakarreko konpresioz lotutako probeta, ondoren bihurdura-saiakuntza eragin zaiona 

labean hoztuz, dena 900ºC-etan, lagina Kroll-erreaktiboz erasotutakoan (optiko). 

 

 
 

4.78 Irudia: Ardatz bakarreko konpresioz lotutako probeta, ondoren bihurdura-saiakuntza eragin zaiona 

labean hoztuz, dena 800ºC-etan, lagina Kroll-erreaktiboz erasotutakoan (optiko). 
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4.79 Irudian: Ardatz bakarreko konpresioz 800ºC-etan erdietsitako bimetalikoa. 

 

4.3 KARAKTERIZAZIO MEKANIKOA 
 

4.3.1 Berotako bihurdura-saiakuntzak 
 

Saiakuntza hauek 3.3.1 atalean azaldutako bihurdura-tresnan egin dira, deformazio-

abiadura eta tenperatura-baldintza ezberdinetan. Helburu honekin erabilitako probetak 

ardatz bakarreko konpresioz edo konpresio isostatikoz erdietsi dira, eta ondoren 

bihurdura-probeta geometria emateko mekanizatu dira. Saiakuntza hauetan erabilitako 

bimetalikoak 316L/Ti purua/316L, 316L/Ti6242/316L, eta AISI4130/Ti6242/AISI4130 

dira. 

 

4.3.1.1 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L 

 

Bimetaliko hauetan titanioa deformatu da aise gehienik, eta hori dela eta, 

lehenbiziko hurbilketa batean titanioa besterik ez dela deformatu jo da. Hurbilketa honen 

baliogarritasuna Daniel Culcasik145 bere garaian titanio-mota berberarako C.E.I.T.-en 

egindako  bihurdura-saiakuntzetan  erdietsi  zituen  egoera-ekuazioarekin  konparatuz  
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egin daiteke. Horrela, bada, erabili  den probetaren luzera deformagarria 3.75mm-takoa 

izan da ( hots, titanioaren luzera). Hurrengo 4.7 Taulan saiakuntza-baldintzak eta 

erdietsitako emaitzak erakusten dira. 

 

Isurpen-kurbak erdiesteko bihurdura-parea/biraketa-angelua kurbak eraldatu dira, 

Jose Ignacio Astiazaran-ek zuzendutako karrera bukaerako proiektuetan egindako 

BANCO programaren bidez. Deformazio-abiaduraren eragina tenperatura bakoitzean 

4.80, 4.81, eta 4.82 irudietan ikus daiteke. 4.80 eta 4.81 irudietan m-rendako 

m =
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

∂

∂ θ θ

ln

ln
.
Γ =0.25 balioa erabili da, eta 4.82 irudirako programak, berak, puntu 

bakoitzari dagokion m-a kalkulatu du, horretarako kurba aski badirelakoz. 

 

T(ºC) ( )θ
. rad

s
 

(ε
.

s−1)  ε(hausturan) σp Haustura-tokia Lotura-metodoa 

 2.09 1.1 4.8 222 Ti Ardatz bakarreko konpresioa 

 2.09 1.1 5.8 225 Ti Ardatz bakarreko konpresioa 

800 2.09 1.1 4.4 229 Ti Ardatz bakarreko konpresioa 

 8.68 4.6 5.3 260 Ti Ardatz bakarreko konpresioa 

 8.68 4.6 5.1 228 Ti Ardatz bakarreko konpresioa 

 8.68 4.6 5.8 260 Ti Ardatz bakarreko konpresioa 

825 0.16 0.08 2.3 53 Muga HIP 

900 0.16 0.08 3.6 22 Muga HIP 

 2.09 1.1 24.4 41 Muga Ardatz bakarreko konpresioa 

 0.16 0.08 10.5 11 Ti HIP 

1000 2.09 1.1 20.1 36 Muga Ardatz bakarreko konpresioa 

 4.18 2.2 20.7 43 Muga Ardatz bakarreko konpresioa 

 8.68 4.6 25.8 63 Muga Ardatz bakarreko konpresioa 

 
4.7 Taula: Bihurdura-saiakuntzen baldintzak, erdietsitako emaitzak eta aurretik lotura egiteko erabilitako teknikak, 

316L/purutasun komertziala duen Ti/316L bimetalikoan, Ti-a besterik ez dela deformatzen joaz. 
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4.80 irudian ikur beteek ε s-1 deformazio-abiaduran egindako hiru saiakuntzak 

adierazten dituzte, eta hutsik daudenek  s-1 deformazio-abiaduran egindakoak, 

denak T=800ºC-etan izanik. Bai 4.7 Taulan, bai 4.80 irudian tontor-tentsio baliokideen 

arteko ezberdintasunak nabaritzen dira, deformazio-abiadura haundienarendako tentsioak 

handiago izanik, nahiz eta ezberdintasun hauek oso ttipiak izan. Haustura-deformazioa oso 

antzekoa, eta 5 ingurukoa da denetan. Kurbek tontor-tentsio aurretik itxura ezberdina 

erakusten dute, s-1 deformazio-abiaduran ε  s-1-etan baino malda ttipiagoak 

baitira. Tenperatura honetan bimetaliko guzien haustura titanioan bertan gertatzen da. 

Kurba hauetan ez da egoera egonkorrik, eta tontor-tentsioaren ondoren kurba beherakorra 

da probetaren haustura gertatu arte. 
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4.80 Irudia: 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L bimetalikoak bihurdura-saiakuntzetan erdietsitako isurpen-kurbak 

deformazio-abiadura ezberdinetan eta T=800ºC-etan 
 

T=900ºC-etan egindako saiakuntzetako isurpen-kurbak 4.81 irudian ageri dira. 

Deformazio-abiadurak s-1 balioa izan duen saiakuntzan  tentsio baliokideak 

s-1 egindakoan baino frankoz ere handiagoak dira, bereiziki tontor-tentsioa. 

Bimetalikoaren haustura tenperatura honetan ez da titanioan gertatu, baizik eta altzairu eta 

titanioaren mugan. 

ε
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.= 11

ε
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.= 0 08
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4.81 Irudia: 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L probeta bimetalikoek bihurdura-saiakuntzetan 

erdietsitako isurpen-kurbak, deformazio-abiadura ezberdinetan eta T=900ºC-etan. 
 

Hurrengo irudian, 4.82-an, 1000ºC-etan eta deformazio-abiadura ezberdinetan 

egindako lau bihurdura-saiakuntzak, adierazten dira. Denetan tentsio baliokideak 

nabarmenki altxatzen dira deformazio-abiadura handitzean. Tenperatura honetan haustura 

altzairu eta titanioaren arteko mugan gertatu da, deformazio-abiadura oso baxuan 

( s-1) egindakoan ezik, honetan titanioan gertatu baita. ε
.

.= 0 08
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4.82 Irudia: 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L probeta bimetalikoek bihurdura-saiakuntzetan erdietsitako 

isurpen-kurbak, deformazio-abiadura ezberdinetan eta T=1000ºC-etan. 

4.82 



Emaitzak 

 

Saiakuntza hauetako isurpen-kurbak deformazio-abiaduren arabera sailkatuz 4.83, 

4.84, eta 4.85 irudietan jarri dira, isurpen-kurben gain saiakuntza-tenperaturaren eragina 

ikustearren. Horrela, 4.83 irudian, s-1 deformazio-abiaduran egindako saiakuntzen 

isurpen-kurbak erakusten dira, eta bertan ikus daitekeenez non eta tenperatura baxuago 

orduan eta tentsio baliokide altuagoak erdiesten dira. Irudi honetan tentsio-gehikuntza hau 

nabarmena da T=825ºC tenperaturan 900ºC eta 1000ºC-takoekin konparatuz. Gogoan izan 

behar da aipatutako lehendabiziko tenperaturan titanioa α fasean dagoela, eta beste bi 

tenperaturetan β fasean. Tentsio-gehikuntza hau ttipiago da β fasean 900 eta 1000ºC 

tenperaturetan egindako saiakuntzen artean. Irudian, 4.7 Taulan bezalaxen, haustura-

deformazioa 825ºC-etan 900 eta 1000ºC-etan baino askoz ere ttipiago izan dela ikus 

daiteke. 
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4.83 Irudia: 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L bimetalikoaren isurpen-kurbak bihurdura-saiakuntzetan, 

tenperatura ezberdinetan, eta deformazio-abiadurak 0.08s-1 balio duelarik. 

 

Deformazio-abiadurak s-1 ( 4.84 irudia) delarik 800ºC-etan egindako 

bihurdura-saiakuntzetan erdietsitako isurpen-kurbak β fasean egindakoetan baino askoz 

ere altuagoak dira, eta fase honetan ( β-n) 900 eta 1000ºC-etan oso antzekoak dira. 

Deformazio-abiadura s-1 delarik, α fasean, 800ºC-etan, eta β fasan, 1000ºC-etan 

ε
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.= 11

ε
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erdietsitako isurpen-kurben arteko ezberdintasuna oso handia da, hala gertatuz baita ere 

tontor-tentsioetan, 800ºC-etan tontor -tentsioa 250MPa ingurukoa bait da eta β fasean, 

berriz, 50MPa inguruko. 
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4.84 Irudian: 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L bimetalikoaren isurpen-kurbak bihurdura-saiakuntzetan, 

tenperatura ezberdinetan, eta deformazio-abiadurak 1.1s-1 balio duelarik. 
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4.85 Irudia: 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L bimetalikoaren isurpen-kurbak bihurdura-saiakuntzetan, 

tenperatura ezberdinetan, eta deformazio-abiadurak 4.6s-1 balio duelarik. 
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4.3.1.2 316L/Ti6242/316L bimetalikoa 

 

Saiakuntza hauek bi tenperatura ezberdinetan egin dira, 900 eta 1000ºC-etan. 

Gehienak 0.08s-1 deformazio-abiaduran egin dira, titanioa ( 4mm-koa) besterik ez dela 

deformatu hurbilketa eginez, 1000ºC-etan HIP-ez egindako probetak erabiliz. Erdietsitako 

isurpen-kurbak oso irregularrak eta ezberdinak dira, ia-ia ez dute deformaziorik erakusten 

eta oso tentsio baxuak dituzte ( ikus 4.86 irudia eta 4.8 Taula). Probeta guziak mugan 

hautsi dira, eta ez dute deformazio izpirik erakusten. 
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4.86 Irudia: 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L bimetalikoaren isurpen-kurbak bihurdura-

saiakuntzetan, 1000ºC-etan, eta deformazio-abiadura 0.08s-1 balioa duelarik. 

 

Ardatz bakarreko konpresioz 1000ºC-etan erdietsitako probetei ere bihurdura-

saiakuntza eragin zaie. Probeta hauetako titanio-aleazioaren luzera 3.15mm-takoa izan da. 

Probeta hauetako bat 1000ºC-etan eta 1.3s-1 deformazio-abiaduran saiatu da, eta 

erdietsitako isurpen-kurba, aurreko saiakuntzen antzera ( ikus 4.8 Taula), loturaren kalitate 

txarraren lekuko gertatu zen. Beste bi probeta ere 1000ºC-etan saiatu ziren, 5.5s-1 

deformazio-abiadura erabiliz, eta erdietsi duten deformazioa zertxobait handiago izanik 

ere tentsioa aurrekoetan bezain baxua erakusten dute ( 4.8 Taula). Aipatutako isurpen-

kurba bakar batean ere ez da egoera egonkorrik ageri. Haustura, denetan, mugan bertan 

gertatzen da. Deformazio-abiadura handiagoan saiatu zen probeta bat, eta haustura 
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berehala gertatu zen, tentsiorik eta deformaziorik erregistratzerik ere izan gabe. 

Bihurritutako probeta hauetako bat 4.87 irudian ikus daiteke (4.87 irudia). 

 

T(ºC) ( )θ
. rad

s  (ε
.

s−1)  ε(haustura) σp Haustura-tokia Lotura-metodoa 

 0.16 0.08 0.05 49 Muga HIP 

 0.16 0.08 0.01 15 Muga HIP 

 0.16 0.08 0.05 38 Muga HIP 

 0.16 0.08 0.02 35 Muga HIP 

1000 0.16 0.08 0.02 14 Muga HIP 

 2.09 1.3 0.3 16 Muga Konpresio ardatz bakarra 

 8.68 5.5 0.9 12 Muga Konpresio ardatz bakarra 

 8.68 5.5 1.9 20 Muga Konpresio ardatz bakarra 

 42.3 26.5 - - Muga Konpresio ardatz bakarra 

 2.09 1.1 0.7 >>70 Muga Konpresio ardatz bakarra 

900 8.68 4.8 1.1 338 Muga Konpresio ardatz bakarra 

 8.68 4.8 1.2 >142 Muga Konpresio ardatz bakarra 

 
4.8 Taula: Bihurdura-saiakuntzak egindako baldintzak, eta erdietsitako emaitzak 316L/Ti6242/316L bimetalikoetan. 

 

4.88 irudian hiru isurpen-kurba erakusten dira, 1000ºC-etan eta deformazio-abiadura 

ezberdinetan eginak. Bertan ikus daitekeenez kurbek ez dute inongo joerarik erakusten. 

 
4.87 Irudia: 316L/Ti6242/316L probeta bimetalikoa, 1000ºC-etan eta 5.5s-1 deformazio-abiaduran bihurritakoa. 
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4.88 Irudia: 316L/Ti6242/316L probeta bimetalikoen isurpen-kurbak, bihurdura-saiakuntzetan, 1000ºC-etan, 

eta deformazio-abiadura ezberdinetan. 

 

900ºC-etan ardatz bakarreko konpresioz erdietsitako beste hiru probeta ere bihurritu 

ziren. Probeta hauetako Ti-ak 3.6mm inguruko luzera dute. Bi deformazio-abiadura 

ezberdinetan saiatu ziren, baino kurba bakar bat besterik ez dugu, tentsioen neurketa-

eskala ttipiegi erabili zelakoz. Erdietsitako deformazioak hiru saiakuntzetan ttipiak dira ( 

ε≅0.1, ikus 4.8 Taula), eta tentsioak 70MPa baino handiagoak deformazio-abiadura 

=1.1s-1 delarik, eta 142MPa baino handiago ε =4.7s-1 deformazio-abiaduran. Kurba osoa 

erdietsi den saiakuntzan, deformazio-abiadura =4.7s-1 da, eta erdietsitako tentsioa 

300MPa baino handiago da. Tenperatura honetako kurban ez da egoera egonkorrik ageri, 

eta probetetan beti mugan gertatzen da haustura. 

ε
. .

ε
.

 

4.89 irudian bi isurpen-kurba erakusten dira, 900 eta 1000ºC-etan, minutuko 83 bira 

angelu-abiaduran egindakoak. Bi tenperaturetan erdietsitako kurben arteko tentsioen eta 

deformazioen artean ezberdintasuna oso handia da, askoz ere hobea izanik 900ºC-etan 

erdietsitakoa. 
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4.89 Irudia: 316L/Ti6242/316L probeta bimetalikoen isurpen-kurbak, minutuko 83 birako abiadura angeluarrean eta 

tenperatura ezberdinetan egindako bihurdura saiakuntzetan. 

 

4.3.1.3 AISI4130/Ti6242/AISI4130 

 

Ardatz bakarreko  konpresioz  erdietsitako bimetalikoetatik  eskuratu diren lau 

probetei bihurdura-saiakuntza eragin zaien. Bimetaliko honetan, aurrekoetan bezala, 

titanioa besterik ez dela deformatzen hurbilketa egin da. 4.90 irudian egindako lau 

saiakuntzetatik hiru erakusten dira, minutuko 20 birako abiadura angeluarra dutenak, eta, 

beraz, Ti6242 titanio-aleazioa besterik ez dela deformatzen kontsideratuz 1.2s-1 

deformazio-abiadura izanen dena. Irudi honetan ongi ikus daiteke tenperatura handitu 

ahala tontor-tentsioa jeitsi egiten dela, baino deformazioari buruz ezin da deus esan, 

harikortasunak ez baitu inolako joerarik erakusten hiru saiakuntza hauetan. Irudian ikus 

daitekeenez 900 eta 950ºC-etako isurpen-tentsioek erakusten duten ezberdintasuna handia 

baldin bada ere ez da hala gertatzen 950 eta 1000ºC-etakoen artean. 

 

1000ºC-etan eta deformazio-abiadura ezberdinetan egindako saiakuntzen isurpen-

kurbak 4.91 irudian ikus daitezke. Bertan ikus daitekeenez tontor-tentsioa handitu egiten 

da deformazio-abiadura handitu ahala, eta haustura-deformazioa, berriz, izugarri jaisten 

da. 
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Figura 4.90: AISI4130/Ti6242/AISI4130 bimetalikoaren iurpen-kurbak minutuko 20 bira-ko abiadura angeluarreko 

saiakuntzetan erdietsitakoak, hiru saiakuntza-tenperatura ezberdinetan. 

 

Bimetalikoaren bihurdura-saiakuntzetan erdietsitako emaitzak, eta erabilitako 

baldintzak 4.9 Taulan erakusten dira. Bi saiakuntzetan bimetalikoa titanioan bertan hautsi 

da, baino bai 1000ºC-etan 8.68 rad
s  abiadura angeluarrean, eta bai 950ºC-etan 2.09 

abiadura angeluarrean egindako saiakuntzetan mugan bertan hautsi dira ( aipagarria da bi 

saiakuntza hauetan erdietsi diren haustura deformazioak beste bietan baino askoz ere 

ttipiagoak izan direla). 

 

T(ºC) ( )θ
. rad

s
 

(ε
.

s−1)  ε(haustura) σp Haustura-tokia Lotura-metodoa 

1000 2.09 1.2 24.5 84 Muga / Ti Ardatz bakarreko konpresioa

1000 8.68 4.9 4 96 Muga Ardatz bakarreko konpresioa

950 2.09 1.2 6.9 115 Muga Ardatz bakarreko konpresioa

900 2.09 1.2 14.8 265 Muga / Ti Ardatz bakarreko konpresioa

 
4.9 Taula: AISI4130/Ti6242/AISI4130 probeta bimetalikoen saiakuntza-baldintzak eta izandako emaitzak. 
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4.91 Irudia: AISI4130/Ti6242/AISI4130 bimetalikoaren isurpen-kurbak 1000ºC-etan eta bi abiadura angeluar 

ezberdinetan egindako saiakuntzetan. 

 

4.3.1.4 Xafladun bimetalikoak 

 

Zenbait xafladun bimetalikoei bihurdura-saiakuntza eragin zaie, 900ºC-etan eta 

abiadura angeluar baxuetan ( =1.5 r.p.m). Guzietan xafladun loturak berehala huts egin 

zuen, eta esan daiteke erresistentzia eta tentsio nulua izanez hautsi zirela mugak. 

Saiakuntzak honako materialekin egin ziren: bi 316L/Cu/V/Ti6242/V/Cu/316L, bat 

I625/Cu/V/Ti6242/V/Cu/I625, eta bat AISI4130/NI/Cu/V/Ti6242/V/Cu/Ni/AISI4130. 

Lehendabiziko bimetalikoan Cu-ak edo Cu eta V arteko loturak huts egin zuen. 

Bigarrenean V-ak huts egin zuen, baino gogoan izan beharra da V-aren lodiera bimetaliko 

honetan 250μm-takoa dela ( besteetan 50μm-takoa da, eta Cu-arena honetan 100μm-takoa 

izan da, eta besteetan 25-ekoa). 

&ω

 

4.3.2 Konpresio laun saiakuntzak 
 

Konpresio isostatikoz erdietsitako geometria errektangeluarra duten probetei 

konpresio laun saiakuntzak eragin zaizkie. Era honetan, material ezberdinez osatutako 

probeta bimetalikoak 3.3.2 atalean azaldutako saiakuntza-baldintza ezberdinetan saiatu 

dira. Konpresio launa eragin zaien probeten izenak 4.10 Taulan erakusten dira. 
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LH4130-1 AISI4130/Ti64 1050ºC
LH4130-2 AISI4130/Ti64/AISI4130 1050ºC 
LHX4130-1 AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 1050ºC 
LH316L-1 316L/Ti/316L 800ºC 
LH316L-2 316L/Ti 800ºC 
LHX316L-1 316L/Cu/V/Ti/V/Cu/316L 800ºC 
LHX316L-2 316L/Cu/V/Ti/V/Cu/316L 800ºC 

 

4.10 Taulan: Konpresio launa eragin zaien probeten izendegia. 

 

1050ºC-etako tenperaturan 1s-1 deformazio-abiaduran, eta 0.4 inguruko 

deformazioan egindako isurpen-kurbak 4.92 irudian erakusten dira. 
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4.92 Irudia: 1050ºC-etan 1s-1 deformazio-abiaduran eta 0.4 inguruko deformazioan egindako probeta 

bimetalikoen isurpen-kurbak. 

 

AISI4130/Ti64/AISI4130 hiru  materialez  osaturik  dauden  bimetalikoaren  

isurpen--kurbak oso antzekoak dira, xaflak tartekaturik edukitzeak edo ez edukitzeak 

eraginik izan gabe beraiengan. AISI4130/Ti64 bi materialez besterik osaturik ez dagoen 

bimetalikoak, isurpen-kurba nabarmenki baxuago da. Tenperatura honetan ikusi zen 

Ni/Cu/V xaflak tartekaturik dituen probetan konpresioa eragitean Cu zati bat kanpoaldera 

isurtzen dela, 4.93 irudian ikus daitekeen eran geldituz konpresio-saiakuntza 

bukatutakoan. Gogoan izan da Cu-a 1085ºC-etan urtzen dela, eta saiakuntza-tenperatura 

1050ºC izan badira ere, konpresiokoan aipatutako metalaren urtze-tenperatura gainditu 

ahal izan dela. 
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Purutasun komertzialezko titanio-aleazioa duten probeta bimetalikoak 800ºC-etan 

eta 1s-1 deformazio-abiaduran  konprimatu dira. Egindako saiakuntzetan  erdietsitako  

isurpen--kurbak 4.94 irudian erakusten dira. 316L/Ti/316L bimetalikoaren isurpen-kurbek 

bat egiten dute, eta 250MPa-etako tentsio maximoa erdiesten dute, probetek tartekaturik 

xaflarik izan edo ez. Bimetaliko berak bi material besterik ez baditu, hots 316L/Ti, tentsio 

baxuagoak erakusten ditu. I625/Ti bimetalikoak ez ohizko kurba erakusten du, Ti-a arras 

deformatzen delakoz inconela deformatzen hasi baino lehen. 
 

 
4.93 Irudia: Xaflak tartekatuak dituen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 probeta bimetalikoa, 1050ºC-etan eta 

1s-1 deformazio-abiadura 0.4 inguruko deformazioa jasan duena. 
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4.94 Irudia: 800ºC-etan eta 1s-1 deformazio-abiaduran egindako probeta bimetalikoen konpresio laun 

saiakuntzetan erdietsitako isurpen-kurbak. 
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Xaflak tartekaturik dituzten eta ez dituzten AISI4130/Ti64/AISI4130 probeta 

bimetalikoak saiatu dira, oso deformazio-abiadura ttipietan (0.15s-1), oso deformazio 

ttipietan, eta 950ºC-etako tenperaturan. Saiakuntza hauetan ez da ia-ia materialen 

deformazio plastikorik eragin, helburu bakarra HIP-ez erdietsitako probeta bimetalikoen 

lotura hobetzea besterik ez baitzen. 

 

Bimetalikoen portaera ulertzearren, bimetalikoa osatzen duten materialen konpresio 

launa egin da, saiakuntza-baldintza berberetan. Material bakarreko probeta hauek HIP-ez 

elkartutako material bereko bi edo hiru xaflaz osaturik daude, 3.3.2 atalean azaldu bezala. 

1050ºC saiakuntza-tenperaturan, 1s-1 deformazio-abiadura eta 0.4 inguruko deformazioan 

bi Ti64 aleaziozko probeta, eta AISI4130 altzairuzko beste bi probeta saiatu dira, eta 

beraien isurpen-kurbak 4.95 irudian erakusten dira. 
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4.95 Irudia: 1050ºC-etan, 1s-1 deformazio-abiaduran egindako konpresio launean erdietsitako Ti64 eta 

AISI4130 materialen isurpen-kurbak. 
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Egin dira, baita ere, konpresio laun saiakuntzak 316L altzairu herdoilgaitz 

austenitikoarekin eta purutasun komertziala duen titanioarekin, 800ºC-etan, 1s-1 

deformazio abiaduran, eta 0.4 inguruko deformazioarekin. Isurpen-kurba hauek 4.96 

irudian erakusten dira. 
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4.96 Irudia: 316L altzairu herdoilgaitzaren eta purutasun komertziala duen Ti-aren isurpen kurbak, 800ºC-

etan, 1s-1 deformazio-abiaduran egin diren konpresio laun saiakuntzetan. 

 

4.3.3 Hotzetako deformazioa 
 

4.3.3.1 Trakzio-saiakuntzak 

 

4.3.3.1.1 Purutasun komertziala duen Ti, I625 eta 316L materialak 

 

Hiru material hauekin erdietsitako isurpen kurbak trakzio-saiakuntza egitekoan 4.97 

irudian erakusten dira, eta izandako emaitzak 4.11 Taulan. 
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316L, I625, purutasun komertziala duen Ti
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4.97 Irudia: I625, 316L eta purutasun komertziala duen Ti-arekin trakzio-saiakuntzan erdietsitako isurpen-kurbak. 

 

 

316L altzairu herdoilgaitz austenitikoa: 

 

Altzairu herdoilgaitzak haustura aurretik estrikzioa erakusten du. 4.98 irudian ikus 

daitekeen bezala haustura harikorra izan da, eta itxura berezia erakusten du. Aleen arteko 

edo ale barneko haustura den jakiteko, hausturarekiko zeharka moztu da, eta guritutakoan 

Kroll-erreaktiboaz erasotu da ( ikus 4.99 irudia). Altzairu herdoilgaitzaren ale ekiaxikoak 

ez dira hala haustura-gainazal hurbilean, baizik eta luzeak, are luzeago non eta hurbilago. 

 

Probetaren trakzioak deformazio gaitza eragin du aleengan eta ondorioz 

elkarrengandik bereiziarazten dituen pitzadurak sortzen dira aleen artean kargaren 

norabide berean ( 4.98 irudiko haustura-azalaren itxura berezia sortzen duena), eta aldi 

berean aleen barneko haustura harikorra gertatzen da. 

 

 

4.95 



Emaitzak 

 

 
 

4.98 Irudia: Trakzio-saiakuntzen bidez hautsitakoan 316L altzairuzko probeta baten haustura-azaleraren 

EME-ko mikrografia. 

 

 
 

4.99 Irudia: Trakzio-saiakuntza hautsitako altzairuzko probeta hausturarekiko zeharka mozturik, eta Kroll-erreaktiboz 

erasoturik. 
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Probeta 
Elastikotasun-muga 

(MPa) 

Trakzioarekiko erresistentzia 

(MPa) 

Luzapena 

(%) 

Area-murriztapena 

(%) 

316L-1 291 695 106 74 

316L-2 292 701 103 72 

316L-3 267 713 96 68 

316L-4 260 711 90 62 

Ti-1 290 409 71 67 

Ti-2 280 408 40 52 

Ti-3 320 399 18 21 

Ti-4 314 406 30 37 

I625-1 476 905 69 58 

I625-2 419 904 74 58 

I625-3 477 910 68 57 

I625-4 467 905 67 60 

 
4.11 Taulan: 316L, purutasun komertziala duen Ti eta I625 inconel-arekin trakzio-

saiakuntzetan erdietsitako emaitzak. 

 

Purutasun komertziala duen Ti: 

 

Titaniozko lau probeta trakzionatu dira. Trakzio-probetak xafla batetik atera ziren, 

baino xafla hau alde aurretik altzairu herdoilgaitzarekin batera bimetalikoa egiteko asmoz 

HIP-en sartua izan zen arren, kutxatilak huts egin zuenez konpresio-prozesuaren uneen 

batean, eta lotura ez zen gauzatu. Material hau difusioz sortutako bimetalikoek jasan duten 

tratamendu termiko berbera jasan duelakoz aukeratu zen, honela ezaugarri mekanikoak 

aproposak izanen zirelakoan bimetalikoarekin konparatzeko. Ti xafla honek, nahiz eta 

altzairuarekin lotu ez, difusioa gertatu zenaren ondorioak erakusten zituen, eta gainazalak 

mekanizatu egin ziren arren difusio-hondarren batzu gelditu ziren. Xafla honetatik 

ateratako lau probetetatik batean ez zen difusio-hondarrik ageri, baino beste hiruetan bai. 

Difusio-hondarrik erakusten ez zuen probetak (Ti-1) askoz ere harikortasun handiago 

erakutsi zuen beste hiruak baino ( Ti-2, Ti-3 y Ti-4), 4.100 irudiko isurpen-kurbetan ikus 

daitekeenez. 
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4.100 Irudia: Purutasun komertziala duen Ti-aren trakzio-saiakuntzetan erdietsitako isurpen-kurbak. 

Ti-1 difusio-hondarrik erakusten ez duen probeta. 

Ti-2, Ti-3 y Ti4 altzairura loturik egon direnaren hondarrak gainazalean erakusten dituzte. 

 

Trakzionatutako lau probeten argazkia 4.101 irudian erakusten da, eta bertan ikus 

daitekeenez lotura-hondarrik ez duen probetak (Ti-1) ez du estrikziorik erakusten, besteek 

baino askoz ere luzapen handiago du, eta gainera haustura probetaren erdialdean gertatzen 

zaio. Beste hiru probetek ez dute estrikziorik, karga-norabidearekiko pitzadura 

perpendikular batzu baizik, lotura-hondarrak gelditzen diren tokietan kokaturik daudenak. 

 

Ti-1 probetaren haustura-azalerak itxura arras harikorra erakusten du, 4.102 irudian 

ikus daitekeenez. Gainazalean altzairuarekin izandako difusio-hondarrak dituzten 

probetek haustura-azalera harikorra dute, baita ere, baina orratz-pilatu itxura du 

kanpokaldera, altzairuarekin difusioa izan den azalera aldera ( ikus 4.103). Orratz-

metaketa itxuradun egitura hau altzairuarekin difusio-prozesuan sortutako Widmanstätten 

mikroegitura dela iragarri daiteke, 4.2.3 atalen ikusi dena. 
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4.101 Irudia: Trakzio-saiakuntza jasan duten purutasun komertziala duten lau probetak. 

Ti-1 lotura-hondarrik ez duen probeta. 

Ti-2, Ti-3 y Ti4 altzairuari noizbait loturik egon diren hondarrak erakusten dituzte. 

 

 
 

4.102 Irudia: Trakzioz hautsitako, Ti-1, lotura-hondarrik ez duen probetaren haustura-azaleraren 

mikrografia, EME-z ateratakoa. 
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4.103 Irudia: Altzairuari loturik egon den titanio-probeta trakzionatu baten haustura-azaleraren mikrografia (EME). 

 

Inconel 625: 

 

Trakzioz hautsitako lau I625 probetek luzapen gaitza eta estrikzioa erakusten dute. 

4.11 Taulan ikus daitekeenez aztertutako hiru materialetan trakzio-erresistentzia eta 

elastikotasun-muga hoberenak dituena. 

 

4.3.3.1.2 Xafladun eta xaflarik gabeko 316L/Ti/316L bimetalikoa 

 

Honelako xaflarik gabeko bi probeta bimetalikoen saiakuntzak egin dira, eta 

erdietsitako bi isurpen-kurbak berdinak dira, 4.104 irudian ikus daitekeenez. Bi kurbek 

etenak dituzte, hots tentsio-erorketak,  haustura  nola  gertatzen   den  azaltzen  dutenak. 

Honela  da  haustura--ordena: lehendabiziko lotura bat bereizten da, tentsio-erorketa bat 

eraginez, berehala suspertzen dena, eta beranduxeago bigarren lotura bereizten da, eta ia-

ia aldi berean Ti-a hausten da. Trakzionatutako probeten itxura 4.105 irudian ikus daiteke. 
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4.104 Irudia: 316L/Ti/316L xafladun eta xaflarik gabeko trakzio-probeten isurpen-kurbak. 

Ikur karratuekin xaflarik gabeko bi metalikoen isurpen-kurbak eta lerro jarraien bidez 

xafladun hamaika bimetalikoenak. 

 

 
 

Figura 4.105: Trakzionatutako 316L/Ti/316L probeta bimetalikoak. 

 

316L/Ti lotura σ eta Fe2Ti faseen artean bereizi da, 316L altzairu bereiziaren 

azalean ( ≈%16 Ti,  %27Cr,  %52 Fe,  %3 Ni) eta  Ti  bereiziaren  azaleran ( %40 Ti, %15 

Cr, %39 Fe, %3 Ni) egindako EME-ko kontzentrazio-neurrien arabera EDS-ren bidez. 

316L altzairuaren bereizitako loturaren azalera 4.106.a eta 4.106.b irudietan ikus 

daiteke. Eragindako kargarekiko perpendikularki sortu diren pitzadurak ez dira zuzenak 
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baizik eta uhin-itxurakoak. Titanioan berezitako loturaren azalera 4.106.c eta 4.106.d-n 

irudietan ikus daiteke, eta bertan ageri diren pitzadurak kargarekiko perpendikularrak dira 

baita ere baino, agertutako pitzadura batzu besteak baino askoz ere sakonago eta lodiago 

dira, eta denek uhin-itxura erakusten dute. 

 

 
 

4.106 Irudia: a eta b 316L altzairuaren azalera berezia. 

c eta d purutasun komertziala duen Ti-ren azalera berezia. 

 

Halaber, 316L/Cu/V/Ti/V/Cu/316L tartekaturik xaflak dituzten probeta 

bimetalikoen trakzio-saiakuntzak egin dira, eta lehendabiziko zazpi probetak ( AX-1... 

AX-7) konpresio isostatikoz elkartutako probeta errektangeluar batetik ateratakoak dira. 
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Ondorengo trakzio--probetak ( AX-8... AX-11) baita ere HIP-ez lotutako beste probeta 

batetik atera ziren. Lehendabiziko zazpi probeten loturak trakzio-saiakuntzakoan huts egin 

zuten; bereizketa hauen atzetik, berehala, Ti hautsi zen, loturak huts egindako toki beretik. 

Beste lau probetak harikorragoak izan dira trakzio-saiakuntzakoan. Azken probeta 

hauetatik bietan ( AX-9 eta AX-11) multzo osoa aldi berean hautsi da. Beste bietan ( AX-

8 eta AX-10) lehendabiziko altzairua hautsi da, horrela lotura bereziaraziz, eta ondoren 

gertatu da titanioaren haustura. Lau probeta hauek hautsi aurretik estrikzioa erakusten dute 

erdian, beste zapiek ez bezala, hauek ez baitute estrikziorik erakusten eta gainera haustura 

sorbalda aldean gertatzen bait zaie ( 4.107 irudia). Isurpen-kurbak konparatuz, xaflarik 

gabeko bimetalikoenak xafladunenak baino altuxeagoak dira, 4.104 argi ikus daitekeenez. 

Erdietsitako emaitzak 4.12 Taulan ikus daitezke. 

 

Probeta 
Elastikotasun-muga 

(MPa) 

Trakzioarekiko erresistentzia 

(MPa) 

Luzapena 

(%) 

Area-murriztapena 

(%) 

A-1 350 571 - - 

A-2 350 569 - - 

AX-1 295 563 - - 

AX-2 295 542 - - 

AX-3 280 518 - - 

AX-4 280 526 - - 

AX-5 290 499 - - 

AX-6 290 527 - - 

AX-7 285 578 - - 

AX-8 290 591 - - 

AX-9 280 594 80 66 

AX-10 290 622 - - 

AX-11 290 614 79 64 

 
4.12 Taula: Xafladun eta xaflarik gabeko 316L/Ti/316L bimetalikoaren trakzio-saiakuntzen 

emaitzak. 

A xaflarik gabeko 316L/Ti/316L bimetalikoak. 

AX xafladun bimetalikoak 316L/Cu/V/Ti/V/Cu/316L. 
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4.107 Irudia: Trakzio-saiakuntza jasan duten 316L/Cu/V/Ti/V/Cu/316L xafladun probeta bimetalikoak. 

 

Ti/I625/Ti eta I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 bimetalikoak: 

 

Ti/I625/Ti bi probeta bimetalikoen isurpen-kurba normalak ( hots, hasierako 

sekzioarekin kalkulatutako tentsioak erabiliz: S= P
A0

, P presioa, A0 hasierako sekzioa, S 

tentsio normala), eta xaflak tartekaturik dituzten, I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625, lau probeta-

bimetalikoenak 4.108 irudian erakusten dira. Bertan ikus daitekeenez, bi lehendabizikoek 

ez ohizko kurbak erakusten dituzte, trakziokoan probeta bakoitzeko bi loturetatik batek 

berehala huts egiten zuelakoz, berehala askatutako titanioak huts eginez. Haustura hauek 

isurpen-kurben tentsio-erorketetan nabaritzen dira. Titanioak ez du ohizko harikortasuna 

erakusten. Xaflarik gabeko probeta trakzionatutakoen itxura 4.109 irudian ikus daiteke, 

nahiz eta I625 ez den hausturaraino iritxi. I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 xafladun bimetalikoen 

isurpen-kurbak 4.110 irudian ikus daiteke. 

 

Elkarturik egon diren I625 eta purutasun komertziala duen Ti-aren azalerak aztertu 

dira. I625 superraleazioaren azaleran elkarrekiko paraleloak eta kargarekiko elkartzutak 

diren pitzadurak ageri dira ( ikus 111 irudia). Pitzadura lodien zabalera 5μm ingurukoa da, 

eta pitzadura lodien arteko distantzia 50 eta 70μm tartekoak. Irudi honetan hautsitako 
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materialaren geruza ezberdinak ageri dira, eta EME-n EDS bitartez geruza bakoitzaren 

konposaketa kimikoa aztertu da, eta bikote estereografiko teknikaren bidez geruza hauen 

geometria ezagutzen ahalegindu gara. Horrela 3, 7 eta 9μm-tako koskak neurtu dira, 

bakoitzean konposaketa ezberdina izanez. Geruza bakoitzean neurtutako kontzentrazioak 

4.13 Taulan ikus daitezke. 
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4.108: Xaflarik gabeko Ti/I625/Ti bimetalikoaren eta I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 xafladunen 

isurpen-kurbak. 

 

Nb Mo Ti Cr Fe Ni 

- 17.21 2.45 33.7 6.07 40.58 

10.5 11.34 1.8 31.05 5.97 39.33 

- 10.01 22.96 42.22 5.05 19.76 

7.36 9.29 27.22 37.44 4.11 14.59 

- 0.34 68.07 3.56 1.21 26.83 

 
4.13 Taula: Loturik egon den I625 superraleazioaren azelerako geruza ezberdinen kontzentrazioak %atomikoetan. 
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4.109 Irudia: Ti/I625/Ti probetak trakzionaturik. 
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4.110: I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 xafladun probeta bimetalikoen isurpen-kurbak. 
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4.111: Trakzio-saiakuntzakoan bereizitako I625 superraleazioaren lotura-azalera. 

 

Pitzadurak beste norabide batzuetan ere ageri dira ( ikus 4.112 irudia), aipatutako 

pitzadura nagusiekin 45º-etan ebakitzen direnak. Pitzadura hauek motzagoak eta 

meharragoak dira. 
 

 
 

4.112 Irudia: Trakzio-saiakuntzakoan bereizitako I625 superraleazioaren lotura-azalera. 
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Loturik egon den titanioaren azalera 4.113 irudian ikus daiteke. Bertan zamaren 

norabidearekiko  perpendikularrak  diren  pitzadura paraleloak ikus daitezke, baino ez 

I625-eko azaleran ageri direnak bezain nabarmenak. Titanioaren azalean, ordea, 

ikusgarriak dira beste pitzadura batzu askoz ere lodiagoak eta ale-mugen ibilbidea 

jarraitzen dutenak. Pitzadura hauen antzekoak ikusi dira aurreko atalean ( 4.3.3.1.1) 

difusio-hondarrak ageri ziren Ti-probetetan ( 4.102 irudian, Ti-2, Ti-3, eta Ti-4 

probetetan). 
 

 
 

4.113 Irudia: Trakzio-saiakuntzakoan berezitako Ti-probetaren lotura-azalera. 

 

Xaflak tartekaturik dituzten hiru probetak erakusten dituzten isurpen-kurbak oso 

antzekoak dira elkarrekin, eta xaflarik gabeko bimetalikoen kurben gainetik daude. 

Loturak oso kalitate onekoak dira, bimetaliko guzia batera hautsi arte iraun bait dute, 

inongo bereizketarik izan gabe ( 4.114 irudia). 

 

Bimetalikoen trakzio-saiakuntzak 4.14 Taulan biltzen dira. 
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4.114 Irudia: Trakzionatutako I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 probeta bimetalikoak. 

 

Probeta 
Elastikotasun-muga 

(MPa) 

Trakzioarekiko erresistentzia 

(MPa) 

Luzapena 

(%) 

Area-murriztapena 

(%) 

I-1 390 583 - - 

I-2 383 500 - - 

IX-1 443 687 11 61 

IX-2 443 701 13 61 

IX-3 460 720 15 62 
 

4.14 Taula: Ti/I625/Ti eta I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 probeta bimetalikoen trakzio-saiakuntzetan erdietsitako emaitzak. 

 

4.3.3.1.3 Xaflak tartekaturik dituen AISI4130/Ti64/AISI4130 bimetalikoa 

 

AISI4130 altzairuaren eta titanioaren arteko lotura erdiesteak zailtasun handiak 

dituenez, bimetaliko honekin trakzio-saiakuntzak xaflak tartekaturik baldin baditu besterik 

ez ditugu egin. Xafla-konbinazio ezberdinak erabili dira, lotura ona erdiesteko ea egokiena 

zein izan daitekeen frogatzearren, eta aldi berean xafla-kopuru ttipiena zein izan ote 

zitekeen bimetalikoen ekoizpen-balioa ahalik eta merkeena izan dadin, loturaren kalitatea 
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txartu gabe. Hiru xafla-konbinazio ezberdinak frogatu dira: bata Ni, Cu eta V, bigarrena 

Cu eta V xaflak, eta azkenik Cu-xafla besterik ez. Aurreko atal batean (4.1.1) azaldu den 

bezala tartekaturik Cu-a besterik ez duten loturak ez dira nahi bezain onak izan, baino hala 

ere trakzioan dituen propietateak ikusi nahi izan dira, nahiz eta altzairu bakar bat eta Ti 

bakar bat erabiliz, ez bait zen lotura bikoitzik erdietsi. 

 

Beste alde batetik material bimetalikoak 3.3.3 atalean azaldutako hiru tratamendu 

termikopetan jarri izan dira. 

 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130: 

 

HIP-ez erdietsitako, lotura bakoitzean hiru xafla Ni, Cu eta V tartekaturik dituzten 

probeta bimetalikoetatik trakzio-probetak mekanizatu ziren. Trakzionatutako hiru 

probeten isurpen-kurbak 4.115 irudian erakusten dira, eta bertan ia-ia berdinak direla ikus 

daiteke. Trakzionatutako probeta hauen itxura ikusiz (4.116 irudia) esan daiteke hautsi 

aurretik estrikziora iristen direla. Trakzio-saiakuntzak aurrera egitean lehendabizi material 

bimetalikoaren estrikzioa agertzen da, ondoren Ti64 aleazioa hausten da, ondorioz 

loturaren bereizketa gertatzen da Ti64 hautsi den tokian, eta berehala altzairua hausten da, 

4.116 irudian ikus daitekeen bezala. 
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4.115 Irudia: AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 xafladun bimetalikoaren isurpen-kurbak. 
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4.116 Irudia: HIP-ez erdietsitako AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 trakzio-probeta bimetalikoak saiakuntza 

ondoren. 

 

Bai altzairuak eta bai Ti-ak haustura harikorra erakusten dute. Haustura-azalerak 

4.117 eta 4.118 irudietan ikus daitezke, altzairuarena eta titanioarena hurrenez hurren. 

4.117 irudian ikus daitekenez altzairuaren haustura-azaleran dimentsio ezberdinetako 

hutsuneak ageri dira, haundienen barnean inklusio gaitzak nabarmenduz. 
 

 
 

4.117 Irudia: HIP-ez erdietsitako AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 

probeta bimetalikoaren altzairuko haustura-azalera. 
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4.118 Irudia: HIP-ez erdietsitako AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 bimetalikoaren Ti64-ko haustura-azalera. 

 

Bimetalikoaren propietate mekanikoak hobetzearren zenbait tratamendu termiko 

eragin zaizkio, aldi berean altzairuarendako eta titanioarendako egokiak izan daitezen 

zainduz. Trakzio-probeta batzuei eragin zaien tratamendu termikoa hauexen izan da: 

austenizazioa ( altzairuarendako) edo soluzioa ( titanioarendako) 960ºC-etan 15-20 

minutuz edukiz, oliotan hoztu, eta ondoren iraoketa ( altzairuarendako) edo zahartzapena ( 

Ti-arendako) 550ºC-etan, 60 minutuz mantenduz eta bukatzeko giroan hoztu. Tratamendu 

termiko  honi  A  deitu  diogu. Termikoki   tratatutako  probeten   isurpen-kurbak  trakzio-

-saiakuntzetan 4.119 irudian erakusten dira, eta bertan ikus daitekeenez sakabanaketa 

pixka erakusten dute. Trakzionatutako probetak 4.120 irudian erakusten dira, eta bertan 

ikus daiteke Ti-an ez dela estrikziorik izan, baino bai ordea altzairuan, eta titanioak oso 

itxura pitzatua erakusten duela probetaren erdialdean ( haustura gertatu den tokian). 

Pitzadura honek harikortasun galera handia ekarri du. HIP-ez gain tratamendu termikorik 

eman ez zaien probetek erakutsi duten antzeko haustura era izan dute, hots lehendabiziko 

titanioa hautsi da, eta ondoren altzairua, horrela lotura bereiziz haustura gertatu den 

ingurutan. 
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4.119 Irudia: HIP-ez erdietsitakoan A tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130, 

xafladun bimetalikoaren isurpen-kurbak. 

A tratamendu termikoa: austenizazio edo soluzioa 960ºC-etan 15-20 minutuz eduki eta oliotan hoztu, 

ondoren iraoketa edo zahartzapena 550ºC-etan 60 minutuz eta giroan hoztu. 

 

 
 

4.120 Irudia: HIP-ez lortutako AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 xafladun bimetalikoak, A 

tratamendu termikoa jasandakoan trakzio-saiakuntzaz hautsiak. 
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Altzairu eta titanioaren haustura-azalerak A deitutako tratamendua jasan ez duten 

probetek erakusten dutenen oso antzekoak dira, haustura harikorraren itxura izanez bi 

materialetan. Hausturaren ertzak aztertu nahi izan dira muga ondoan. Ti64 aleazioaren  

haustura-azalera 4.121 irudian ikus daiteke, eta bertan altzairuarekin muga egiten duen 

eremua, eta altzairutik bereizia gelditu dena. EME-n EDS-analisiak egin dira, eta ikusi 

denez eremu guria V-a da, eta paretaren koskak Cu-a. Altzairuaren haustura-azalerako 

(4.122 irudia) xingol guria Ni da, eta pareta, berriz, Cu-a. 

 

Oxigenoak altzairuaren barnekaldera difunditzean aleazioan gertatutako 

mikroegitura-aldaketa ikustean (4.2.2.1 atala) komenigarria ikusi zen gainazala arteztea 

250-350μm inguru. Honela egin zen A tratamendua jasan zuten bost trakzio-probetekin. 

Bost probeta hauen isurpen-kurbak ez dira arteztu ez diren probetek dituzten kurbekiko. A 

tratamendu termikoa jasandakoan arteztuak eta ondoren trakzionatuak izan diren probetak 

4.124 irudian ikus daitezke. Haustekoan jarraitu den ordena, aldaketa ttipiren bat izan 

bada ere, aurrekoen antzekoan izan da: lehendabiziko materialaren estrikzioa gertatu da, 

ondoren lotura baten bereizketa, beste loturaren bereizketak jarraituz, berehala Ti64 

hausten da eta azkenik altzairua. 

 

Hiru trakzio-probetei B deitu dugun tratamendu termikoa eman diogu, aurrekoaren 

antzeko  tratamendua da, aurrekotik  izandako aldaketa  bakarra iraoketa edo zahartzapen-

-tratamendua  650ºC-etan  izan  dela  aurreko  550ºC-en  ordez.  Probeta  hauekin  trakzio-

-saiakuntzakoan erdietsitako isurpen-kurbak, A tratamendu termikoa jasan dutenenekin 

batera, 4.125 irudian ikus daitezke. Bertan argi ikus daitekeenez A tratamendu termikoa 

jasan duten trakzio-probeten isurpen-kurbak B tratamendua jasan dutenena baino 

erresistentzia hobeak erakusten dituzte, eta harikortasunean ez dute alde handirik. 

Haustura-ordena hurrengo eran gertatu da: lehendabiziko Ti64 hautsi da, eta ondoren 

multzo guzia ( gogoan izan behar da probeta hauek ez direla arteztu). 
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4.121 Irudia: A tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 bimetalikoaren 

Ti64-aren haustura-azalera, AISI4130-rekin duen muga ondoan. 

 

 
4.122 Irudia: A tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 bimetalikoaren 

AISI4130-ren haustura-azalera, Ti64-arekin duen muga ondoan. 
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4.123 Irudia: HIP-ez erdietsitako eta A tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130, 

arteztutako probeta bimetalikoen isurpen-kurbak trakzio-saiakuntzapean. 

 

 

 

 
 

4.124 Irudia: HIP-ez erdietsitako eta A tratamendu termikoa jasan duten AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130, 

probeta bimetalikoak artezturik eta trakzionaturik. 
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4.125 Irudia: A edo B tratamendu termikoak jasan dituzten AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 probeta 

bimetalikoen isurpen-kurbak trakzio-saiakuntzapean. 

A tratamendu termikoa: austenizazio edo soluzioa 960ºC-etan 15-20 minutuz eduki eta oliotan 

hoztu, ondoren iraoketa edo zahartzapena 550ºC-etan 60 minutuz eta giroan hoztu. 

B tratamendu termikoa: austenizazio edo soluzioa 960ºC-etan 15-20 minutuz eduki eta oliotan 

hoztu, ondoren iraoketa edo zahartzapena 650ºC-etan 60 minutuz eta giroan hoztu. 

 

Oxigenoak gainazalean duen difusioaren eragina ikusirik beste hirugarren 

tratamendu termiko batera jo da, U deitu duguna, eta honetan datzana: A deitutako 

tratamendu termikoa bezalakoa da, baino konpresio isostatikoz erdietsitako probeta 

errektangeluar osoarekin ( trakzio-probetetan mekanizatu gabe), eta beste ezberdintasuna 

gehiago batekin, hots austenizazio edo zahartzapen tratamenduaren ondoren uretan hozten 

dela, oliotan hoztu beharrean. U tratamendu termikoa jasan duen paralelepipedo-erako 

(48×58×10mm) probeta hau mekanizatuz trakzio-probetak egin ziren. Trakzio-probeta 

hauek trakzionatuz 4.126 irudian erakusten diren isurpen-kurbak erdietsi dira. Bertan 

bimetalikoaren harikortasuna urria ikus daiteke, baino isurpen-tentsioak oso altuak dira. 
 

Probeta hauen haustura aurrekoengandik ezberdina izan da, eta hori trakzionatutako 

probetetan ikus daiteke ( ikus 4.127 irudia). Lehendabiziko materialaren estrikzioa 

gertatzen da, ondoren loturetako baten bereizketa gertatzen da, berehala bigarren lotura 

bereizi eta Ti-a hausten da, azkenik altzairua hautsiz, estrikzioa gertatuz material guzietan. 
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4.126 Irudian: HIP-ez erdietsitako eta U tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130, 

bimetalikoaren isurpen-kurbak trakzio-saiakuntzapean. 

U tratamendu termikoa: HIP-etik datorren probeta bimetaliko errektangeluarra (48×58×10mm) 

austenizazio edo soluzioa tratamendua eman zaio, 960ºC-etan 15-20 minutuz edukiz, uretan tenplatu 

da, ondoren iraoketa edo zahartzapena 550ºC-etan 60 minutuz eta giroan hoztu. 

 

 
 

4.127 Irudia: HIP-ez erdietsitakoan, U tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130, 

bimetaliko errektangeluarretik trakzio-probetak mekanizatu eta trakzionaturik. 
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Loturak bereizitakoan, elkarturik egon diren mugak ekorketako mikroskopioz 

begiratu dira. Bereizitako altzairuaren azaleran bi zona ikusi dira: bata deformazio gutxiko 

eremua ( estrikzio-zonatik urrun), lodiera ttipiko pitzadurak, elkarrekiko paraleloak eta 

perpendikularrak karga-norabidearekiko, eta beste pitzadura batzu, kopuru gutxigoan, 

aurrekoekin   45º   eratzen   dituztenak   ( ikus   4.128    irudira). Eremu   deformatuagoan 

( estrikzio-zona) xingol-erako ordena hausten da eta azalera inongo ordenarik gabeko 

pitzaduraz beterik ageri da ( ikus 4.129 irudia). Azalera hauen konposaketa-analisiak 4.15 

Taulan ikus daitezke. 

 

V Ni Cu  

37.7 26.4 35.9 Altzairu gainean 

60.3 31.6 8.1 Altzairu gainean 

70 30 - Ti gainean 

 
4.15 Taula: Bereizitako azalaren konposaketa kimikoa %atomikoetan. 

 

 
 

4.128 Irudia: AISI4130 altzairuko azalera bereizia deformazio gutxiko eremuan. 
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4.129 Irudia: AISI4130 altzairuko azalera berezia deformazio handiko eremuan. 

 

 

Ti gainean bereizitako azaleraren itxura altzairuarenaren oso antzekoa da, eta 

erdietsitako konposaketa hauek loturaren haustura σ-Ni9V21 (4.2.2.1 atala) intermetalikoan 

gertatu dela adierazten dute, tratamendu termiko honekin (U) intermetaliko honek 3μm-

tako lodiera hartzen duela gogoan izan behar baita. Konposaketen arabera badirudi 

intermetaliko gehiena Ti64-aren gainean gelditu dela, lotura bereiztean. 

 

Tratamendu termiko ezberdinak jasan dituen eta Ni, Cu eta V xaflak tartekaturik 

dituen AISI4130/Ti64/AISI4130 bimetalikoaren trakzio-saiakuntzen emaitzak 

laburbildurik 4.16 Taulan ikus daitezke. 
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Probeta Elastikotasun 

muga (MPa) 

Trakzio-

erresistentzia 

(MPa) 

Luzapena 

      (%) 

Area - murrizta pena 

(%) 

 0.2%  Azkena Ti64-aren haustura Ti64 AISI4130 Totala 

HXN-2 670 851 37 31 54 56 55 

HXN-3 670 854 40 33 55 58 57 

HXN-4 670 846 37 31 57 62 59 

HXA-1 946 976 23 16 - - - 

HXA-5 978 1032 28 13 25 63 46 

HXA-6 914 1009 28 10 24 63 46 

HXA-7 971 1021 28 16 24 61 45 

HXA-8 911 996 29 17 27 63 48 

HXA-9 920 1010 27 15 27 63 47 

HXA-12* 945 1008 32 25 55 61 58 

HXA-13* 914 990 34 25 51 63 57 

HXA-14* 957 1014 27 16 25 45 36 

HXA-15* 966 1025 27 16 29 45 38 

HXB-2 804 905 - - - - - 

HXB-3 802 884 - - - - - 

HXB-4 776 913 - - - - - 

HXU-1 1020 1111 32 23 44 59 52 

HXU-2 1020 1112 33 23 45 57 52 

HXU-3 1020 1141 34 23 39 60 51 

HXU-4 1020 1098 20 7 18 55  

HXU-5 977 1098 32 23 46 60 54 

 
Tabla 4.16: Tratamendu termiko ezberdinetan, Ni, Cu eta V xaflak tartekaturik dituen AISI4130/Ti64/AISI4130 

bimetalikoaren emaitzak trakzio-saiakuntzapean. 

HXN: AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 HIP-etik zuzenean datorrena. 

HXA: AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 HIP + A tratamendu termikoa. 

HXB: AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 HIP + B tratamendu termikoa. 

HXU: AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 HIP + U tratamendu termikoa. 

* arteztuz gainazala kendurik duena. 
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AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130: 

 

Tartekaturik bi xafla ( Cu eta V) besterik ez dituen bimetaliko hau HIP-ez erdietsi 

zen, eta ondoren, konpresio laun saiakuntzapean jarri, deformazio-abiadura baxuan eta 

deformazio makroskopiko ttipia eraginez, loturak hobetzearren, eta azkenik trakzio-

probetak erdiestearren mekanizatu egin zen. 

 

Saiatutako hiru probeten isurpen kurbak 4.130 irudian erakusten dira, eta bertan ikus 

daitekeenez isurpen-tentsioak handi samarrak dituzte. Beste bi trakzio-probetei A 

tratamendu termikoa eragin zaie, eta beraiekin erdietsitako isurpen-kurbak aurrekoenak 

baino altuxeago dira, baino harikortasuna, berriz, gutxiago izan da (4.130 irudia). 

Aipagarria da, A tratamendu termikoa jasan ez duten probetak oso osoak hautsi direla aldi 

berean (4.131 irudia), nahiz eta beti ez bimetalikoaren erdian (LHVC-18 probeta). A 

tratamendu termikoa jasan duten probetetan, haustura Ti64-an hasi da ( ikus 4.132 irudia). 

Titanioak, A tratamendu termiko berberako Ni-xaflak dituzten bimetalikoetan bezala, 

pitzadurak erakusten ditu. 
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4.130 Irudia: AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130 xafladun bimetalikoaren isurpen kurbak. 

Lauki beltzak: HIP + konpresio launa 950ºC-etan. 

Hiruki argiak: HIP + konpresio launa 950ºC-etan + A tratamendu termikoa. 

4.122 



Emaitzak 

 

 

 

4.131 Irudia: HIP eta konpresio laun ondoreko AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130 probeta bimetalikoak trakzionatu 

ondoren. 

 

 

 

 

 
 

Figura 4.132: HIP, konpresio launa eta A tratamendu termikoa pasa duen AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130 probeta 

bimetalikoak trakzionatu ondoren. 
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AISI4130/Cu/Ti64: 

 

Xafla bakar bat ( Cu-zkoa) tartekaturik duten trakzio-probeta bimetalikoak altzairu 

bakar bat dute, (AISI4130/Cu/Ti64 bimetalikoa), ez bait da inoiz lotura bikoitzik erdietsi. 

HIP-etik erdietsitako bimetaliko bikotea konpresio laun saiakuntzapean jarri da 950ºC-

etan, 0.1s-1 deformazio-abiadura eta 0.04 baino ttipiago duen deformaziotara. Probeta 

hauetako batetik trazio-probetak mekanizatu dira, eta hauetako hiru probeta saiatu. 

Saiakuntza hauetan loturaren hauskortasuna nabarmena da, lehendabiziko lotura arras 

bereizi bait da, eta ondoren Ti64-a edo bestela altzairua hautsiz. Saiatu ondoreko probetak 

4.133 irudian ikus daitezke, eta erdietsitako isurpen-kurbak 4.134 irudian, eta bertan 

loturaren bereizketa oso tentsio altuetan gertatzen dela ikusten ahal da. 
 

 
 

4.133 Irudia: AISI4130/Cu/Ti64 probeta bimetalikoa trakzionaturik. 

 

Trakzio-saiakuntzetan izandako emaitzak 4.17 Taulan laburbiltzen dira. 
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4.134 Irudia: AISI4130/Cu/Ti64 bimetalikoa HIP-ez erdietsitakoan 950ºC-etan konpresio laun saiakuntza ondoren 

trakzio-saiakuntzen isurpen-kurbak. 

 

Probeta Elastikotasun 

muga (MPa) 

Trakzio-

erresistentzia 

(MPa) 

Luzapena 

      (%) 

Area -murrizta 

(%) 

pena 

 0.2%  Azkena Ti64-aren haustura Ti64 AISI4130 Totala 

LHVC-17 950 1161 24 24 31 29 30 

LHVC-18 920 1137 - - 37 39 32 

LHVC-19 900 1106 22 22 35 37 30 

LHVCA-15 1009 1109 24 9 17 36 28 

LHVCA-16 1072 1158 22 12 16 38 29 

LHC-21 896 1044 - - - - - 

LHC-22 900 1159 - - - - - 

LHC-31 933 1103 - - - - - 

 
4.17 Taula: AISI4130/Ti64/AISI4130 xafladun bimetalikoak eta tratamendu termiko ezberdinak jasan dituztenak. 

LHVC: AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130 bimetalikoa. HIP eta konpresio launa 950ºC-etan. 

LHVCA: AISI4130/Cu/V/Ti64/V/Cu/AISI4130 bimetalikoa. HIP, konpresio launa 950ºC-etan, eta A 

tratamendu termikoa. 

LHC: AISI4130/Cu/Ti64 bimetalikoa. HIP eta konpresio launa 950ºC-etan. 
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4.3.3.1.4 AISI4130 eta Ti64 materialak 

 

Material hauekin bimetalikoetan egin diren antzeko tratamendu termikoak 

berregiten saiatu gara, material bimetalikoen portaera mekanikoa osagaienekin 

konparatzeko asmoz, eta honela, bimetalikoak izanen duten jokaera osagaien portaeratik 

iragarri ahal izan dadin. 

 

4130 altzairua: 

 

Lotzeko asmoz eragindako konpresio isostatiko saiakuntzakoan 

AISI4130/Ti64/AISI4130 multzo bimetalikoaren edukiontziaren soldadurak huts egiteak 

loturaren eraketa eragotzi zuen, eta multzoko AISI4130 altzairu askea mekanizatuz 

trakzio-probetak egin ziren. Trakzio-saiakuntzetan probeta hauekin erdietsitako isurpen-

kurbak 4.135 irudian erakusten dira. Bertan bi kurbak gainezartzen direla ikus daiteke, eta 

baita ere altzairu honek harikortasun ona duela. 

 

Azaldutako eran erdietsitako trazio-probeta batzuei A tratamendu termikoa eragin 

zaie, aldi berean labean sartuz titaniozko trakzio-probeta bat, trakzio-probeta bimetaliko 

bat eta hiruak. Altzairuzko zortzi trakzio-probeta saiatu ziren eta beraien isurpen-kurbak 

4.136 irudian erakusten dira. Tratamendu termikoa hartu duten probetek izan duten 

deformazioa asko murriztu da, nahiz eta beti, A tratamendu termikoa jasandakoek eta 

jasan gabeek estrikzioa erakusten duten haustekoan. Tratamendu termikoak AISI4130 

altzairuaren erresistentzia 400-en bat MPa-etan altxatu dute. 

 

Altzairuzko probeten egoera probeta bimetalikoen altzairuaren ahalik eta antzekoena 

izan dadin, A tratamendua jasan duten altzairuzko probeta batzu arteztu egin dira 

oxidatutako gainazala kentzearren. Arteztutako probeta hauen isurpen-kurbak trakziopean 

arteztu gabeen oso antzekoak dira ( ikus 4-136 irudian kolore argitan). 

 

Tratamendu termiko hauetan ez direnez bimetalikoaren altzairuak hartutako 

tratamendu berberak errepikatzen, A tratamendu termikoa jasan duen trakzio-probeta 

bimetalikoetatik altzairua atera da. Trakzio-probeta hauen geometria, beraz, ezberdina da 

4.137 irudian ikus daitekeenez. Erdietsitako isurpen-kurbak 4.138 irudian erakusten dira. 
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4.135 Irudia: HIP-ez elkartu ez den AISI4130/Ti64/AISI4130 bimetalikotik ateratako AISI4130 altzairuaren 

isurpen-kurbak trakzio-saiakuntzapean. 
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4.136 Irudia: HIP-ez elkartu ez den AISI4130/Ti64/AISI4130 bimetalikotik ateratako AISI4130 altzairuak, A 

tratamendu termikoa jasan ondoren, trakzio-saiakuntzapean emandako isurpen-kurbak. 

Lauki beltzak: arteztu gabeko probetak. 

Lauki argiak: probeta arteztuak. 
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4.137 Irudia: A tratamendu termikoa  jasan duen trakzio-probeta  bimetaliko batetik  ateratako AISI4130 altzairu--

probetak trakzionaturik. 
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4.138 Irudia: A tratamendu  termikoa  jasan duen  trakzio-probeta  bimetaliko  batetik  ateratako  AISI4130 altzairu--

probeten isurpen-kurbak trakziopean. 
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Azkenik, HIP-ez erdietsi eta U tratamendu termikoa jasan duen probeta bimetaliko 

errektangeluarra trakzio-probetetan mekanizatu zen, eta beraietako bi trakzionatuz 4.139 

irudian erakusten diren isurpen-kurbak lortu dira. 
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4.139 Irudia: HXU probeta bimetaliko batetik ateratako AISI4130 altzairuaren isurpen-kurbak trakzio-

saiakuntzapean. 

 

Azaldutako tratamendu ezberdinak jasan dituzten altzairuzko probeten emaitzak 

trakzio-saiakuntzapean 4.18 Taulan laburbildurik daude. 
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Probeta 
Elastikotasun-muga 

(MPa) 

Trakzioarekiko erresistentzia 

(MPa) 

Luzapena 

(%) 

Area-murriztapena 

(%) 

AISIN-12 503 717 38 51 
AISIN-13 501 690 37 50 
AISIA-4 984 1178 30 46 
AISIA-5 997 1126 30 48 
AISIA-6 1034 1144 28 48 
AISIA-7 1088 1171 28 45 
AISIA-8 1024 1148 28 46 
AISIA-9 1014 1149 30 47 
AISIA-10 1024 1024 30 50 
AISIA-11 1052 1128 31 52 
AISIA-16* 1041 1121 28 44 
AISIA-17* 1073 1156 26 38 
AISIA-18* 1042  26 52 
AISIA-19* 1056  28 51 
AISIU-1 1033 1121 25 48 
AISIU-2 1006 1105 25 45 
XAISIA-1 825  - 62 
XAISIA-2 790  15 64 

 
4.18 Taula: AISI4130 altzairuaren emaitzak trakzio-saiakuntzetan. 

AISIN: HIP-etik zuzenean datorren altzairua. 

AISIA:A tratamendu termikoa jasan duen altzairua. 

AISIU: U tratamendu termikoa jasan duen altzairua. 

XAISIA: A tratamendua jasan duen probeta bimetaliko batetik ateratako altzairua. 

* gainazala artezketaz kendurik. 

 

Ti64 titanio-aleazioa: 

 

Titaniozko  probetek altzairuaren  egoera eta tratamendu  berberak izan dituzte. 

HIP--eko prozesuan altzairuarekin lotu ez zen titanio-xafla batetik ateratako bi trakzio-

probetekin 4.140 irudian erakusten diren isurpen-kurbak erdietsi dira. Bertan ikus daiteke 

bi kurbak berdin berdinak direla. 
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4.140 Irudia: HIP-prozesuan  elkartu  ez  den  AISI4130/Ti64/AISI4130  multzo   batetik  ateratako   titanio--

probeten isurpen-kurbak. 

 

Era berean erdietsitako beste trakzio-probeta talde bati A tratamendu termikoa 

eragin zaio. Trakzio-saiakuntzen isurpen-kurbak 4.141 irudian erakusten dira. 
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4.141 Irudia: A tratamendu termiko jasan duen Ti64 aleazioaren isurpen-kurbak. 
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A tratamendu termiko jasan duten probeta batzuen gainazala 200μm-etan arteztu da, 

eta  ondoren  trakzio-saiakuntza  eragin zaie.  Trakzio-saiakuntzetan  erdietsitako  isurpen-

-kurbak 4.142 irudian ikus daitezke. 
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4.142 Irudia: A tratamendu termikoa jasan duten probetak arteztutakoan trakzio-saiakuntzetan erdietsitako 

isurpen-kurbak. 

 

Beste alde batetik, A tratamendu termikoa jasan duten bi probeta bimetalikoetatik 

titanioa atera da, eta titaniozko bi trakzio-probeta atera dira, 4.137 irudiko altzairuzko 

probeten antzekoak. Honelako probetekin trakzio-saiakuntzetan lortutako isurpen-kurbak 

4.143 irudian ikus daitezke. 

 

Azkenik, HIP-ez erdietsitako probeta errektangeluar batengandik, U tratamendu 

termikoa hartutakoan, Ti64 titanio-xafla erauzi da. Ti64 titanio-xafla mekanizatuz trakzio-

probetak egin dira, eta beraietako bi trakzionatu dira. Saiakuntza hauetako isurpen-kurbak 

4.144 irudian erakusten dira. 

 

Titanioaren trakzio-saiakuntza guzien emaitzak 4.19 Taulan erakusten dira. 
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4.143 Irudia: HXA probeta bimetalikotik erauzitako Ti64 titaniozko trakzio-probeten isurpen-kurbak. 
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4.144 Irudia: HXU probeta bimetaliko batetik erauzitako titanio-xafla bat mekanizatuz ateratako 

trakzio-probeten isurpen-kurbak. 
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Probeta 

 

Elastikotasun muga

(MPa) 

Trakzioarekiko 

erresistentzia 

(MPa) 

 

Luzapena 

 (%) 

 

Area murriztapena 

(%) 

 0.2%  
Ti64N-12 896 1060 19 25 

Ti64N-13 902 1106 20 23 

Ti64A-4 1012 1190 8 2 

Ti64A-5 907 1190 10 4 

Ti64A-6 956 1200 5 5 

Ti64A-7 1005 1125 5 6 

Ti64A-8 1009 1150 4 2 

Ti64A-9 945 1100 2 3 

Ti64A-10 979 1132 6 3 

Ti64A-11 1022 1132 2 7 

Ti64A-16* 1038 1190 21 29 

Ti64A-17* 1117 1250 23 36 

Ti64A-18* 1035 1160  8 

Ti64A-19* 1040 1200 17 15 

Ti64U-1 920 1070 21 38 

Ti64U-2 1028 1150 20 32 

XTi64A-1 831 944 6 29 

XTi64A-2 835 942 6 29 

 
4.19 Taula: Ti64 titaniozko trakzio-saiakuntzekin erdietsitako emaitzak. 

Ti64N: HIP-eko probeta bimetalikotik erauzitako Ti64. 

Ti64A: A tratamendu termikoa jasan duen probeta. 

Ti64U: U tratamendu termikoa jasan duen probeta bimetalikotik erauzitako Ti64. 

XTi64A: A tratamendu termikoa jasan duen probeta bimetalikotik erauzitako titaniozko probeta. 

* gainazala artezketa-prozesuaren bidez kendurik. 
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4.3.4 Mikrogogordurak 
 

Interesgarria suertatzen da material baten mikrogogordura ezagutzea, bere portaera 

mekanikoa ezagutzen laguntzen duelakoz. Helburu honekin AISI4130 eta Ti64 materialen 

mikrogogordura-neurketak egin dira, trakzio-saiakuntzen aurretik. Beste alde batetik 

316L/Ti6242  bimetalikoaren muga inguruko mkrogogorduren neurketak egin dira 

difusio-zona ezagutzearren 

 

4.3.4.1 AISI4130 eta Ti64 materialen mikrogogordurak trakzio-probetetan 

 

Hartu beharreko tratamendu termikoak jasan ondoren eta trakzio-saiakuntzen 

aurretik materialen mikrogogordurak neurtu ziren. Neurtutako material ezberdinen 

mikrogogordurak 4.20 Taulan ezarri dira. Neurketa hauek argi bereizten dituzte materialek 

hartutako tratamendu termiko ezberdinak, eta baita ere ongi bereizten dute tratamendu 

termiko bera material berak bimetaliko barnean dagoelarik hartu duen ala bakarreko 

probetan dagoelarik, nahiz eta material bakarreko probetak eta probeta bimetalikoak 

geometria bera izan. Hala gertatzen da nabarmenki A tratamendu termikoa hartu duten 

altzairu eta Ti64 titanioarekin. A tratamendu hartu duen Ti64 titanioa bakarreko probetan 

375 Vickers-etako mikrogogordura neurtu da, eta bimetalikoan dagoen titanioaren 

mikrogogordura 362 Vickers-etakoa izan da, beraz ttipiagoa. Efektu hau are nabarmenago 

da altzairuan; bimetalikoaren osagai den altzairuan mikrogogordura aise ttipiagoa bait da 

bakarreko probetan baino. 

 

Tratamendu termikoa Probeta Ti64 AISI4130 
HIP HXN 314 268 
 HXA 362 324 
HIP+A AISIA - 374 
 Ti64A 375 - 
HIP+konpresio launa LHVC 326 367 
HIP+konpresio launa+A LHVCA 345 365 
HIP+U HXU 370 363 

 
4.20 Taula: Ti64 eta AISI4130 materialen mikrogogordurak Vickers-etan. 
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4.3.4.2 316L/Ti6242 bimetalikoaren muga inguruko mikrogogordurak 

 

Aurreko ataletan deskribatutako muga inguruko faseen sorrerak eta hazkuntzak 

hasierako metalen mikrogogordurak aldatu ditu. Neurketa hauek egiteko, Knoop sargailua 

hautatu  da,  bere   geometria   hobeki   egokitzen   bait  da  mugan   agertzen  den   

xingol--ordenamenduan. Sargailuaren diagonal nagusia mugarekiko paraleloki jartzen da, 

eta urrats baten erditik hurrengora 90μm utzi dira, mugaren norabide berean, eta 30μm 

mugarekiko norabide perpendikularrean. Aztertutako lagina HIP-ez 1000ºC-etan 

erdietsitakoa da, eta ondoren bihurdura-saiakuntza tenperatura berean jasan duena. 

Neurriak egiteko 50g-tako zama erabili da, 10 segunduz sargailuarekin probetarengan. 

Neurtutako mikrogogorduren mapa 4.21 Taulan erakusten da. 

 

186 198 191 181  

198 196 196 196 316L 

765 731 807 775 Muga 

511 493 549 520  

501 480 528 503 Ti6242 

517 531 490 520  

 
4.21 : 316L/Ti6242 bimetalikoaren mugako mikrogogordura-neurketak. 

 

4.21 Taulan ikus daitekeenez, altzairu herdoilgaitzean neurtu diren mikrogogordurak 

200HK ingurukoak izan dira, Ti6242 aleazioan 500HK ingurukoak, eta mugan 700 eta 

800 tartekoak. Neurri hauek baliogarriak dira hiru eremutako mikrogogordurak 

konparatzeko, baino ez hainbeste eremu bakoitzeko egiazko mikrogogordurak ezagutzeko, 

neurtu diren balioak egiazkoak baino handiagoak izanen bait dira, erabilitako zama oso 

ttipia delakoz (ikus 3.3.4 atala). 
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4.3.5 Hotzetako bihurdura-saiakuntza 
 

Ardatz bakarreko berotako konpresioz erdietsitako probeta zilindrikoak mekanizatuz 

bihurdura-probetak erdietsi dira. Probeta hauek xafladunak dira, eta hauetako bat 

I625/Cu/V/Ti6242/V/Cu/I625 da ( xafla hauen lodierak hauexek dira: xCu=100μm, 

xV=250μm), beste bat AISI4130/Ni/Cu/V/Ti6242/V/Cu/Ni/AISI4130, eta lau 

316L/Cu/V/Ti6242/V/Cu/316L ( azkeneko biak xNi=80μm, xCu=25μm eta xV=50μm). 

Hotzetako bihurdura-saiakuntzak 4.22 Taulan erakusten diren baldintzetan egin dira. 

 

Probeta ( )&θ rad
s

 ( )θ rad  ( )&ε s−1  ε  ( )σp MPa  Haustura 

tokia 

X316L-4 0.016 1.2 0.002 0.19 481 Cu 

X316L-5 0.16 1.2 0.024 0.24 545 Cu 

X316L-6 1.36 1.2 0.21 0.23 552 Cu 

X316L-7 8.68 1.6 1.36 0.3 638 Cu 

XI625 0.16 0.25 0.02 0.037 421 Cu/I625 

X4130 0.016 0.16 0.002 0.16 445 Cu 

 
4.22 Taula: Probeta bimetaliko xafladunen hotzetako bihurdura-saiakuntzen baldintzak. 

X136L: 316L/Cu/V/Ti6242/V/Cu/316L. 

XI625: I625/Cu/V/Ti6242/V/Cu/I625. 

X4130: AISI4130/Ni/Cu/V/Ti6242/V/Cu/Ni/AISI4130. 

 

X316L probeta xafladun bimetalikoetan ikusi da deformazio guzia altzairuan bildu 

dela, eta batez ere mugan tartekaturik dauden xafletan X316L-6 bihurritutako probetaren 

itxura 4.145 irudian ikus daiteke. Bertan 316L altzairu herdoilgaitza deformaturik ageri da 

eta Ti6242, berriz, deformatu gabe, eta halaber deformazio gaitza nabarmentzen da 

mugako xafletan. Saiakuntzakoan erdietsitako isurpen-kurbak 4.146 irudietan ikus 

daitezke. Bimetaliko hauen deformazioa eta deformazio-abiadurak, 4.146 adierazi direnak, 

probetaren luzera 13mm-takoa dela suposatuz kalkulatu dira, aipatutako luzera 

altzairuarena izanik. 
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4.145 Irudia: HX316L-6 xafladun probeta bimetalikoa bihurritutakoan. 
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4.146 Irudia: 316L/Cu/V/Ti6242/V/Cu/316L bimetalikoaren bihurdura-saiakuntzetako isurpen-kurbak 

deformazio-abiadura ezberdinetan. 

 

4.138 



Emaitzak 

 

4.139 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti6242/V/Cu/Ni/AISI4130 xafladun bimetalikoaren 

deformazioa mesprezagarria da, eta dagoen pixka mugako xafletan bildu da. Beraz, nahiz 

eta deformazioa ia zero izan probeta bimetalikoaren luzerarekiko, xaflan edo beharbada 

Cu-an soilik deformazioa handia izan da. Deformazioa Ni, Cu eta V xafletan bildu bada 

deformazioak gutxi gora-behera bat balio du; eta Cu-an soilik bildu dela pentsatuz gero sei 

inguruko deformazioa dela esan daiteke. 4.22 Taulan adierazitako deformazioa, probeta 

osoaren luzera ( hots 16.5mm) hartuz kalkulatu da. 

 

I625/Cu/V/Ti6242/V/Cu/I625 bikotean antzeko zerbait gertatu da. Erdietsitako 

tontor-tentsioa 420MPa-etakoa izan da, baino berehala hautsi da, ia-ia deformaziorik gabe, 

Cu-an bereiziz loturetako bat. 4.147 irudian bihurritutako, eta hautsitako, probeta 

erakusten da. 
 

 
 

4.147 Irudia: I625/Cu/V/Ti6242/V/Cu/I625 bihurdura-probeta bimetaliko xafladuna, hautsitakoan. 
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5. EZTABAIDA 
 

5.1 LOTURETAKO MIKROEGITUREN KARAKTERIZAZIOA, 

ETA DIFUSIO-PROZESUEN IKASKETA 
 

5.1.1 316L/Ti purua komertzialki eta 316L/Ti6242 
 

5.1.1.1 Loturetako mikroegituren karakterizazioa 

 

Muga guzian barrena Ti aldetik altzairu aldera aurkitutako fase ezberdinetan 

lehendabizikoak Ti ondoan, EDS-ren bidez aurkitutako estekiometriaren arabera, Fe0.69 

Ni0.29 Cr0.07 Zr0.11 Al0.09 Ti2 formula da titanio-aleazioa duen bikotean, eta Fe0.56 Ni0.34 Cr0.08 

Ti2 formula purutasun komertziala duen titanioarendako. Biak (Fe, Ni)Ti2 erako 

intermetalikoren bati dagozkiola dirudi, baino ez da bibliografian horrelako faserik 

aurkitu. Bada, ordea, bibliografian150 Fe Ti2 fasearen izateari buruz eztabaidarik, baino 

egitura hau Fe2 Ti4 O fasetzat jo da. Era honetako egitura berbera Ni Ti2 eta Ni2 Ti4 O 

faseendako egokia dela nabarmendu daiteke, eta, beraz, aurkitutako fasea bi 

intermetalikoen arteko soluzio solido batekin bat etor daitezke. Argudio hauek fase 

honetan aurkitutako Ni-kontzentrazio handien arrazoia argi dezakete, 4.11.a eta 4.11.b 
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irudietako Ni-aren profiletan ageri diren tontorrak sortzen dituena, hain zuzen. Fase hau 

sortzeko behar den oxigenoa, Ti-aren eta altzairuaren gainazal askeetan besterik ez dezake 

izan iturburua. Honek esan nahiko luke, beraz, bi materialen gainazalak, difusioa gertatu 

aurretik, inguru hauetan leudekeela. Beste era batea esanez, geruza honek hasierako 

mugaren kokapena erakusten duela pentsa daiteke. 

 

Faseen banaketa mugan barrena Fe-Ti-Cr fase-diagrama hirutarraren bidez azal 

daiteke. Egiazki, intermetaliko ezberdinek eta beraien banaketak zerikusi handia bait dute 

kontzentrazio-profilarekin. Gainera, intermetalikoen estekiometriaren aldakortasuna150,151 

dela medio, aipatutako profiletan pentsaezina da etenak aurkitzea, intermetaliko batetik 

bestera iragatean. Hori dela eta, EDS-z neurtutako kontzentrazioak, kurben bidez doitu 

ahal izan dira 4.11.a eta 4.11.b irudietan erakusten den bezalaxe. Honela, Fe2 Ti4 O 

intermetalikoaren ondoko fasea Fe Ti intermetalikoa da, eta A eta B puntuen arteko 

konposaketa-heina dagokio, 5.1 eta 5.2 erakusten diren Fe-Ti-Cr %atomikoan emandako 

fase-diagrama hirutarretan. 

 

Analisi honetan, Fe, Ti, eta Cr elementu nagusiak besterik ez dira kontutan hartu. 

Fe2Ti4O fasetik hurbilen dagoen ingurua FeTi barrenean, hots Ti gehien duen inguruan, 

fase-diagrama hirutarreko Fe Ti + β-Ti fasean kokatzen da, eta esperimentalki aurkitutako 

datuekin bat dator, β-Ti aurkitu bait da Fe Ti intermetalikoarekin oreka mantenduz, 4.1.a 

irudian ikus daitekeen bezala. Esperimentalki ikusi da fase honetan, aipatutako hiru 

elementu nagusiez gain Ni-a ere badela (%6 atomiko). Ti-edukia gutxiagotuz konposaketa 

Fe Ti + β-Ti + λ ( Fe2 Ti eta Cr2 Ti arteko soluzio solidoa) oreka-diagramako zonan 

kokatzen da. Kromoz aberatsak diren partikula sakabanatu batzuen agerpenak oreka-

diagramak iragarritakoa baieztatzen dute. Azkenik, oraindik Ti-edukin urriagoendako 

konposaketaren ibilbidea oreka-diagramaren λ + Fe Ti eremuan sartzen da. Difusioz 

lotutako probetan, profil irregularra erakusten duen inguruneari egoki diezaioke eremu 

honek, esperimentalki FeTi eta ( Fe, Cr)2 Ti fase intermetalikoak aldi berean ageri diren 

ingurunea. Azken intermetaliko honek Fe-Ti sistema bitarrean %27.6 eta 35.2 tarteko Ti 

konposaketak erakusten ditu. Intermetaliko honendako aurkitutako konposaketak 4.1 eta 

4.2 Tauletan ikus daitezke. Aurkitutako Cr-kopurua %16 eta %13 izan ziren 800º eta 

900ºC-etan hurrenez hurren. Cr-kopuru handi hau ez da harrigarria suertatzen, Fe-aren eta 
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Cr-aren erradio atomikoak oso antzekoak direlakoz, eta ondorioz Fe2 Ti eta 

eraberritutako151 C14 den Cr2 Ti faseen arteko disolbagarritasun osoa delakoz. Disoluzio 

solido hau λ deitzen da, eta konposaketaren aldakuntza adierazgarriak ager litzateke. 

 

 
5.1 Irudia: Fase diagrama hirutarra151, %atomikoetan eta 900ºC-etan, AISI316L/Ti6242 bikoteak 

jarraitu duen konposaketaren ibilbidea barne. 

 

Fe-az aberatsena den intermetaliko-motak hurrengo geruzaren hasiera adierazten du, 

eta geruza berri hau B eta C puntuen artean kokatzen da 5.1 eta 5.2 irudietan. Ti-edukia 

urritu eta konposaketa-ibilbidea altzairu aldera hurbildu ahala, λ fasean Cr-edukia handitu 

egiten da, 4.1 Taulan ikus daitekeen bezala. Honen arabera (Fe, Cr)2Ti disoluzio 

intermetalikoak Cr2 Ti gehiago du eremu honetan, gertagarria dena, aurrean esan bezala 

disoluzio intermetaliko honek aldakuntza estekiometriko nabarmenak baitu. 
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5.2 Irudia: Fase-diagrama hirutarra151, %atomikoetan eta 800ºC-etan, AISI316L/Ti purua bikoteak 

jarraitu duen konposaketaren ibilbidea barne. 

 

Bukatzeko, altzairu ondoan beste geruza bat ikus daiteke, σ fasea dela ezagutu dena 

difrakzio-irudien bidez. 4.1 Taulan adierazten den konposaketa kimikoa duten partikula 

ttipi batzuk ageri dira xingola honen barrenean, eta χ fase modura ezagutu dira. Xingola 

honi dagokion konposaketa-tartea C eta D puntuen arteko ibilbidea da, 5.1 eta 5.2 

irudietan. Nabarmena da konposaketa-tarte hau diagraman λ +χ, χ, χ+α eta α faseetan 

kokatua egotea, eta σ fasetik urrun. Tenperatura baxuago ( 550ºC) bati dagokion diagrama 

hirutarrean151 ikus daiteke α+σ fasea, eta baita σ bera ere, 800ºC-etan baino zabalago 

dela. Honek giro-tenperaturan σ fasearen agerpena argi dezake, probeta hoztean, 

tenperatura baxuetan sortzen baita fase hau. Ale-mugetan χ fasearen hondar eta Ti-z 

5.4 



Eztabaida 

aberatsak diren partikula batzuen agertzeak, berriz baieztatzen du, σ fasea hoztekoan 

sortzen dela. Nahiz eta Ti-a disolbagarria izan χ eta λ faseetan, oso disolbagarritasun urria 

du σ fasean (%1 inguru 550ºC-etan), eta orduan TiC eran hauspeatzen da σ-ren ale-

mugetan. 

 

5.1.1.2 Difusio-prozesuaren azterketa muga inguruan 

 

EDS analisiek (4.11.a eta 4.11.b irudiak) muga inguruko elementu-banaketa 

adierazten dute. Elementu-garraioa egoera solidoko difusioz kontrolatua dago, eta beraz, 

elementu-banaketa errore-funtzioaren19 bidez doitu ahal izan behar da. 

 

Lotura gauzatzekoan, altzairu herdoilgaitz austenitikoaren eta titanioaren artean fase 

intermetalikoen sortzeak, mugan izandako difusio-prozesuaren azterketa zailtzen du. Hala 

ere, (Si,Zr)C aleez osaturik dagoen lixaz guritzekoan, altzairu herdoilgaitzaren 

gainazalean harrapatutako Si-z eta Zr-z aberatsak diren partikulen, eta hasierako gainazal 

askeak markatzen dituzten oxidoen agerpenak, gertatu den prozesua ulertzen laguntzen du. 

 

Si-z eta Zr-z aberatsak diren partikula hauek hasieran mugan, oxidoen ondoan, egon behar 

lukete baino titanio barrenean agertzen dira, eta, beraz, Kirkendall efektua19,29,34,36,37 izan 

dela adierazten dute, partikulak efektuaren lekuko bihurtuz. Titanio aldetik altzairu aldera 

atomoen difusio-fluxua handiago izan behar du alderantziz baino, altzairu aldera fluxu 

garbia izanez bada, eta ondorioz, probetan finkoak diren ardatzekiko, sareko planoen 

desplazamendua sortzen da aurkako norabidean, hots titanio aldera. Orokorki aztertuz, 

prozesua ulergarria izan daiteke, kontutan izanez, austenita (fcc) barrenean difusioa 

mantsoago izaten dela β-Ti-an baino (bcc), eta beraz, eten gabe handitzen ari den mugan 

difunditzeko gai izanen diren Fe-atomo gutxiago dira altzairuaren gainazalean, Ti-atomo 

titanioaren gainazalean baino. 

 

Fe eta Ti, bi elementu nagusien kontzentrazio-profil esperimentalak, eta errore-

funtzioa erabiliz aurkitutako profil teorikoak 5.3.a eta 5.3.b irudietan erakusten dira. 
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Planteamendu hau egoeraren sinplifikatze hutsa da, elementu nagusien difusioa 

besterik ez baita kontutan hartzen. Kirkendall efektua ere ez da kontutan hartzen, eta 

intermetalikoen eraketa ahazten da. Hurrengo ataletan gaia sakonxeago aztertuko dugu. 

 

Fe-arendako profil teorikoa eraikitzeko hurrengo ekuazioa erabiltzen da: 

 

( )
c erf x

Dt
= −

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

34 34
2

 (5.1) 

 

34 Fe-ren kontzentrazio atomikoaren erdia izanik 316L altzairu herdoilgaitzaren 

barrenean, eta x FeTi geruzaren erditik neurtutako distantzia ( bertan hartu da hortaz, 

jatorria). Aukeratutako jatorriak ez du, hala ere, hasierako muga adierazten , baizik eta bi 

kontzentrazio-profilak elkarrekin gurutzatzen duten planoa. Plano hau altzairu aldera 

desplazatuko da difusio-prozesua aurrera joan ahala. Ti-aren kontzentrazio-profil teorikoa 

era berean kalkulatu da, 316L/Ti6242 bikotean c0=43 izanik, hots titanio-aleazio 

barreneko kontzentrazio atomikoaren erdia, eta 50 inguru 316L/Ti puruan. 

 

Errore-funtzioan erabilitako elkardifusio koefizientea bibliografian19 aurkitu da Fe-

Ti bikotearendako, 1075-1225ºC-etarako proposatutako ekuazio batean. Nahiz eta 

aurkitutako koefiziente ezberdinekin frogatu, hobekienik doitzen dena lan honetako 

emaitza esperimentaletara hurrengoa da: 

 

D = 3.15×10-4 exp ( -247000J mol  
RT

-1× ) m2s-1 (5.2) 

 

900ºC eta 800ºC-etan hartzen dituen balioak egokiak dira, errore-funtzioan 

ordezkatuz, balio esperimentalak doitzeko, 5.3.a eta 5.3.b-n ikus daitekeenez. 
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5.3 Irudia: errore-funtzioaz erdietsitako profilak, eta TME eta EME-n EDS-z esperimentalki 

aurkitutakoak. 

 a) 316L/Ti6242 bikotean, 900ºC-etan. 

 b) 316L/purutasun komertziala duen Ti bikotean, 800ºC-etan. 
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Egindako doiketa ona da titanio barrenean ezik, profil esperimentalak difusioa 

handiago izan dela adierazten bait du, teorikoak iragartzen duena baino. Fe-atomoek muga 

iraganez gero, titanio barrenean askoz ere ziztuago difunditzen dutelakoz, izan daiteke 

profil teoriko eta esperimentalaren arteko ezberdintasunaren arrazoia, emaitzen atalean 

aipatutako 4.12 irudiko titanioaren mikroegituraren aldaketa sorraraziz. Kontzentrazio-

profilen alde honetarako egokiago suertatzen da, bibliografiak19 dakarren Fe-aren difusio-

koefizientea β-Ti barrenerako: 

 

D = 1.2×10-6 exp ( -137000J mol  
RT

-1× ) m2s-1 (5.3) 

 

5.3 ekuazioa erabiliz difusio-koefizientea kalkula daiteke 900ºC-etan, eta ondoren, 

bere balioa x D= 2 t  ekuazioan ordezkatuz difusio-distantzia ezagutu. Honela 

kalkulatutako distantzia 100μm ingurukoa da, difusio-denbora 45 minututakoa izan dela 

kontutan hartuz, hots esperimentalki izandako 30-50μm ( ikus 5.4 irudian) baino 

handiago. 

 

 
 

5.4 Irudia: 316L/Ti6242 bikotearen EME-ez neurtutako kontzentrazio-profil nagusiak, 

difusio-eremu osoan. 
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Gainera 4.1 Taulan ikus daitekeenez, Fe2Ti4O fasearen eta titanioaren arteko 

mugatik 30μm titanio aldera, burdin-kontzentrazio atomikoa %3.5-ekoa da, eta 

Widmanstätten mikroegituraren bukaerari eta Ti6242-ren ohizko mikroegitura bifasikoari 

dagokio, baino α+β mikroegitura barrenean β-aleek Fe-edukina badute distantzia 

handiagotara ere ( ikus 4.1 Taula). 

 

Azkenik, 5.4 irudia Cr-aren ez ohizko profila ikus daiteke. Cr-ak ferrita barrenean Ti 

aurrean duen disolbagarritasunaren aldakuntza izan daiteke ez ohizko profil honen 

arrazoia. Horrela, 800ºC-etan Cr-aren disolbagarritasuna α-Fe barrenean %35-ekoa da, 

baino aski da %5-eko titanio-kopurua disolbagarritasuna urritzeko, eta intermetalikoak151 

sortzeko.  Etengabeko  titanio-gehitze honek  sortzen  duen  kromoaren  disolbagarritasun-

-gutxitzea izan daiteke kromoa altzairu aldera desplazatzearen arrazoia du. Kromoa, 

honela, altzairu aldeko toki batean metatzen da, eta kontzentrazio-tontor bat eratzen du 

Cr-aren profilean, ondoren, hoztekoan, σ fasearen eraketa sortuko duena. 

 

Hurrengo ataletan difusioaren gaia sakontasun gehiagoz helduko dugu, Kirkendall 

efektua, difusio hirutarra eta intermetalikoen sorrera kontutan hartuz. 

 

5.1.1.2.1 Difusio bitarra 

 

4.1 irudiko mikrografian ikus daitekeenez, 316L/Ti6242 bikotean guritzekoan 

materialean txertatutako partikulak, titanio-aleazioaren barrenean, oxigenoa duen 

intermetalikotik 0.9μm-etara, daude. Partikula arrotzak mugatik titanioaren barnealdera 

desplazarazi dituen Kirkendall efektua gertatu dela pentsa daiteke, eta beraz, atomo-fluxu 

handiago izan dela titanio aldetik altzairu aldera, alderantziz baino. Partikula arrotzen edo 

akats puntualen desplazamendua sarearen higidurari dagokio. Difusio intrintseko 

koefizienteek aipatutako planoekiko difusioa deskribatzen dute. 

 

Interesgarria da, beraz, difusio intrintseko koefizienteak kalkulatzea. Horretarako Fe 

eta Ti elementu nagusien kontzentrazio-profilak behar dira, eta Matano-ren25 planoa 

aurkitu behar da, kontutan izanez honako ekuazioa bete behar duela: 
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( )
( )

( )
( )

x dc x dc
c Matano

c

c Matano

c+∞ −∞
∫ ∫=  (5.4) 

 

Plano honen kokapena grafikoki kalkulatu da (5.4 ekuazioa bete behar du, 2.2.2.2.2 

atalean azaldu bezala), 3.4.2 teknika esperimentalen atalean azaldutako metodoaren bidez, 

eta Fe2Ti4O eta titanioaren arteko mugatik titanio barnealdean 2.5μm-tara aurkitu da. 

Matano-ren planoa aurkitzeko elementu nagusien ordez aleazio bakoitzeko elementuen 

kontzentrazio-batura erabiliz gero, eskatutako baldintza beteko duen planoa, titanio 

barrenean 0.8μm-tara Fe2Ti4O eta titanioaren arteko mugatik izanen da. Honek esan nahi 

luke, guriketatik datozen partikulak dauden planoan legokeela kokaturik Matano-ren 

planoa. Ondorioz ez legoke Kirkendall efekturik, baino orduan ulertezina suertatzen da, 

marka modura egiten duten aipatutako partikulak titanioaren barrenean egotea, 4.1 irudian 

erakusten den bezela, bi metalen arteko lotura egin aurrean, altzairu herdoilgaitzaren 

gainazal-gurituan txertaturik zeudela ikusi bait zen. Ulertezina da, baita ere, nola egon 

daitekeen, Fe2Ti4O, oxigenoa duen intermetalikoa hasierako planoa litzatekeenetik kanpo. 

Pentsatzekoa da, aipatutako oxigenoa bi loturak gauzatu aurreko gainazal askeen 

oxidazioaren ondorioz izatea, eta beraz hasierako mugan egon behar lukete. Matano-ren 

planoaren kokapena elementu nagusien bidez egiten bada, plano hau barnealdeago legoke 

oraindik, kontraesan berbera sortuz: ezinezkoa da hasierako gainazala, oxigenoa harrapatu 

duena, hasierako planotik desplazatzea, eta ezinezkoa da baita ere hasierako muga 

titanioaren barnealdean egotea, eta azkenik, ezinezkoa da partikula arrotzak dituen planoa 

bien artean egotea. Ondorioz, Matano-ren plano modura ebatzitako bi planoetatik ez da 

bat ere hasierako planoa. 

 

Onartuz hasierako planoa Fe2Ti4O intermetalikoa kokatzen den zonan dagoela, eta 

guriketatik datozen partikula arrotzak titanioaren barnealdera desplazatu direla Kirkendall 

efektuaren bidez ( beraz Fe2Ti4O-tik 0.9μm-tara kokatzen dela Kirkendall-en planoa), 

plano honetan kalkula daitezke difusio intrintseko koefizienteak. 

 

Bilduma bibliografikoaren 2.2.2.4 atalean azaldutako Darken eta Heumann-en 

metodoak erabiliz koefiziente intrintsekoak aurki daitezke. 
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Darken-en metodoa19,29,35 erabiliz honako ekuazioak erdiesten dira: 

 

( )v
t

D D
dN

dxA B
A= = −

ξ
2

 (5.5) 

 
~D N D N DB A A B= +  (5.6) 

 

NA eta NB A eta B elementuen frakzio atomikoak izanik hurrenez hurren, 

elkardifusio-koefizientea, DA eta DB koefiziente intrintsekoak, v plano markatuaren 

desplazamendu-abiadura, eta 

~D  

ξ  markek jasan duten desplazamendua ( Kirkendall-en 

planoaren eta hasierako planoaren arteko distantzia), eta azkenik, t difusio denbora izanik. 

 
~D  difusio kimiko koefizientea ( edo elkardifusio koefizientea) Boltzmann-Matano 

metodoaren   bidez   kalkula   daiteke25. Honela   difusio   intrintseko   koefizienteak 

aurkitu   dira,  eta   erlazio   hau   betetzen  dute   
D
D

Ti

Fe

≅ 1 ,  2s-1 

izanik.   Aleazio    bakoitzeko    elementu   guzien   baturen   bidez   aurkituz   gero 

DTi+Al+.... ≅ DFe+Cr+Ni+... ≅ 1.9×10-14 m2s-1. Beraz, kalkulatutakoaren-arabera, ezin da 

Kirkendall efekturik izan, difusio berbera izan baita bi aldeetara. 

D DTi Fe≅ ≅ × −2 8 10 14.  m

 

Heumann-en bidez aurkituz, hots (5.5) ekuazioa eta hurrengo ekuazioa erabiliz: 

 

D
D

A
A

Ti

Fe

Ti

Fe

=  (5.7) 

 

ATi  titanioaren kontzentrazio-profilak, titanioaren altzairu barreneko hasierako 

kontzentrazioak ( hots c=0) eta Kirkendall planoak mugatzen duten azalera izanik,eta AFe 

titanioaren kontzentrazio-profilak, titanioaren hasierako kontzentrazioak ( c=%86at ) eta 

Kirkendall-en planoak mugatutako azalera izanik. 
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Hala, hurrengo erlazioa erdietsi da: 

 

D
D

D DTi

Fe
Ti Fe≅ < ⇒ <0 65 1.  (5.8) 

 

Aleazio bakoitzeko elementu guzien batura eginez: 

 

D
D

D DTi Zr Al

Fe Cr Ni
Ti Al Fe Cr

+ + +

+ + +
+ + + +≅ < ⇒ <...

...
... ....088 1  (5.9) 

 

Azkeneko bi erlazio ( 5.8 eta 5.9) hauen arabera, Kirkendall efektua izan da, baino 

markak, hots partikulak, difusio intrintseko koefiziente handiena duen metalaren aldera 

higitzen direnez, altzairu aldera desplazatu beharko lukete, eta ez titanio aldera, egiz 

gertatu den bezala ( ikus 4.1 irudia). Beraz egindako analisi guziak kontraesankorrak 

gertatu dira. 

 

Bada, ordea, orain arte gogoan hartu ez dugun faktore garrantzitsu bat, hots 

kontzentrazioarekiko bolumen atomikoaren aldakuntza, fase ezberdinen agerpenagatik 

batez ere. Burdinaren eta titanioaren bolumen atomikoak oso ezberdinak dira, eta baita ere 

tarteko faseenak. Bolumen atomikoaren aldakuntza kontuan ez hartzeak ondorio 

okerretara eraman gaitzake Kirkendall efektuari buruz19. Azterketa honetan lehendabiziko 

hurbilketan, Ω, bolumen atomikoa fase bakoitzean konstantea dela joko dugu, analisia 

erraztearren. Titanio-arendako kalkulatutako, Ω, bolumen atomikoa 0.0195nm3-koa ( hots 

19.5 3) izan da ( bibliografian152  aurkitutako sare-parametroaren  arabera), burdinarena 

0.012nm3, FeTi-rena 0.0135nm3,eta σ fasearena ia-ia berbera. Gainontzeko faseak ez dira 

kontuan hartu difusio eremu osoarekiko oso xingol meharrak osatzen dituztelakoz. 

A
°

 

Honela, kontzentrazio-profil ( aleazio bakoitzeko elementu guzien batura erabiliz) 

berri bat eraiki da, ordenatuetan %atomiko/fase bakoitzeko bolumen atomiko zatidura 

jarriz, eta abzisetan, x, difusio-distantzia mikretan, 5.5 irudian erakusten den eran. 
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Figura5.5: Aleazio bakoitzeko elementu guzien baturen profilak, 316L/Ti6242 difusio-bikotean, 

ordenatuetan %atomiko/fase bakoitzeko bolumen atomiko jarriz, eta abzisetan distantzia, 

jatorria Fe2Ti4O intermetalikoa hartuz. 

 

Ti+Zr+Al elementuen baturaren profilak x=0 puntuan eten bat duela, ikus daiteke 5.5 

irudian. Kontuan izanez x=0 jatorria, Fe2Ti4O intermetalikoaren eta titanioaren arteko 

mugan hartu dela, ulergarria da mugarako egokiak ez izatea ez titanioaren bolumen 

atomikoa, eta ez eta ere intermetalikoarena ( ΩFe2Ti O4
0 0151= . μm3). Grafikoki ebaztean 

5.5 irudiko kurbak, Matano-ren planoa jatorritik -0.4μm-etara aurkitu dugu, eta Fe2Ti4O 

eta FeTi intermetalikoen arteko mugari dagokio, gutxi gora behera. Bolumen atomikoak 

konstanteak hartu direnez fase bakoitzean ( nahiz eta ez berdinak elkarrekin), Matano-ren 

planoa19,42,43 eta jatorria bat etorriko zirela pentsatzekoa zen. Kalkulu hauen arabera 

oxigenoa titanioaren gainazal askean legoke hasieran, harrigarria ez dena titanioaren 

oxigeno zaletasuna ezagutuz. Bibliografian153,154 Ti, Fe eta Cr-ren oxidoen eratze-energiak 

aurkitu dira, eta bertan ikus daitekeenez azkeneko bi elementuendako askoz ere energia 

altuago behar da. Beraz, guritzearen ondorioz altzairuan gainazal askean txertatutako 

partikula arrotzak, difusio-prozesua gertatzean titanio-aleazio barrenera sartu dira, 
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hasierako planotik 1.2μm inguru, eta beraz, titanioaren difusio intrintsekoa altzairuarena 

baino handiago izan dela ondoriozta dezakegu. 

 

Heumann19,26 metodoaren bidez grafikoki ebatziz: 

 

D
D

Ti Zr Al

Fe Cr Ni

+ +

+ +
= 16.  (5.10) 

 

Eta Darken19,29,32,35,38,41 ekuazioen bidez ebatziz: 

 

( )v
t

D D
n

xk Ti Ti Fe
Ti= = −

ξ ∂

∂2
Ω  (5.11) 

 
~D n D n DTi Ti Fe Fe Fe Ti= +Ω Ω  (5.12) 

 

ΩTi, eta ΩFe titanioaren eta burdinaren bolumen atomikoak izanik hurrenez hurren, ξ 

jatorriko mugatik Kirkendall-en planorainoko distantzia izanik, t difusio-denbora, vk 

partikula arrotzak higitzeko duten abiadura, edo sarearen abiadura, nTi, eta nFe 

%atomikoa/fase bakoitzeko bolumen atomiko, DTi, eta DFe titanio eta burdinaren difusio 

intrintsekoa koefizienteak, eta ~D  elkardifusio-koefizientea izanik. 

 

Horrela aurkitutako difusio intrintseko koefizienteen balioak honako hauek dira: 

DFe+Cr+Ni=1.3×10-15 m2s-1 eta DTi+Al+Zr=1.9×10-15 m2s-1. Beraz: 

 

D
D

Ti Zr Al

Fe Cr Ni

+ +

+ +
≅ 146.  (5.13) 

 

grafikoki (5.10 ekuazioa) aurkitutako balioaren antzekoa da. 

 

Balio honek  difusio-prozesuan  Kirkendall  efektua izan dela baieztatzen dute. Fluxu--

ezberdintasun ( handiago titaniotik altzairu aldera, alderantziz baino) pixka horrek mugan 

barrena atomo-fluxu garbi bat eragiten du, hau izanik sareko planoen desplazamenduaren 
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iturburu, alderantzizko norabidean, eta ondorioz, Si-z eta Zr-z aberatsak diren partikulen 

planoaren higidura sortzen da, hasierako mugatik titanio barnealdera 1.2μm inguru. 

 

Erdietsitako difusio intrintseko koefizienteen balioak bibliografian19 aurkitutako 

autodifusio-koefizienteekin konparatuz gero, hots D =5.5×10-14 m2s-1, D =5×10-15 m2s-1 

eta =3×10-17 m2s-1 balioekin, ikus daiteke koefiziente intrintsekoak ferritaren 

autodifusio-koefizientearen  oso   antzekoak  direla,  Ti-aren  eta  austenitaren  

autodifusio--koefizienteak magnitude-orden bat eta 2 magnitude-ordena handiago eta 

ttipiago izanik hurrenez hurren. Ez da harritzekoa hala gertatzea Ti-ak ferrita fasea 

egonkortzen bait du altzairu barrenean, Ti-aren difusio-eremuan ( ikus 3.4 ataleko 3.6.a 

diagrama bitarra). 

Ti
*

Feα

*

DFeγ

*

 

Metal batetik bestera atomoen elkar trukatze horretan, aipatutako bibliografiako 

balio horien arabera, metal bakoitzaren mugara atomo emate-abiadura oso ezberdina da, 

altzairuak titanioak baino askoz ere mantsoago ematen bait ditu, eta ondorioz titanioak 

atomo-kopuru askoz ere handiago du, eta horrela altzairu aldera atomo-fluxu handiagoa 

mantendu dezake, altzairuak alderantziz baino. Titanioak ferrita egonkortzen duenez, 

altzairuan ferritaren autodifusio-koefizienteak aginduko du. Beraz, difusio 

intrintsekoarendako aurkitutako balioak ferritaren autodifusio-koefizientearekin bat datoz, 

arras ulergarria deritzaguna, difusio mantsoenak aginduko baitu difusio-prozesua. 

 

5.1.1.2.2 Difusio hirutarra 

 

Orain arte 316L eta Ti6242 materialen arteko difusio-prozesua aztertzeko bi 

elementu besterik ez dira erabili. Azterketa bitar hau egiteko, edo Fe eta Ti elementu 

nagusiak erabili ditugu edo aleazio bakoitzeko elementuen batura, hots Fe+Cr+Ni eta 

Ti+Al+Zr. Baino altzairu herdoilgaitzaren aleazioan Cr-a nabarmentzen da, elementu 

garrantzitsua bait da aleazioan. Orain difusio-prozesua, Fe, Cr eta Ti, hiru elementu 

nagusiak erabiliz, aztertuko dugu. 
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Metal-bikote hirutar honen azterketa egitean lau elkardifusio-koefiziente ezberdin 

izanen ditugu, eta kontzentrazioaren menpe diren elkardifusio-koefizienteendako 

erabiltzen da Boltzmann-Matano analisiaren generalizazioa50,60,61,62 eginez: 

 

( )( )
x x dc t D

c
x

D
c
x

iM ic

c
i i

c ii

i − = − +⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

=
∞∫ 2 11

3 1
2

3 2~ ~ ,
∂
∂

∂
∂

2  (5.14) 

 

x aukeratutako jatorritik ci kontzentrazioa neurtzen den punturainoko distantzia xM 

aukeratutako jatorritik Matano-ren planorainoko distantzia ( hots, 0.4μm altzairu aldera), 

eta, , lau elkardifusio-koefizienteak, zuzenak ~D ~D11, ~D22  eta gurutzatuak ~D12  eta  

izanik. 

~D21

 

Lau elkardifusio-koefiziente ditugu eta bi ekuazio besterik ez difusio 

bikotearendako. Beraz, beste difusio-bikote bat beharko litzateke Fe, Cr eta Ti elementu 

nagusiak dituena, nahiz eta beste kopuru batzutan, eta gainera bere difusio-ibilbideak 

beste bikotearena (316L/Ti6242) ebaki behar du hirutar diagraman kontzentrazio-puntu 

berberan, 2.2.3.3 atalean ikusi zenaren arabera. Kontzentrazio-puntu berberan difusio-

koefizienteak berak dira, difusio-koefizientea kontzentrazioaren menpekoa bait da. 

 

Bada beste bikote bat ( ikus 4.2.1.4 atalean), altzairu herdoilgaitz ferritiko/Ti6242 

(316L/Ti6242 bikotea bezala loturik, baino ondoreko tratamendu termikorik ez duena), 

bere hiru elementu nagusien kontzentrazio-profilak 5.6 irudian erakusten direnak, 

ordenatuan %atomiko/bolumen atomiko zatidura jarri dena, eta abzisetan distantzia 

mikretan. Aipatutako (5.14) ekuazioa ebazteko erabiliko da bigarren bikote hirutar hau. 

 

5.6 irudian erakusten den, M Matano-ren planoa grafikoki kalkulatu da, eta, jatorritik 

0.38μm-tara dago, titanio aldera. Jatorria titanioaren eta ondoko fasearen arteko mugan 

hartu da. Titanioak x = -2μm inguruan maximo erlatibo bat duela, eta x = -1μm inguruan, 

berriz,  minimo  erlatibo  bat,  ikus  daiteke  irudian.  Halaber,  Fe-ren  profilak  minimo  

eta  
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maximo erlatiboak ditu aipatutako bi puntuetan, eta titanioarekin osagarriak dira hurrenez 

hurren. Cr-aren profilak maximo erlatibo bat du x = -1μm inguruan. 

 

Elkardifusio-koefizienteak bi difusio-bikoteen bi difusio-ibilbideen ebakidura-

puntuan kalkula daitezke. Difusio-ibilbideak kalkulatu dira eta %atomikoetan emandako 

Fe, Cr eta Ti-aren diagrama hirutarrean irudikatu dira, 5.7 irudian ikus daiteken bezala. 

 

 
 

5.6 Irudia: Altzairu herdoilgaitz ferritiko/Ti6242 bikotearen hiru elementu nagusien 

kontzentrazio-profilak, ordenatuan %atomiko/bolumen atomiko eta abzisan 

distantzia jarriz. 

 

Bi ibilbideak 45º-etara elkarrekin ebakitzen dutela ikus daiteke 5.7 irudian, baino ez 

da hau oso egoera egokia, hoberena 90º-etan ematen baita39,51,52,64. Non eta angelu ttikiago 

izan orduan eta kaxkarrago izanen da (5.14) ekuazioen ebazpena. Ibilbideen ebakidura-

puntuan kontzentrazioek %53 atomiko Fe, %28 Ti eta %18 Cr balio dute. 
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5.7 Irudia: Fe, Ti eta Cr-aren diagrama hirutarra (%atomikoetan), 316L/Ti6242 eta altzairu 

herdoilgaitz ferritiko/Ti6242 difusio-bikoteen ibilbideak bertan irudikaturik egonik. 

 

316L/Ti6242 difusio-bikotean burdina menpeko aldagai modura hartuz, hurrengo 

ekuazioak izanen ditugu ebakidura-puntuan, hots x=-3.3μm-etan (t=2700s izanik, 

T=900ºC-etan): 
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eta altzairu herdoilgaitz ferritiko/Ti6242 difusio-bikotean, ebakidura-puntuan, hots 

x=-0.3μm-etan ( difusio denbora, t = 900s eta tenperatura 900ºC-etan): 
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Lau ekuazio hauen bidez, grafikoki ebatziz bai integralak eta bai deribatuak 

Boltzmann-Matano metodoari dagokion eran, , ~DTiCr
Fe ~DTiTi

Fe , ~DCrCr
Fe , eta ~DCrTi

Fe , lau 

elkardifusio-koefizienteak ebazten dira, 316L/Ti6242 difusio bikoteean x=-3.3μm-etan, 

eta altzairu ferritiko/Ti6242 bikotean x=-0.3μm-etan egokiak direnak. Balioak hauexek 

dira: ~DTiCr
Fe =2.16×10-16m2s-1,         ~DTiTi

Fe =5.4×10-16 m2s-1,         ~DCrCr
Fe =1.06×10-17m2s-1, 

~DCr
Fe

Ti =-4.87×10-17m2s-1. 

 

Aurkitutako ~DTiTi
Fe  koefiziente zuzenaren balioa 316L/Ti6242 bikotearendako 

errore--funtzioaz erdietsitako ~DTi Fe→

DTiTi
Fe

= 1.5×10-15 m2s-1 elkardifusio-koefizientearekin 

konparatuz, ikus daiteke koefiziente hirutarra ia-ia errore-funtzioaz kalkulatutakoaren 

herena dela. Baino, 5.3.a irudian ikus daiteke errore-funtzioaz kalkulatutako profil 

teorikoa x= -3.3μm inguruan  puntu   esperimentalak  baino   goragotik  doala,  beraz   

puntu  honetan  difusio--koefizientea errore funtzioaz kalkulatutakoa baino ttikiago izan 

behar duela. Beste alde batetik, berdintasun hau, Cr-ak zerorantz jotzen duelarik bete 

behar da, hots lim
C

D
c r

Ti
~ = Fe

~
→

→ 0
, eta aztertzen ari garen puntuan Cr-aren 

kontzentrazioa %10 atomikotik  gora dago. Hala eta  guzi,  aurkitutako,  ~DTiTi
Fe = 5.4×10-16 

m2s-1,  difusio--koefiziente hirutarra erabili da errore-funtzioaz 5.3 profilak doitzeko, eta 

x=-3.3μm-etan doiketa berri hau egokiago da, lehen erabilitako ~DTi Fe→  koefizientearekin 

baino. 
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Beste alde batetik, kromoari dagozkion difusio-koefizienteak titanioarenak baino 

ttipiago dira. ~DCrCr
Fe  difusio-koefizientearen balioak esanguratsuki ezberdinak dira, 

bibliografian19,155 aurkitutako ~DCr Fe→ , elkardifusio-koefizienteekiko, bertan aurkitutako 

balioak ~DCr→Fe = 1.6×10-14 m2s-1 eta ~DCr Fe→ = 8.7×10-15 m2s-1 tartean bait daude ( hori 

da, bi eta hiru magnitude-ordena handiago aurkitutako ~DCrCr
Fe  baino). Gogoan izan behar 

dugu ~DCr Fe→  eta ~DFe
CrCr  koefizienteak berdinak izateko Ti-kontzentrazioak zerorantz jo 

behar duela, baino x=-3.3μm inguruan CTi titanioaren kontzentrazioa %25 atomikotik gora 

da, beraz ez da harritzekoa horrelako berdintasunik ez betetzea. 

 
~DCrTi

Fe  elkardifusio-koefiziente gurutzatuak erakusten duen balio negatiboa 

beranduago eztabaidatuko da, gaian parte hartzen duten beste faktore batzuk 

aztertutakoan. 

 

Batzuetan  beste   metodo  batzu   erabil  daitezke   sistema   hirutar  bateko   

difusio--koefizienteak aurkitzeko. Interesgarria gerta dakiguke, beste puntu batean 

koefizienteen balioa ezagut badezakegu, eta honela kontzentrazioarekiko nolako joera 

duten ikusi. 

 

Kromoak 316L/Ti6242 difusio-bikote hirutarrean erakusten duen profila ( ikus 5.8 

irudia), ez ohizkoa da bimetalikoen difusio-prozesurako. Bada profilean maximo erlatibo 

bat, eta ondoren profila beherakorra da titaniora iritsi baino lehen. Profil hau, hala ere, ez 

da oso bitxia, eta bibliografian69,70,74,75,76,77 horrelakoak maiz samar ageri dira. Profil mota 

hau gehienetan Darken-en bikoteak deitutakotan agertzen dira, hots bikotean dauden hiru 

elementuetatik batek antzeko kontzentrazioak erakusten dituelarik bi metaletan, eta 

orduan difusio-prozesua gertatzean maximo edo minimo bat garatzen du. Hala ere, 

baldintza hau ez da beharrezkoa, eta zilegi da kalkulo mota hau gure 316L/Ti6242 

bikotearengan erabiltzea. 
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Kromoaren kurbako maximoan maldak zero balio du, hots 
dc
dx

Cr = 0 izanen da, eta 

beraz Cr-a 1 indize modura hartzen badugu, aipatutako (5.14) ekuazioak sinplifikatu 

eginen dira, eta honelako itxura erakutsiko dute: 

( )
( )

( )x x dc t D
c
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iM ic

c
i
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Beraz, bi ekuazio eta bi ezezagun ditugu. Ezezagun hauek aukeratutako  jatorritik 

x=-5μm inguru altzairu aldera bi difusio-koefizienteen balioak dira. 

 
5.8 Irudia: 316L/Ti6242  bikotearen  Fe, Ti eta  Cr, hiru  elementu  nagusien  kontzentrazio--profilak, 

%atomiko/bol atomiko ordenatuetan eta distantzia abzisetan jarriz. 

 

Fe menpeko elementu modura hartuz: 
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Bi adierazpen matematiko hauetatik elkardifusio-koefizienteendako honelako 

balioak aurkitzen dira x=-5μm puntuan: ~DTiTi
Fe = 1.8×10-15 m2s-1, eta ~DCrTi

Fe = -3.9×10-15 

m2s-1. Puntu honetan, ~DTiTi
Fe  errore-funtzioaz aurkitutako ~DTi Fe→  elkardifusio-

koefizientearekin konparatuz, oso antzekoak direla ikus daiteke. Antzekotasun  hau bat 

dator 5.3.a irudian ikus daitekeenarekin, hots errore-funtzioaz egindako doiketa ona dela 

titanioaren balio esperimentalendako, x=-5μm puntuan. 

 

Bitxiago dirudi, ordea, puntu honetan ~DCrTi
Fe  elkardifusio-koefizientea x=-3.3μm-

etan aurkitutakoa baino askoz ere negatiboago izatea, balio absolutuetan bi magnitude-

ordena baino handiago bait da. Puntu honetan ( x=-5μm) kromoaren kontzentrazioak 

erakusten duen maximoak eta ondorengo -5μm eta 0μm tarteko profilaren erorketa 

handiak, ( gero berriz maldaz aldatuz) eragin dezakete efektu hau. Elkardifusioaren 

kontzentrazioarekiko aldakuntza handiaren adierazgarri suertatzen da profila. 

 

Kromoa gutxitu ahala,  elkardifusio-koefizienteak iragarri daitekeen 

zeroranzko joera erakusten du, 2.2.3.3 atalean azaldutako, , erlazioaren 

arabera. Kromo-kontzentrazioa handitu ahala,  elkardifusio-koefizientearen modulua 

handitu egiten da. 

~DCrTi
Fe

lim ~
c D

Cr
CrTi
Fe

→ =0 0

~DCrTi
Fe

~DTiTi
Fe  koefizienteari dagokionez, titanio-kontzentrazioa txikitu ahala 

koefizientea handitu egiten dela ikusten daiteke. Nahiz eta  

erlazioa betetzen dela jakin, ez da, 

lim
cTi

TiTi
Fe

→ 0
~D D Ti Cr Fe= −* ( )

~DTiTi
Fe

D *

, koefizientearen joera, c  jotzen duelarik, 

iragartzen lagunduko lukeen, , titanioaren trazatzailearen difusio-

koefizientearendako daturik aurkitu. 

Ti → 0

Ti Cr F( − e)

 

Bukatzeko, Cr-ak Ti aurrean ferrita barrenean duen disolbagarritasun-aldaketak azal 

dezake Cr-ak erakusten duen ez ohizko profila. Honela, Cr-aren disolbagarritasuna ferritan 

( Fe-Ti-Cr  fase-diagrama  hirutarrean ageri denez α-Fe  baita egitura  egonkorra), 800ºC-

etan %35-ekoa da, baino Ti-a agertzeak nahiz eta oso kopuru urrian (5%), 

disolbagarritasuna nabarmenki gutxitzen du, eta intermetalikoen sorrera151 laguntzen. 

Titanioaren gehitzeak eragiten duen Cr-aren disolbagarritasunaren gutxitze honek badirudi 
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Cr-a altzairu aldera bulkatzen duela. Hala, elementu hau eremu batean metatzen da, Cr-

aren kontzentrazioak tontor bat erakutsiz puntu horretan, eta hoztekoan σ fasea sortzen da. 

 

Bikote hirutar honetan difusio-koefizienteen ezagupenerako baliagarria den beste 

metodo bat gehiago erabiltzea zilegi dugu. Bikote honetan ageri den bezalako maximo 

erlatiboak garatzen diren bikoteetan, plano batzuk izaten dira, non atomo-fluxuak zero 

balio duten, hots ~JCr = 0, beraz 

 

( )
( )
( )

x x dc
c x

c FZP
Cr

Cr

Cr − =
=∞∫ 0 0  (5.22) 

 

Ekuazio hau, ohizko eran, grafikoki ebatzi da, eta fluxu zero den planoa FZP honen 

kokapena x=-2.8μm ( -2.4μm Matano-ren planotik altzairu aldera) inguruan aurkitu da, 

5.9 irudiko Cr-aren profilaren bidez, aipatutako FZP planoan honako azalaren arteko 

berdintasuna bete behar bait da A=B y C=D. 

 

 
 

5.9 Irudia: 316L/Ti6242 bikotearen kontzentrazio-profilak, Cr-aren fluxua zero den planoa (FZP), eta 

Matano-ren planoa bertan adieraziz. 
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Cr-aren fluxuak zero balio duen plano honetan, (5.16) ekuazioan integrala zero 

bihurtzen da, eta, horrela hurrengo erlazioa betetzen da: 

 

∂
∂
c
c

D
D
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CrTi
Fe

CrCr
Fe= −

~
~  (5.23) 

 

Erlazio hau erabiliz, eta Cr-aren eta Ti-aren kurben maldak aipatutako FZP planoan 

kalkulatuz 
~
~

.

.
.

D
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CrTi
Fe

CrCr
Fe = − = −

0 33
0 23

14  dela ikusten da, eta ondorioz fluxua zero den planoan, 

hots x=-2.8μm-etan, bi koefizienteak aurkako ikurra dute, beraz , aurrean ikusitako 

beste bi puntuetan bezala, negatiboa da, nahiz eta 

~DCrTi

~DCrCr
Fe  koefizientearen magnitude-

ordena berberekoa. Aurrean ikusitako puntu batean, x=-3.3μm-tan, 
~
~
D
D

CrTi
Fe

CrC
.

r
Fe

~D

= −4 6  erlazioa 

ikusi dugu, eta hortaz esan daiteke altzairu aldera desplazatzeak  CrTi
Fe ~DCrCr

Fe -rekiko 

handitzea laguntzen duela, balio absolutuetan. 

 

Bibliografian19 titanio barreneko kromoaren elkardifusio-koefizienteak aurkitu dira, 

900ºC-etan ~DCr Ti→ = 1.35×10-13 m2s-1 izanez. Burdina barreneko Cr-aren difusio kimiko 

koefizienteak ere aurkitu19,155 dira, eta 1.6×10-14 m2s-1 eta 8.7×10-15 m2s-1 tartean daude, 

eta ~DCrCr
Fe  koefizientea antzekoa dela suposatuz, aurrean aipatutako titanio barreneko Cr-

aren difusio-koefizientearekin konparatuz frankoz ere ttipiago dela ikusten da. Erlazio 

hauek ulergarria bihur dezakete titaniora hurbildu ahala ~DCrTi
Fe  eta ~DCrCr

Fe  koefizienteen 

arteko erlazioa balio absolutuetan txikitzea. Joera hau hobekienik lehen aipatutako 

 da, titaniora hurbildu ahala Cr-aren kontzentrazioak zerorantz jotzen bait 

du. 

li
cCr

Fem ~D→ 0 CrTi = 0
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Aurreko x = -5μm eta x = -3.3μm puntuetan, Cr-aren elkardifusio-fluxua grafikoki 

aztertzean, fluxuak negatiboak direla ikusi da. Fluxu negatibo honen arabera, bada zona 

bat, Cr-aren fluxua  altzairutik titanio aldera izan beharrean, titaniotik altzairu aldera 

doana. 

 

Fenomeno hau dela eta, x = -5μm inguruan Cr-aren kontzentrazio-profilean tontorra 

sortzen da. Kasu honetan fluxuak ez du kontzentrazio-gradientearen aurkako norabidea, 

ohizkoa den bezala, baizik eta norabide bera. Fenomeno hau ikertzaileen batzuk ikusi izan 

dute bikote hirutar ezberdinetan69,70,75,76,77, eta maiz gertatzen da sistema osagaianitzetan 

osagai baten kontzentrazio-profilean mutur erlatiboak garatzen direlarik. 

 

Bi puntu hauetako, hots x = -5μm ( Cr-aren maximoari dagokiona) eta x = -3.3μm, 

Cr-aren fluxuak  konparatuz, alderantzizko fluxua handituz joaten da maximo bateraino, 

Cr-aren profileko maximo erlatiboan gertatzen dena ( ~JCr (x=-3.3μm)=-0.12μm % at
bol at  

balioa izatetik ~JCr  (x=-5μm=-3.8μm % at
bol at  balioa izan arte). 

 

Aztertutako hiru puntuak aldi berean ikusiz, argi da Cr-aren elkardifusio-fluxua 

titanio aldera dela, fluxua zero den planotik ( x=-2.8μm) titanio aldera. Baino, plano 

honetan Cr-aren elkardifusio-fluxua zero egiten da, eta bertatik altzairu aldera fluxua 

alderantzizko norabidean da, moduluan fluxua handituz Cr-aren profileko maximoraino, 

fluxua ere bertan maximo izanez. 

 

Egile batzuek69,75 fluxu zero den planoaren esanahi termodinamikoa ikertu dute, eta 

atera dituzten ondorioek diote plano hau difusio-ibilbidearen eta isoaktibitate-lerroen 

arteko ebakiduren kontzentrazio-puntuei dagokiela, isoaktibitate-lerro hauek isotermo 

hirutarreko bukaerako aleazioen artean egonez. Fluxua zero den planotik bi aldeetara, 

gehienetan, fluxuak aurkako norabideak dituela diote, nahiz eta beti ez izan hala. 

Orokorki, maximo  edo  minimo bat  erakusten duten profilek  eta Matano-ren  

planoarekiko  azalera--berdinak dituztenak, 316L/Ti6242 bikotean Cr-aren profilean ikusi 

den bezela, fluxua zero duten planoak eta alderantzizko fluxuak badirela adieraz dezakete. 

Baita ere, osagai batean alderantzizko fluxuak izatea beste osagaien elkarrekintza 
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termodinamiko eta zinetikoen bidez azaltzen dute. Halaber, fluxua zero den planoa 

difusio-denborarekiko parabolikoki mugitzen da. 

 

Lan honetan, aztertutako puntu guzietan ( alderantzizko fluxua edo fluxua zero den 

planoetan), ~DCrTi
Fe , elkardifusio-koefizientea negatiboa dela ikusi dugu. Hau sistema 

osagaianitzen koefiziente gurutzatuekin gerta daiteke39,65,66,70,72,76,77,82,91. Dayananda-k 

koefiziente gurutzatuaren ikur positibo edo negatiboari buruz egiten duen azalpenean dio, 
~Dij

n  koefizientea positiboa izateak i osagaiaren elkardifusio-fluxuarengan ekarpen 

positiboa adierazten duela j osagaiaren kontzentrazio-gradientearen aurrean, eta baita ere i 

eta j-ren arteko aldarapen termodinamikoa adierazten du. ~Dij
n -ren balio negatiboek j 

kontzentrazio-gradientearen aurrean i fluxua urritzen dela adierazten omen dute, eta i eta j 

osagaien arteko elkarren erakarpena. 

 

Aztertutako bikotean  eta ~DCrTi
Fe ~DTiCr

Fe  koefiziente gurutzatuek aurkako ikurrak 

dituzte, beste bikote batzuetan ere ikusi izan dena39,65,66,91, baino ez da azalpen 

termodinamikorik aurkitu fenomeno honi, eta lan honetan ere ez da emanen, ez baita 

prozesuaren azterketa termodinamikorik egin. 

 

Altzairu herdoilgaitz ferritiko/Ti6242 bikotearendako egindako azterketan, 

analizatutako x = -0.3μm puntu bakarrean, hots, bere ibilbidea 316L/Ti6242 bikotearen 

ibilbidearekin berea gurutzatzen den puntuari dagokiona, elkardifusio-fluxua 

alderantzizkoa da, hots kontzentrazio-gradientea positiboa den norabidean. Hau dana Cr-

aren profilak x = -1μm puntuan duen tontorrarekin bat dator, eta fluxua zero den plano 

baten izatea iragarri daiteke x = -0.3μm puntutik titanio aldera, baino ez da bide horretan 

kalkulorik egin. Fe eta Cr-aren maximo eta minimo erlatiboek, ordea, ez dute inongo fluxu 

zero planorik ekartzen, Matano-metodoaren bidez egindako kalkuluek adierazten dutenez. 

 

Elkardifusio-koefizienteendako termodinamikako 2 legean oinarriturik64,65,80,91 

dagoen egonkortasun-irizpidea sistema hirutar honi aplikatuz, hurrengo ezberdintasuna 

bete beharko litzateke: 
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~ ~ ~ ~D D D DTiTi
Fe

CrCr
Fe

TiCr
Fe

CrTi
Fe− > 0  (5.24) 

 

Eta benetan ezberdintasun hau betetzen da. 

 

316L/Ti6242 bikotearen elkardifusio-koefizienteen bilakaera analizatutako hiru 

puntuetan 5.1 Taulan erakusten da. 

 

  ×10-16 m2s-1   

 ~DTiTi
Fe  ~DCrCr

Fe  ~DTiCr
Fe  ~DCrTi

Fe  
~

~
D

D
CrTi
Fe

CrCr

 

-5μm 18.5 - - -39 - 

-3.3 μm 5.4 0.1 2.16 -0.5 -4.6 

-2.8 μm - - - - -1.4 

 
5.1 Taula: 316L/Ti6242 bikotearen elkardifusio-koefiziente hirutarrak. 

 

Sei difusio intrintseko koefizienteek ez dira aurkitu ahal izan, ez baititugu hiru 

difusio-bikote, kontzentrazio berbera dutenak beren Kirkendall-planoetan. Beste alde 

batetik, ezinezkoa dena solidoen arteko difusio-prozesuetan erdiestea. 

 

Difusio-bikote honetan bada gutxienen elementu-kopuru handia, difusio-

prozesuaren eragina izan dezaketena. Nikel-a, adibidez, kontutan hartzeko kopuruan dago, 

eta gainera, difusio-zonan ez ohizko kontzentrazio profila erakusten du ( ikus emaitzen 

atalean 4.11 irudia). Sistema lautar bat ebazteko hiru difusio-bikote behar dira, 

kontzentrazio-puntu berberean elkarrekin ebakiko dutenak. 

 

Difusio-prozesu honetan mugan zenbait fase sortu direla ere, gogoan hartu behar da. 

Beraz, fase bakoitzari dagokion elkardifusio-koefizientea kalkula daiteke, Kidson101, 

Heumann26 eta Tsuji-k38 proposatzen duten eran. Baino, honetarako beraiek proposatzen 

dituzten ekuazioetan beharrezkoa da fase bakoitzari dagokion kontzentrazio-profila 

ezagutzea, baino ezinezkoa izan da hori lan honetan difusio-luzerak oso motzak izan 
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direlakoz, eta ondorioz sortutako geruza intermetalikoen lodiera ere oso meharrak izan 

direlakoz. 

 

5.1.1.2.3 β-Ti geruzaren hazkuntza 316L/Ti purua sisteman 

 

316L altzairu herdoilgaitz austenikoaren loturetan, bai purutasun komertziala duen 

Ti-arekin, eta bai Ti6242 aleazioarekin aipatutako intermetaliko geruzen sorreraz gain 

titanio beraren mikroegitura-transformazioa ere gertatu da. Honela, burdinaren eta 

kromoaren difusioa iristen den geruzan β-Ti egitura egonkortzen da giro-tenperaturan, eta 

mugatik urrunago ( Fe-a eta Cr-a gutxitu ahala) Widmanstätten-mikroegitura. 

 

Tenperatura jakin batean, 316L/Ti purua bikotean, β egitura duen Ti-geruza, 

Widmanstätten mikroegitura, eta difusioz sortutako beste fase guzien lodiera, difusio-

denboraren arabera handitzen da31,101. Fase baten hazkuntzak difusioak kontrolatzen 

duenean, denborarekiko menpekotasun parabolikoa erakusten du, hots 

 

d = k t  (5.25) 

 

d lodiera, k proportzionaltasun-konstantea, eta t denbora izanik. 

 

Hemendik aurrera, Ti barreneko β-mikroegitura duen geruzaren hazkuntza-zinetika 

aztertuko da. Tenperatura ezberdinetan egindako loturetan eratu diren β-Ti geruzen 

lodierak neurtuz, tenperatura  bakoitzerako k proportzionaltasun-konstanteak  aurkitu dira 

( ikus 4.2.3 ataleko mikrografiak). 

 

Ardatz bakarreko konpresioz, 15 minutuz hiru tenperatura ezberdinetan, 800, 900 

eta 1000ºC-etan lotutako, eta ondoren, 30 minutuz mantenduz tenperatura berberetan, 

bihurdura-saiakuntza jasan duten bikoteak aztertu dira. Baita ere 1000 eta 1050ºC-etan 60 

minututako HIP-eko lotura-prozesua izan duten bimetalikoak hartu dira, eta beste bikote 

bat 1000ºC-etako HIP-eko lotura prozesutik gain bihurdura-saiakuntza jasan duena ( 30 

minutuz tenperatura berean). 
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5.10 irudian β-Ti egiturarendako k2 balioak Arrhenius-en prozesu bakoitzarendako 

irudikatu dira. 

 
5.10 irudia: Arrhenius-en diagraman, β-titanioarendako lan honetan erdietsitako k2 konstanteak, 

~D  elkardifusio-koefizienteak, eta aldi berean, Taguchi eta bere laguntzaileek108 

erdietsitako k2 konstanteak irudikaturik. 

 

Irudian ikus daitekeenez 800 eta 1000ºC tartean linealtasun ona erakusten dute 

prozesu bakoitzeko k2 konstanteek. Indukzioz erdietsitako eta ondoren bihurdura jasan 

duten 316L/Ti bimetalikoetan aurkitutako k2 konstantearen tenperaturarekiko 

menpekotasuna honelakoa da: 

 

k2 = 4.5*10-2 exp ( -246000J mol  
RT

-1× ) m2s-1 (5.26) 

 

Emaitz hau Fe/Ti bikotearendako Taguchi eta laguntzaileek108 erdietsitako 

erlazioarekin konparatzenda, hots hurrengo ekuazioan emandakoarekin: 

 

k2 = 4*104 exp ( -360000J mol-1 
RT

× ) m2s-1 
(5.27) 
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Argi da lan honetan β-Ti hazteko behar den  aktibazio-energia Taguchi eta 

laguntzaileek lortzen dutena baino askoz ere ttikiago dela. Beraiek proposatutako (5.27) 

ekuazioa   erabiliz   aurkitutako  k2  konstantearen   balioak  lan  honetan   erabilitako   

lan--tenperatuetan, 5.10 irudian jarri dira. Bertan ageri diren Taguchi-k eta laguntzaileen 

k2 konstantea gurea baino magnitude-orden bat handiago dira gutxi gora behera. 

Bibliografiako datuekin dugun aldea izateko arrazoi bat baino gehiago bada, eta horietako 

bat erabilitako lotze-prozedura izan daiteke. Hala, Taguchi eta besteek 3MPa-eko baino 

presio ttipiagoak erabili dituzte, eta oso denbora luzeak ( 100-400 ordu), lan honetan 

erabilitako denbora motz eta presio altuen ordez ( 15MPa 15 minutuz lotzeko, eta 30 

minutuz mantenduz ondoren). Ezberdintasun honek difusioarengan presioak duen eragina 

erakutsiko luke. Izan daiteke ordea, beste arrazoi bat kontutan hartu beharrekoa, hots 316L 

altzairu herdoilgaitz austenitikoan beste elementu batzu badirela, eta elementu berrien 

eraginak β-Ti fasearen zinetika alda dezakeela. Hala gerta daiteke hemen, bai Cr-a eta bai 

Ni-a β-Ti fasearen egonkortzaileak direnez. 

Qk2

 

 Lan honetan  aktibazio-energia Taguchi-renean baino askoz ere ttipiago 

izateak, 316L/Ti6242 bikotean β fasea aiseago hazi dela erakusten du, eta beraz, gerta 

daiteke presio altuek β-Ti fasearen hazkuntza erraztea. Suposaketa hau ohi denaren aurka 

doala dirudi, hots presio altuek fase-hazkuntza eragozten dutela. Hala ere, 

bibliografian19,156 hemen deskribatutako efektu berbera azaltzen da fase batzurendako. 

Ulergarria da gainera, ardatz bakarreko presioak materialen isurpena eragiten duelakoz, 

eta isurpen honek difusioa azeleratzeko hutsune-kontzentrazio aski handiak sortzen 

dituelakoz. 

Qk2

 

Esperimentalki argi gelditu da, gainera, berotako konpresio isostatikoz ( 1000ºC-

etan eta 20MPa-etako presio isostatikoa erabiliz, ordu batez) erdietsitako, eta ondoren 

1000ºC-etan bihurdura-saiakuntza eragin zaion bimetaliko batean, bertan garatu den β-Ti 

fasearen lodiera ( 225 μm-takoa) (5.26) ekuaziotik aurkitutako k proportzionaltasun-

konstanteak iragarritakoa baino askoz ere handiagoa dela. (5.25) ekuazioaren bidez 

aurkitzen bada proportzionaltasun konstantea, aipatutako lodierarekin k2=9.4 × 10-12m2s-1 

dela ikusi da, beraz, Taguchi-k proposatutako konstantearen eta (5.26) ekuazioak 

proposatzen duenaren tarteko balioa du konpresio isostatikoz egindako loturan 
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aurkitutakoak. Guzi honek pentsarazi dezake denbora luzeek β-Ti fasearen hazkuntza 

errazten dutela. Konpresio isostatikoz erdietsitako bimetalikoetan ( 1000 eta 1050ºC-etan) 

(5.26) ekuazioa baliogarria da, k, proportzionaltasun konstantea kalkulatzeko, 5.10 irudian 

ikus daitekeenez. 

Aurreko ekuazio batean, (5.3) ekuazioan han zuzen, adierazitako β-Ti barreneko 

elkardifusio-koefizientea 5.10 irudian adierazi da, baita ere. Difusiorako aktibazio energia, 

QD = 137KJ mol-1 da, eta, β-Ti fase-hazkuntzarako = 246KJ mol-1 behar denarekin 

konparatuz, ikus daiteke β-Ti fasearen-hazkuntzarako behar den energia elkardifusiorako 

behar dena baino askoz ere handiago dela. Hala izatea iragarri zitekeen, Taguchi eta 

laguntzaileek egindako ikerketetan aurkitu zutenez, β-Ti fasea hazteko behar den 

aktibazio--energia ( ) QD difusiorako behar den aktibazio-energia gehi beste batugai 

bat da, alegiazko aktibazio-energia deitzen dutena, Matano-planoarekiko tenperaturaren 

arabera β-Ti faseko mugen higidurari dagokiona. Aipatutako artikuloan108 - 

QD=120KJmol-1 da, beraz, lan honetan aurkitutakoaren oso antzekoa ( 109KJmol-1 bait 

da). 

Qk2

Qk2

Qk2

 

5.1.2 AISI4130/Ti6242 
 

Aleazio urriko altzairua (AISI4130) Ti6242 aleazioarekin lotzean, altzairutik titanio 

aldera barreiatzen den karbonoak MC karburoak eratzen ditu mugan, titanio aldean, 4.14 

irudian ikus daitekeen eran. Karbonoaren berehalako difusioaren ondorioz sortutako 

hasierako unetako karburoek, mugaren barrena Fe eta Ti-aren arteko elkardifusioa gerta ez 

dadin, gaindi ezinezko hesi baten antzera jokatzen dute. Burdina eta titanioaren arteko 

difusibitate urri hau nabarmena da 5.11 irudian erakusten diren kontzentrazio-profiletan, 

difusio-distantzia oso motza dela ageri baita beraietan. Elementuen garraioa egoera 

solidoko difusioak kontrolatzen duenez, kontzentrazio-banaketa errore-funtzioaz doi 

daiteke lehenbiziko hurbilketa batean, 5.11 irudian egin den eran. 

 

Aluminioaren difusio urria titaniotik altzairu aldera ere, ikus daiteke 5.11 irudian, 

elementu honek altzairuan duen disolbagarritasun txikiaren lekuko. Adierazgarria 

suertatzen da, baita ere, difusio-kurba esperimentaletatik aurkitutako difusio-koefizientea 
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316L/Ti6242  difusio-bikotean aurkitutako koefizienteak baino bi magnitude-ordena baino 

ttikiagoa dela. Honek adierazten du, mugako karburoek mugan ez dutela iragazkortasun 

handirik erakusten, beste elementuek beraien barrena barreia dezaten. 

 

 
5.11 Irudia: Kontzentrazio-profilak AISI4130 altzairua eta karburoak bereizten dituen muga 

jatorritzat hartuz. 

 

5.1.3 Inconel 625/Ti6242 
 

5.1.3.1 Mugaren karakterizazio mikroegiturala 

 

Aztertutako aurreko bikoteetan bezala, superraleazio eta titanio-aleazioaren arteko 

lotura gertatzekoan sortutako fase intermetalikoek mugan gertatutako difusio-prozesuaren 

ulermena zailtzen dute. Intermetaliko bakoitzaren hedadura eta kontzentrazio-profilak 

muga guzien barrena izandako elkardifusioaren araberakoak izanen dira. Muga hauen 

barrena eragiten duten difusibitateak hasierako materialetan eragiten zutenetatik 

ezberdinak izan daitezke. Baino Ni/Ti/Cr fase-diagrama hirutarrak157 mugan barrena fase-

banaketa kualitatiboki ulertzen laguntzen du. Aipatu behar da aipatutako diagrama 
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hirutarra aurkitu den tenperatura baxuena 1027ºC izan dela, esperimentalki lotura egiteko 

erabili dena (900ºC) baino frankoz ere altuago. Esperimentalki EDS, barreiatze-energiaz, 

elementu bakoitzarendako  neurtutako  kontzentrazioak, oreka-diagrama  hirutarrean  

irudikatu  dira ( 5.12 irudia). 

 
5.12 Irudia: Ni/Ti/Cr fase-diagrama hirutarra, 1027ºC-etan, eta bertan IN625/Ti6242 bikotean izan den difusio-

ibilbidea. 

 

Oreka-diagrama hirutarraren bidez, kualitatiboki azal daitezke difusio-prozesukoan 

Cr  eta Ni elementuek  eratu  dituzten ez ohizko  profilak ( ez  bait dira  bi elementu soilen 

arteko ohizko errore-funtzioen profilak). Titanioa ( “A” oreka-diagraman) eta 

superraleazioa ( “B” 5.11 irudian) ondoan jartzen direlarik, elkardifusio-prozesuak 

diagramako TiNi+Cr eremuan “C” deitutako puntuko konposaketa duen aleazio bat 
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eratzen du. Fase-diagramak TiNi eta Cr bi fase berri hauen eraketa iragartzen du, eta 

dagokien mugan: Ti/TiNi, TiNi/Cr eta Cr/INCONEL. Kromoz aberatsa den fase baten 

eraketak, Cr-aren kontzentrazio-profilean tontor baten izatea argitzen du. Difusio-ibilbidea 

“C”-tik Ti aldera hurbiltzean, TiNi geruzan Cr-kopurua gutxitzen da ( 4.28 irudia), 

diagrama hirutarreko ( 5.12 irudia) gezia jarraituz, eta denborarekin Cr-aren 

kontzentrazioa oso baxua izanen da ( “D” diagrama hirutarrean), beraz, hemendik aurrera 

Ti-aleazio aldera difusio-ibilbideak oreka-diagrama bitarra149 jarraituko du ( 5.13 irudia). 

 
5.13 Irudia: Ni/Ti fase-diagrama bitarra. 

 

Diagrama bitar honetan ikus daiteke titanio-kontzentrazio handiagotarako TiNi eta 

Ti2Ni faseen nahastura iragarri daitekeela, 4.18.b irudian ikusi diren datu esperimentalekin 

bat eginez, bertan TiNi xingolaren barrenean Ti2Ni hauspeakizunak ikus bait daitezke. 

Hauspeakizun-proportzioa Ti-aleaziora hurbildu ahala handitu egiten da. Azkenik Ti2Ni 

eremu batera iristen da. Ondoren diagramak Ti2Ni+αTi eutektoideak eratutako eremu bat 

iragartzen  du, baino seguraski  izandako hozte azkarraren ondorioz, difusioz  lotutakoan, 

β-Titanioak egoera erdiegonkorrean irauten du, eta 4-29 irudian ikus daitekenez α-Ti 

5.34 



Eztabaida 

orratzak besterik ez dira ageri. Beste alde batetik, 4.30 irudian ikus daiteke Ti-aleazioak β-

Ti asko erakusten duela muga ondoan, Ni-aren difusioak β fasea egonkortzen bait du. 

 

Beste aldera begiratuz, “C” puntutik ( 5.12 irudia) inkonel aldera, geziak 

adierazitako ibilbidea jarraituz, TiNi fasean Cr-kopurua gehitzen da (4.28 irudia ikus), eta 

Ni-arena, berriz, urritu oreka-diagrama hirutarrean ikus daitekeenez. Orduan, mugaren 

alde honetan konposaketa diagramako NiTi+Cr2Ti+Cr eremura higituko da. Diagramako 

iragarpen hau esperimentalki Cr2Ti fasea agertzeak baieztatu egiten du. Puntu honetatik 

aurrera, aleazioaren konposaketa Ni-az aberatsagoa izanen da, esperimentalki aurkitutako 

konposaketa-bilakaera jarraituz, NiTi+Cr, Ni3Ti+NiTi+Cr, Ni3Ti+Ni+Cr ( batzuetan, Nb-

ak Ti-a ordezkatzen du Ni3Ti intermetalikoan, Nb-z aberatsa den Ni3Ti eratzeko), eta 

azkenik Ni+Cr. Eremu honetan, nahiz eta diagraman tenperatura honetan ezin den agertu 

Mo eta Ti-aren laguntzaz σ fasea sortzen da tenperatura baxuetan ( ikus 4.28 irudia), 

316L/Ti eta 316L/Ti6242 bikoteen loturetan aurkitakoen antzera. 

 

Lotura guzien barrena agertu diren faseak aztertuz, superraleaziotik hasiz 

aurkitutako lehendabizikoa σ fasea da, eta Cr4 Ni3 Mo2 estekiometria erakusten du, bere 

egitura tetragonala eta sare-parametroak158 a=0.88nm eta c=0.46nm izanik, 5.1.1 atalean 

ikusitako σ fasearen antzekoa. 

 

Ondoren, σ fasearen ondoan η-Ni3Ti fasea dago, egitura hexagonala eta 

parametroak a=0.51nm eta c=0.83nm izanik; fase hau150,152,159-161 Ni/Ti aleazioetan aurki 

daiteke, nahiz eta bibliografian19,149,152,161,162 antzeko estekiometria, baino kristal-egitura 

ezberdina duten faseak aurki daitezkeen. Fase honen (σ) ondoan, Ni3Ti motako egitura 

batzu aurki daitezke, baino Nb kopuru handi xamarrak dituztenak beraien barnean. 

 

Azken  fase hau Ni9TiNb fasea  dela pentsa daiteke152,160, egitura hexagonala eta 

sare--parametroak a=0.5121nm eta c=0.8337nm izanik. Cr-z eta Mo-z aberatsa den fasean 

egitura kubikoa bcc da, eta parametroa ( a=0.295nm) Cr-ari dagokio, nahiz eta bera baino 

handiago izan ( aCr=0.2884nm), baino Cr/Mo soluzioak onar dezakeen balioen barne, 

beraz Cr metalikoa dela argi da. Xingol honetan, baita ere, β-Cr2Ti fasea ageri da eta 

diagrama bitarretan149,150 aurki daitekeen faseari dagokio. β-Cr2Ti eta TiNi fase tartean 
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ageri diren Ti-oxidoen kristal-egitura eta parametroak argitalpen 

ezberdinetan149,150,152,160,161 aurki daitezke. Hurrengo fasea berriz TiNi intermetalikoa da, 

eta bere egitura kubiko arrunta dela ikusi da, baino berriki146, Ti eta Ni puruen arteko 

loturetan aurkitutako TiNi intermetalikoan metaketa-ordena ezberdinetako egiturak ikusi 

izan dira. Bukatzeko, NiTi2-ren egitura diagrama-liburu klasikoek152 ekartzen dute. 

 

5.1.3.2 Muga inguruko difusio-prozesuaren azterketa 

 

Egindako EDS analisiek ( ikus 4.28 irudia) muga inguruan solutu-banaketaren 

hedapena erakusten dute. Elementu-garraioa egoera solidoko difusioak kontrolatzen 

duenez, kontzentrazio-banaketak errore-funtzioaren profil-itxura izan behar du. Elementu 

nagusiak hartuz soilik, argi da titanioaren profilak errore-funtzioa erakusten duela, baino 

ez dirudi hala gertatzen denik Ni eta Cr-arekin. Nikelaren kontzentrazioak zokogune 

gaitza erakusten du hasierako mugaren inguruan. Beste alde batetik Cr-ak mugan 

superraleazio aldean kontzentrazio altuko eremu bat du. Profil honen antzekoak ikusi ziren 

316L/Ti eta 316L/Ti6242 bikoteetan ( ikus 4.11.a eta 4.11.b irudiak), aurreko ataletan 

ikusi eta eztabaidatu direnak. 

 

Cr eta Ni-aren kontzentrazio-baturak versus distantzia irudikatzen badira ( 5.14 

irudia), baturak hurrego errore-funtzioaren itxura erakusten du: 

 

c = 42 - 42 erf x
Dt2

⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
 

(5.28) 

 

x-en jatorria TiNi intermetalikoan hartuz. Ekuazio berberak balio du Ti-aren 

kontzentrazioa irudikatzeko ( 5.14 irudia). 
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5.14 Irudia: Ti eta ( Ni+Cr) kontzentrazio esperimentalak, eta errore-funtzioaren bidez aurkitutako 

profilak, muga inguruan, jatorria bi profil teorikoek elkarrekin gurutzatzen duten puntuan 

hartuz. 

 

INCONEL 625-aren elementu nagusiak Ni eta Cr direnez, eta elementu hauen 

difusioaren arteko ezberdintasuna kontuan hartuz, bidezkoa dirudi elementu hauen baturak 

(Ni+Cr) ohizko errore-funtzioaren itxura izatea egoera solidoko difusioan. Ti-aren eta 

Ni+Cr baturaren profilak TiNi fasearen erdian gurutzatzen dute elkarrekin, TiO-etatik 

2μm titanio aldera. Nikelak β-Ti barnean berehala ( D=3×10-12m2s-1, 900ºC-etan), eta 

titanioak, berriz, superraleazioan oso mantso ( Nikelean19, D = 1.6×10-17m2s-1) barreiatzen 

duela kontuan izanez, fenomenoa ongi azal daiteke. β-Titanioaren sarea, kubikoa eta 

gorputzean zentraturik (bcc) izatean, nikel-aleazioaren fcc sare trinkoa baino irekiagoa da 

eta honek argi dezake nikelaren-barneko titanioaren difusio urria. Honen arabera Ni-etik 

titaniora atomo-fluxu handiago izanen da alderantziz baino, eta hasierako mugan zeuden 

oxidoak superraleazio aldera higituko direla Kirkendall efektuaren bidez. Efektu berberak 

TiNi fasearen asimetria hasierako mugarekiko azalduko luke, fase hau Ti-aleazio aldera 

zabalago baita superraleazio aldera baino. Difusioa Ti aldera superraleazio aldera baino 

lasterrago izateak, azaltzen du nikelaren profilak erakusten duen zokogunea oxido 

inguruan, superraleazio aldera. Hau ulertzeko pentsa daiteke fcc egitura duen 
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superraleazioak ez dezakeela Ni aski eman TiNi fasearen hazkuntzarako. Efektu honek, 

berberak, eraginen luke Kirkendall erako superraleazio eta oxidoen arteko porositate-

sorrera ( ikus 4.29 irudia). Antzeko leku bateko porositatea Ni eta Ti bikotearen loturan 

bibliografian146 azaltzen da. 

 

Zenbait elkardifusio ( austenita/βTi) erabil dira profil teorikoen eraikitzeko, baino 

bat besterik ez da ongi doitzen puntu esperimentaletara, 5.14 irudian erakusten dena. 

Bibliografian19 Fe/Ti bikotearendako, βTi-ri eta austenitari ( fcc, superraleazioarena 

bezalatsukoa), dagokien tenperatura tarte baterako proposatzen den elkardifusio-

koefizientea da balio digun koefizientea, hots: 

 

D = 3.15 × 10-4 exp − ×⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

247000J
RT

mol-1
m2s-1 (5.29) 

 

Difusio-koefiziente hau 316L/Ti6242 eta 316L/Ti puruarendako errore-funtzioaz 

doiketa egiteko erabilitako berbera da. 5.14 irudian erakusten diren difusio-profil 

teorikoak eraikitzeko erabilitako difusio-koefizientea (5.29) ekuazioko D-a da, 900ºC-etan 

eta 30 minututako difusio-denboraz. 

 

Hala ere elkardifusio-koefiziente hau ez da egokia Ti-aren barneko Ni-aren difusioa 

azaltzeko, barreiatutako distantzia 5.29 ekuazioak iragarritakoa baino askoz ere handiago 

baita. 

 

5.15 irudian ikus daitekeenez x=24μm inguruan, Ti-aren eta Ni-aren profilek Ti-aren 

mikroegitura-aldaketak eragindako aldaketa erakusten dute, Widmanstätten fasetik 

Ti6242-ko ohizko mikroegitura bifasikoa, eta ondorioz Ni-aren Ti barreneko 

disolbagarritasuna gutxitzen da, Ni-a ia ia disolbagarriezina baita αTi-an152. 

 

Difusio-luzera esperimentala 20-50μm ingurukoa da, eta bibliografian19 aurkitutako, 

D=3×10-12m2s-1, βTi barnean Ni-aren difusio-koefizientearekin kalkulatutako 

x=2 Dt =73μm difusio-luzera magnitude-ordena berberekoa. 
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5.15 Irudia: Elementu nagusien kontzentrazioak INCONEL625/Ti6242 difusio-bikotean, EME-n neurtuz. 

 

5.1.3.2.1 Kirkendall efektua 

 

hasierako muga ezagutzearren fase bakoitzari dagokion bolumen atomikoak aurkitu 

dira. Honela, inconel aldetik hasiz hurrengo bolumen atomikoak aurkitu dira: 

ΩINCONEL=0.0116nm3 ( inconel barneko ia gehigarri guziek Ni-aren sare-parametroa 

handitzen dute), Ωσ=0.0132nm3, Ωη−Ni Ti3
=0.0105nm3, ΩCr+20%Mo=0.0128nm3, 

=0.014nm3, ΩNiTi=0.0155nm3, Ωβ−Cr Ti2
ΩNi Ti2

=0.0166nm3, eta azkenik 

ΩTi6242=0.0195nm3. 

 

Bolumen atomiko egokia aukeratzearren zeinbat hurbilketa egin dira, batez ere 

oxido eta σ fasearen artean kokatutako eremuan, bertan ageri diren fase ezberdinen 

banaketa ez delakoz aski ongi ezagutzen. Ekorketako mikroskopio elektronikoaren energia 

barreiatzailez hartutako analisien bidez eraikitako profilak 5.16 irudian ikus daiteke. 

Ordenatuetan %atomiko zati fase bakoitzeko bolumen atomikoa jarri dugu ( fase 
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bakoitzeko bolumen atomiko konstantea hartuz), Cr gehi Ni kontzentrazioak alde batetik 

eta Ti bestetik hartuz. 

 

 
5.16 Irudia: Cr+Ni kontzentrazio-profila alde batetik eta Ti kontzentrazio-profila bestetik, %atomikoa 

bolumen atomikorako hartuz ordenatuetan eta distantzia abzisetan. 

 

Irudian ikus daiteke x=5.3μm puntuan eten bat dagoela, bidezkoa dena puntu hori 

Ti2Ni  eta  Ti  arteko  muga  baita, eta  ondorioz  bertan  ez dira egokiak ez  ez ΩTi 

( ez baten, ez bestearen bolumen atomikoa). 

ΩTi Ni2

 

Aipatutako profilen bidez Matano-ren planoa aurkitu dugu ( bolumen atomiko 

konstanteak hartu direnez zatika, Matano-planoak hasierako planoa adierazten duela jo 

daiteke), eta oxidoetatik titanio aldera x=1.5μm inguruan kokatu da, planoaren bi 

aldeetara azalerak berdinak diren tokian. Matano-planoaren kokapenak, hots hasierako 

planoarenak, difusio-prozesua aurrera joan ahala inconel-etik titaniora alderantziz baino 

atomo-fluxu handiago izan dela adierazten du, eta ondorioz sarearen planoak 

superraleazio aldera desplazatu direla, eta beraiekin batera titanio-oxido txikiak. Beste 

hainbeste adierazten dute 4.29 irudian ageri diren poro handiek, oxidoetatik inconelaren 
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barne aldera kokaturik daudenak. Cr-aren profila behatuz ( 5.15 irudia), aipagarria 

gertatzen da, elementu hau doi--doi iristen dela hasierako edo Matano-planora, beraz Cr-

ak ez du titanio-aleazioan sartzen lortu, eta Cr metaliko eta β-Cr2Ti eran hauspeatu da. 

 

Oxidoak dituen planoa  Kirkendall-planotzat jotzen da, eta plano honen kokapena 

ezagutzeak Ni+Cr eta Ti atomoen difusioa sarearekiko deskribatzen duten fluxu 

intrintseko koefizienteak aurkitzea ahalbidetzen du. 

 

Difusio intrintseko koefizienteak Heumann-en metodo grafikoaz aurkitu dira, eta 

honako erlazio hau dugu: 

 

D
D
Ni Cr

Ti

+ = 2  (5.30) 

 

eta Darken-en 5.11 eta 5.12 ekuazioak erabiliz ebazten badugu, Fe-a eta Ti-arendako 

honako koefizienteak ditugu: 

 

DNi+Cr = 1.37×10-16m2s-1 (5.31) 

 

eta 

 

DTi = 5.7×10-17m2s-1 (5.32) 

 

eta beraien zatidura, hurrengoa da: 

 

D
D
Ni Cr

Ti

+ = 2 4.  (5.33) 

 

Heumann-en bidez ( 5.30 ekuazioa) aurkitutako erlazioaren antzekoa suertatzen 

dena. 
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Koefiziente   intrintsekoendako   aurkitutako   balioak    austenitaren19    autodifusio-

-koefizientearen ( 3×10-17m2s-1 ordenekoa dena) oso antzekoak direla, ikus daiteke. Ni-

aren autodifusio-koefiziente ttipi honek, aurki, koefiziente intrintsekoen koefizienteak 

hain ttikiak izateko eragiten du, aleazio barrenean autodifusio urria izateak, Ti-ra 

iragateko atomo gutxi izatea ekartzen baitu. Arrazoi berberagatik Ni-aren kontzentrazio-

profilean minimo erlatibo bat sortu da, atomo gehiegi eman baitu titanio aldera iragateko, 

baino aldi berean zailtasunez iristen baitira inconelaren barnetik. 

 

5.1.4 AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 
 

AISI4130/Ti64 bimetalikoaren lotura hobea izan dadin karburoak ekidinez Ni, Cu 

eta V-zko xaflak ezartzen dira bi metalen artean. Xaflen materialen hautaketa diagrama 

bitarren bidez egiten da ( ikus 3.6 eta 3.7 irudiak), binaka materialek disolbagarritasun 

handia izan dezaten zainduz. 

 

5.1.4.1 AISI4130/Ni muga 

 

Ekorketako mikroskopio elektronikoan EDS-z aurkitutako kontzentrazio profilek 

(4.45 irudia) difusio ona izan dela erakusten dute, baino bada muga guzian barna 

partikula--kate bat, 4.43 irudian ikus daitekeenez, difusioak lotura ondoreko tratamendu 

termikoa ematean jarrai zezan eragotzi duena. 

 

Berotako konpresio isostatikoz lotutako bimetalikoen, eta baita ere, gainera, ondoren 

tratamendu termikoa hartu duten bimetalikoen Fe-aren eta Ni-aren kontzentrazio-profil 

esperimentalak, eta errore-funtzioaren bidez eraikitako profil teorikoak, ikus daitezke 

hurrenez hurren 5.17.a eta 5.17.b kontzentrazio-profiletan. 
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5.17 Irudia: Esperimentalki erdietsitako balioak eta errore-funtzioaren bidez eraikitako difusio-profilak, 

AISI4130 eta Ni-aren mugan. 

a) HIP-ez erdietsitako bimetalikoan. 

b) HIP-ez erdietsi eta ondoren tratamendu termikoa jasan duen bimetalikoan. 
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Errore-funtzioaren ekuazioa, baliagarria bai Fe-rendako eta bai Ni-arendako, honako 

hau da: 

 

( )
c erf x

Dt
= −

⎡

⎣
⎢
⎢

⎤

⎦
⎥
⎥

50 50
2

 (5.34) 

 

Honela aurkitutako elkardifusio-koefizientea D=1.1×10-15m2s-1 da, eta beraz difusio-

luzera 60 minutuz 2 4Dt m= μ -takoa da. Elkardifusio-koefizientea bibliografian19 

aurkitutako   700ºC-900ºC   tarterako   baliagarria  den  Fe-aren  barneko  Ni-aren  difusio-

-koefizientearen antzekoa da, hots: 

 

D = 9.9 × 10-4 exp − ×⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

259100J
RT

mol-1
m2s-1 (5.35) 

 

Difusio-koefiziente honen arabera 900ºC-etan eta 60 minutuz difusio-luzera 

2 6Dt m= μ  litzateke. 

 

Bibliografian aurkitutako difusio-koefiziente gehienak ordena bat edo biez 

handiegiak dira esperimentalki aurkitutakoarekiko. Errore-funtzioaz ongi doitu da Ni-aren 

aldea eta ongi samar Fe-aren aldea. Eremu honetan Ni-ak Fe-ean errore-funtzioak iragarri 

duena baino gehixeago barreiatu du. 

 

Ondoreko tratamendu termikoan gertatu dena ulertzea zailago suertatzen da, hiru 

difusio-denbora, hiru tenperatura eta hiru difusio-koefiziente ezberdinen eragina izan 

delakoz prozesu amaierarako. Lehendabiziko prozesua, hots HIP-ez lotura gauzatzekoan 

izandakoa ezagutzen da, aurrean deskribatutakoa baita, baino oraindik beste bi difusio-

koefiziente eta bi denbora daude. Aurkitutako19 (5.35) ekuazioa ez da baliagarria prozesu 

honetan, 960ºC-etan D=1.04×10-14m2s-1 balioa hartzen duelakoz, eta beraz 15-20 

minutuetan difusio-luzera 2 6Dt m= μ  ingurukoa izanen litzateke, eta HIP-eko 

prozesuko 4μm-ko  luzerarekin 10μm dira, handiegia  zalantzarik gabe, (5.34) 

ekuazioaren  bidez datu  
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esperimentaletara ongi doitu diren profilak eraiki baitira, eta horretarako erabilitako 

2 4 8Dt m= . μ  izan baitira ( 5.17.b irudia). Honen esanahia izan daiteke edo partikulek 

lotura txarra adierazten dutela, eta presio ezean difusioa zaila bihurtzen dela, edo 5.35 

ekuazioko difusio koefizientea ez dela baliagarria tenperatura altuagotarako, eta 

tenperatura hauetarako egokia bibliografian19 aurkitutako beste edozein dela. Hala, 725-

1075ºC tartean egokia den beste hau: 

 

D = 0.262 × 10-4 exp − ×⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

254500J
RT

mol-1
m2s-1 (5.36) 

 

960ºC-etan D=4.5×10-16m2s-1 da, eta ondorioz  difusio-luzera 1.2-1.5μm tartekoa 

izanen da, esperimentalki neurtutakoekin bat datorrena. 

 

Hurrengo tratamendu termikoan, hots 550ºC-etan, gertatutako difusioa 

deskribatzeko bibliografian19 aurkitutako koefiziente bakarra 600-680ºC tartean 

baliagarria da: 

 

D = 1.4 × 10-4 exp − ×⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

245700J
RT

mol-1
m2s-1 (5.37) 

 

Koefiziente hau erabiliz 550ºC-etan eta prozesua 60 minutuz izan dela kontuan 

izanez, 0.0224μm difusio-luzera ateratzen da, beraz mesprezagarria da tenperatura 

honetan gertatzen den difusioa. 

 

Matano-planoa mugako partikuletatik Ni aldera 0.15μm-tara kokatu da grafikoki, 

HIP eta tratamendu termikoen jasan duten laginetan. Beraz, ez dirudi Kirkendall efekturik 

izan denik. 

 

Beste alde batetik eta mikroegiturari dagokionez Ni inguruan altzairu ferritikoa 

austenitikoan bihurtzen dela ikus daiteke ( 4.43.a eta 4.43.b), Ni-aren izaera gammagenoa 

kontutan hartuz iragarri zitekeena. 
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5.1.4.2 Ni/Cu muga 

 

Muga honi dagokionez, 4.46.a eta 4.46.b irudietan ikus daitekeenez, ez da muga aise 

kokatzen ahal, material batetik bestera poliki-poliki iragaten baita. 

 

Ni/Cu mugako  difusioa asimetrikoa  da, 4.47 irudietan ikus daitekeenez. Difusioa 

Cr-aren barnean Ni-arenean baino askoz ere handiagoa da, eta ondorioz oso zaila 

gertatzen da errore-funtzioa erabiliz balio esperimentalak ongi doitzea. Ni-aren aldean 

egokia den difusio-koefizientea ttipiegia da Cu-aren barnean, D, difusio-koefizienteak 

kontzentrazioarekiko menpekotasun gaitza baitu muga inguruan ( kontzentrazio-profilak 

elkarrekin gurutzatzen duten inguruetan). 

 

5.18.a eta 5.18.b irudietan kontzentrazio esperimentalen balioak eta errore-funtzioaz 

erdietsitako balioak ageri dira. HIP-ez erdietsitako loturan aurkitutako difusio-koefizientea 

D=5.4×10-16m2s-1 da, hots 2.8μm-tako difusio-luzera izan da, eta Ni-ari dagokion zatiari 

ongi doitzen zaio, baino ez hala Cu-aren aldekoari. 

 

Bibliografian19 aurkitutako Cu-aren difusio-koefizientea Ni barnerako baliogarria da 

800-1050ºC tenperatura-tartean: 

 

D = 7.24 × 10-5 exp − ×⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

255300J
RT

mol-1
m2s-1 (5.38) 

 

erabilitako errore-funtzioaz aurkitutako koefizientearekin bat datorrena. Baino 

bibliografian aurkitutako Ni-aren difusio-koefizienteak Cu barnerako handiegiak 

suertatzen dira, harritzekoa ez dena Cu aldean ez baita ongi doitzen erabilitako errore-

funtzioa. 
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5.18 Irudia: Ekorketako  mikroskopio  elektronikoan  (EME)  lortutako  balio  esperimentalak  eta errore-

funtzioaz eraikitako profil teorikoak. 

a) HIP-ez erdietsitako Ni/Cu bimetalikoaren mugan. 

b) HIP-ez gain A tratamendu termikoa jasan duen bimetalikoaren Ni/Cu mugan. 
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Kobre aldean egokiago litzatekeen difusio-koefizienteak D=1.3×10-15m2s-1, difusio 

luzera 4.4μm eman luke, baino lehendabiziko bi mikretan besterik ez litzateke egokia, 

ondoren, bi profilek elkarrekin ebakitzen duten puntutik urrundu ahala D=3×10-15m2s-1 

difusio-koefizientea egokiago litzateke eta. Honek denak elkardifusio-koefizienteen 

kontzentrazioarekiko aldakortasun izugarria adierazten du, baita oso distantzia motzetan 

ere. Bibliografian19 aurkitutako Cu barnerako Ni-aren difusio-koefizienteekin, 900ºC-etan 

hemengo balio esperimentalak baino balio handiagoak ematen ditu, nahiz eta ordena 

berekoak. Hala gertatzen da aurkitutako 700-1050ºC tartean baliagarria den hurrengo 

difusio-koefizientearekin: 

 

D = 2.7 × 10-4 exp − ×⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

236500J
RT

mol-1
m2s-1 (5.39) 

 

HIP-en ondoren beste tratamendu termikoa gaineratu zaion loturan profila askoz ere 

simetrikoagoa da (5.18.b irudia) distantzia motzetan, eta difusio-luzera 2 Dt =7μm duen 

errore-funtzioak ongi doitzen ditu bi profilak. 

 

Beraz, HIP-eko  prozeduraz lotu delarik  difusio-distantzia 2.8μm-etakoa  izan 

denez ( Ni-aren aldera), ondorengo tratamendu termikoan difusio-luzera 4.2μm-takoa izan 

da. Suposatuz 550ºC-etan difusioa  oso ttipia izan dela, aurrekoan  bezala, esan  daiteke 

960ºC-etan eragin duen difusio-koefizientea 4.9×10-15m2s-1 izan dela, eta beraz, 5.38 

ekuazioak baliagarria izaten jarraituko du. 

 

Difusio-bikote honetan Kirkendall efektua gertatzen dela ikusi da bibliografian163. 

Efektu  hau  924-1054ºC  tartean  ikusi  da,  eta  D
D

Cu

Ni
= 13.   erlazioa   aurkitu  da  difusio--

koefiziente intrintsekoen artean ( DCu=3.8×10-14m2s-1 eta DNi=2.9×10-14m2s-1). Gai hau ez 

da lan honetan aztertu, Matano-planoa kokatzerik ez baita izan, Ni-ak Cu guzia zeharkatu 

baitu, eta gainera V-a ere sartu da ondoko mugatik etorriz, profilek mugatutako azalerak 

neurtzea eragotziz. Gai honi buruz esan behar da efektu hau lan honetan ere susmatu dela, 

Kirkendall efektuaren ondorioz sortu diren poroak ikusi direlakoz, U tratamendu termikoa 

jaso duen laginean, nahiz eta ez izan hain nabarmenak HIP-etik zuzenean datozen 
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laginetan eta A tratamendua jaso dutenetan ( ikus 4.2.2.1 atala). Beraz, difusioa handitu 

ahala ( U tratamenduan hala gertatzen baita) poroak nabarmenago dira, Kirkendall 

efektuan iragarri daitekeen eran, U tratamendu termikoa hartu duen laginean denbora 

gehiago eduki baita labe barnean probetan tenperatura homogeneo zedin. 

 

5.1.4.3 Cu/V muga 

 

Lotura honetan Cu eta V-z gain Ni ere badugu, nahiz eta oso kontzentrazio ttipietan, 

Ni/Cu mugatik datorrena eta Cu guzieraren barrena Cu/V mugaraino iritsi dena. 

 

Nahiz eta Cu eta V elkarrekiko arras disolbagarriak izan, kontzentrazio versus 

tenperatura diagrama bitarrean149 erakusten denez, Ni-a agertzeak σ-Ni9V21 intermetalikoa 

sorrarazten du. σ fase hau, badirudi, 900ºC-etatik hoztekoan149 sortzen dela eta σ−CrFe 

intermetalikoaren antzeko egitura duela. Bere eraketarako ezpurutasunen ( kasu honetan 

Cu) beharra dagoela dirudi, edo bestenaz Ni eta V-aren arteko oreka termodinamikoa 

hautsiko duen beste faktoreen baten eragina. 

 

HIP-ez lotutako laginaren mugan σ fasea agertzen da, baino ez era homogeneoan 

muga guzian ( ikus 4.46.a irudia). Ondorengo tratamendu termikoaren ondorioz fase hau 

Cu/V muga guzian agertu eta loditzen da ( ikus 4.46.b irudia). Hala ere, bi kasuetan 

profilak  antzekoak  dira, nahiz  eta A tratamendu  termikoarekin  difusioa  zerbait  

handitu ( ikus 4.50.a eta 4.50.b irudiak). Baino, irudi hauetan ikus daiteke Ni-aren profila, 

aukeratutako jatorriaren inguruan, handitu egiten dela, σ intermetalikoaren garrantzi 

handiagoaren lekuko. Irudi beretan, ikus daiteke, baita ere, bietan difusioa oso urria izan 

dela. 

 

Zeroaren  inguruan,  edo  beste  era  batean  esanez,  bi  profilen  ebakidura-puntuan, 

HIP-etik zuzenean datorren lagineko Cu+Ni eta V-aren profil esperimentalak 5.34 

ekuazioa erabiliz errore-funtzioaz doi daitezke, difusio-koefizientea D=2.5×10-17m2s-1 

izanik, eta beregandik eratorritako difusio-distantzia 0.6μm izanik. 5.19.a irudian ikus 

daitekeenez doiketa egokia da. 
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Bi elementu hauen difusioari buruz bibliografian164 aurkitu den difusio-koefiziente 

bakarra Cu barnean V-aren ezpurutasunena da, 722 - 1069ºC-etarako proposaturik: 

 

D = 2.48 × 10-4 exp − ×⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥

215000J
RT

mol-1
m2s-1 (5.40) 

 

Errore funtzioaz erdietsitako difusio-koefizientearekin inongo antzik ez duena, 

azken hau baino hiru magnitude-ordena handiago baita (5.40) ekuazioaren bidez 

erdietsitako koefizientea. 

 

HIP-en bidez lotu ondoren A tratamendu termikoa jasan duen Cu/V mugarako 

egokia da errore-funtzio berbera erabiltzea 5.19.b irudian ikus daitekeen bezala, nahiz eta 

V aldean difusio-distantzia 0.9μm duen errore-funtzioa erabiltzea egokiagoa litzatekeen. 

V aldean, beraz, A tratamendu termikoak eragindako difusio-luzera 0.3μm-takoa izan da, 

eta honen esanahia da 960ºC-etan ( 60 minutuz eta 550ºC-etan izandako difusioa 

mesprezatuz), D=2.5×10-17m2s-1, difusio-koefizientea izan dela, hori da 900ºC-etan 

izandako berbera. 

 

A tratamendu termikoa eragitekoan, Cu aldera difusiorik ez izatearen, eta V aldera 

izandakoa hain urria izatearen kausa HIP-ez lotu eta hoztekoan sortutako σ faseak difusioa 

eragozten duela, izan daiteke. 

 

Bakoitzari dagokion Matano-planoa aurkitu da, eta bietan V barnean aurkitu dira, 

nahiz eta aukeratutako jatorritik oso hurbil ( jatorria Cu/σ planoan aukeratu da). HIP-eko 

tratamendua besterik izan ez duen loturan Matano-planoa 0.14μm-tara aurkitu da, eta A 

tratamendu termikoa jasan duenean berriz 0.29μm-tara. Oso luzera motzak direnez, eta 

gainera kontzentrazio-aldakuntzak distantziarekiko oso handiak diren eremua denez, ezin 

da inongo ondoriorik atera guzi honetatik. Esan daitekeen bakarra, Matano-planoa gutxi 

gora behera σ fasean dagoela da. 
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5.19 Irudia: Ekorketako mikroskopio elektronikoan (EME) lortutako balio esperimentalak, eta errore-

funtzioaz eraikitako profil teorikoak. 

a) HIP-ez erdietsitako bimetalikoaren Cu/V mugan. 

b) HIP-ez gain A tratamendu termikoa jasan duen bimetalikoaren Cu/V mugan. 
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5.1.4.4 V/Ti64 muga 

 

Muga honetako kontzentrazio-profil esperimentaletan, ( 4.5 irudian), ikus daiteke V 

eta Ti profilak biak elkargurutzatzen diren planoarekiko ez dutela inongo simetriarik. 

Profil hauen itxura ikusiz V barnean difusioa oso zaila dela esan daiteke, bai Ti-arendako 

eta baita ere beretako, eta alderantziz Ti-a oso  egokia dela  difusioarendako. Bai titanioak 

eta bai V-ak, BCC, gorputzean zentratutako egitura kubikoak dituzte, eta beraz ez dira oso 

trinkoak, nahiz eta V-arenean profilak ikusiz ez dirudien hala. 

 

Bi profil esperimentalak errore-funtzio berberaz doitu nahi izatearen ezintasuna argi 

gelditzen da horretan saiatuz gero, errore-funtzioaren bidez eraikitako profilak arras 

simetrikoak izaten direlakoz, eta profil esperimentalaren simetria eza nabarmena delakoz. 

Ez da difusio-koefizienterik, errore-funtzioaz profiletatik bat ere doitzeko gai. Grube-ren 

hurbilketa ez da, bada, egokia muga honetako profilendako, eta horregatik ondoriozta 

daiteke difusio-koefizienteen aldakuntza kontzentrazioarekiko handiegia dela 

mesprezatzeko. Elkardifusio-koefiziente bat aurki daiteke, errore-funtzioren bidez bi 

profilak doituko dituena bien ebakitze puntutik alde batera, baino ez bestera, eta 

alderantziz. Alde baterako egokia den elkardifusio-koefizientea ez da hala besterako. 

Titanio barrenerako V-aren errore-funtzioa honako hau da: 

 

c erf x
Dt

= + −⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
37 48 1

2
.  (5.41) 

 

V-a bada  eta lotu nahi diren bi materialetan. Ti+Al baturaren difusioarendako 

errore--funtzioa, berriz, beste hau da: 

 

c erf x
Dt

= −⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
48 1

2
 (5.42) 

 

Aipatu da, honezkero, V eta Ti osagaien gorputzean zentratutako egitura kubikoa. 

Hala izanik, ere Ti barnean hain ongi difunditzearen eta alderantziz hala ez gertatzearen 
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arrazoia bakoitzaren dentsitatean datza. Banadioaren bolumen atomikoa Ωv=0.0138μm3 

eta titanioarena ΩTi=0.018μm3, eta beraz V-a Ti-a baino dentsoagoa da. 

 

Bibliografian19 aurkitutako autodifusio-koefizienteak ados daude esperimentalki Ti 

barnean difusioa handiagoa izatearekin. Aurkitutako autodifusio-koefizienteak 

=4.8×10-14m2s-1 eta =7.14×10-19m2s-1 dira, hots V-arena titanioarena baino askoz 

ere  ttipiago  ( 5 magnitude-ordena ttikiago). Bibliografía19  aurkitutako  V-aren barneko 

Ti-aren   difusio   kimiko  koefiziente,  egokiena,  berriz,  hauexen   da: 

D(1100ºC)=4.5×10-15m2s-1, x=2

DTi
* DV

*

Dt =8μm difusio-distantziari dagokiona, esperimentalki 

neurtzen den distantziaren antzekoa ( magnitude-ordena berekoa), nahiz eta handixko 

izan. Errore-funtzioaz aurkitutako elkardifusio-koefizientea V aldean D(900ºC)=5×10-

16m2s-1 da. 

 

Bibliografian19 aurkitutako V-aren difusio-koefizientea Ti barnerako, 900-1540ºC 

tartean baliagarria, honako hau da: 

 

D = 3.1×10-8 exp -134800 J mol  
 RT

-1×⎡

⎣⎢
⎤

⎦⎥
 m2s-1 (5.43) 

 

eta 900ºC-etan x=2 Dt =22μm-etako distantzia adierazten duenez, esperimentalki 

izandakoaren oso antzekoa da, 20-30μm tartean balioetsi baitaiteke. Hala ere, muga 

inguru inguruan D=4.4×10-15m2s-1 koefizientea egokiagoa da. 

 

Matano-planoa aurreko ataletan azaldutako azalera berdinen metodo grafikoaz 

aurkitu da, eta hautatutako zerotik x=4.7μm distantziara aurkitu da, hots bi profilen 

ebakidura-puntutik 3.3μm titanio aldera. Honen arabera V-tik Ti aldera atomo-fluxua 

askoz ere handiago izan da, alderantziz baino, eta beraz, Kirkendall-efektua izan da. Nola 

nahi dela ere, Matano-planoaren kokapen hau V/Ti64 bikotearendako eztabaidagarria da, 

bolumen atomikoen aldakortasunarengatik. Bi osagaien arteko bolumen atomikoen 

ezberdintasuna nabarmena da, eta aldatze hau ez denez zatika ematen, aurreko ataletan 
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ikusi bezala, baizik eta etengabeko kontzentrazioarekiko aldakortasuna erakusten duenez, 

Matano-planoaren kokapena aurkitzeko egindako kalkuluek fidagarritasuna galtzen dute19. 

 

Mikroegiturari dagokienez, berotako konpresio isostatikoz, 900ºC-etan, lotutako 

laginean ( 4.51.a irudia) argi ageri da V-aren difusioz eragindako kontzentrazio-

gehikuntzak β fasea egonkortu duela giro-tenperaturan, eta honela Ti64-aleazioan ez 

ohizkoa den egitura 23μm-tako lodieran mugaren luzera guzian egonkortu da, 

lehendabiziko 14-15μm β-Ti eta ondoren 8-9μm Widmanstätten egitura. Kontutan izan 

beharrekoa da labe barnean hoztu dela lagina, etengabeko fluxupean, eta hozte mantso 

aipatutako azken egitura sorrarazten du, poliki hoztu behar baitu Widmanstätten fasea sor 

dadin. Sortutako orratzak ez dira oso lodiak, hozte-abiadura ez baita aski mantsoa izan 

horretarako. 

 

HIP-ez   lotutakoan   A  tratamendu   termikoa  jasan   duen  laginean,  mikroegitura-

-aldaketak gertatu dira ( ikus 4.51.a eta 4.51.b irudiak). Jasandako tratamendu termikoaren 

ondorioz Ti64 aleazioaren α+β mikroegitura aldatu egin da, β fasearen kopurua handituz, 

nahiz eta honen barnean, askotan α fasea agertu ( 4.51.b irudia). Horrez gain, V-aren 

difusio-eremua nabarmenki zabaldu da, eta β egonkorturik ageri den xingolaren lodiera 

31μm ingurukoa da. Bertan ez da ia-ia Widmanstätten egiturarik, eta ageri diren orratz 

pixkak oso txikiak eta meharrak dira. 

 

5.2 KARAKTERIZAZIO MEKANIKOA 
 

5.2.1 Berotako bihurdura saiakuntza 
 

5.2.1.1 Purutasun komertziala duen Ti/316L bikotea 

 

5.2.1.1.1 Culcasi-k145 aurkitutako egoera-ekuazioarekin osagarriekin konparaketa 

 

Bimetaliko honen bihurdura-saiakuntzetan Ti-a besterik deformatzen ez denez ( ikus 

5.19 irudia) 3.75mm-tako titaniozko probeta bat dugula aintzakotzat hartu behar dugu, eta 
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orduan guk aurkitutako emaitzak D. Culcasi-k145 material bereko ohizko probetekin 

aurkitutako emaitzekin konpara ditzakegu. 

 

Titanioaren  α fasean, purutasun  komertziala duen titanioarendako hurrengo 

egoera--ekuazioa aurkitu zuen: 

 

( )[Z K
T

s Senh= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

= × −ε σ
. .exp º . .47738 2 35 10 0 01817 1 4 5]  (5.44) 

 

Ekuazio honetan guk erabilitako balioak ordezkatuko ditugu, hots s-1 

(

ε
.

.= 4 6

θ
.

.= 8 68 rad
s ) eta .11  s-1 (ε

.
= θ

.
.= 2 09 rad

s ), eta horrela deformazio-abiadura 

bakoitzari dagokion tontor-tentsioa aurkitu. Deformazio-abiadura ε
.

.= 4 6 s-1 denerako 

tontor-tentsioa σp( ε
.

.= 4 6 ) ≈114MPa-etako da, bimetalikoan esperimentalki aurkitutakoa 

baino askoz ere ttipiago (σp 218-250MPa tartean atera baita). 
 

 
 

5.19 Irudia: 316L/purutasun komertziala duen Ti/316L probeta bimetalikoa, bihurdura-saiakuntza ondoren. 
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Deformazio abiadura s-1 denerako, (5.44) ekuazioak σp ≈97MPa-etako balioa 

ematen du tontor-tentsiorako, esperimentalak baino aise ttipiago, hauek 214-225MPa 

tartean baitaude. 

ε
.

.= 11

 

T=825ºC eta s-1 deformazio-baldintzetan (5.44) ekuazioaren bidez 

aurkitutako tontor-tentsioa σp ≈58MPa da, eta esperimentalki aurkitutakoa 53MPa 

ingurukoa, beraz abiadura honetan erabilitako hurbilketa ona da. 

ε
.

.= 0 08

 

Titanioaren β fasean Culcasi-k Zener-en berreketazko ekuazio hurbildua aurkitu 

zuen: 

 

Z K
T

= ⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

=ε
. .exp º23800 2830 4 15σ  (5.45) 

 

ekuazioan β fasean erabilitako deformazio-abiadura eta tenperaturak ordezkatuz, 

adibidez T=900ºC-etan eta s-1 deformazio-abiaduran σp =10.7MPa-etako tontor-

tentsioa ematen du ekuazioak, esperimentala (σp≈22MPa) baino askoz ere ttipiago. 

ε
.

.= 0 08

 

Deformazio-abiadura s-1 denerako (5.45) ekuazioaren bidez aurkitutako 

ekuazioa 20MPa-etakoa da, baino esperimentalki 41MPa-etakoa. 

ε
.

.= 11

 

1000ºC-etan (5.45) ekuazioan erabilitako lau deformazio-abiadurak ordezkatuz 

erdiesten diren lau tontor-tentsioak aurkitutakoetatik oso ezberdinak dira. 

 

Hurrengo 5.1 Taulan aurkitutako tontor-tentsioen balio guziak adierazi dira, 

esperimentalak eta bi ekuazioen bidez aurkitutakoak, lau saiakuntza-tenperaturetan. 

 

D. Culcasi-k aurkitutako tentsioekin eta lan honetan esperimentalki aurkitutako 

tentsioen arteko ezberdintasun handi hauen arrazoia materialaren ehunduran izan daiteke. 

Culcasi-ren tesian ikus daiteke, α fasean dagoen titanioa, saiakuntza-bihurdurakoan, 

kiribildu egiten dela, 6mm-ka edo errepikatuz, biraketa-simetriarik ez duen ehundura 
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duelakotz145. Titanioak bimetaliko barnean 3.75mm dituela kontuan izanez, gerta daiteke 

kiribilaren ez dakigun  zonalde batean  egotea. Bere garaian, helize  honen  agerpena, 

beste zonalde batzuk baino deformaziorako erresistentzia handiago duen zonalde batean 

dagoela bezala ulertu zen. Orduan, bimetalikoko titanioa erresistentzia gehiagoko zonalde 

honen barrenean egotea gerta daiteke. Bi emaitzen arteko ezberdintasuna azaltzeko beste 

hipotesi batzuk ere egin daitezke. Beste batzuen artean altzairuak, ere, eragina baduela 

suposa daiteke, eta Ti-arengan egiten dituen indarrek tentsio hauetan zerikusia badutela. 

Intermetalikoen eragina ere ez daiteke ahaztu. Ez dakigu mugan zer ari den gertatzen, 

deformaziorik ba ote den, eta nahiz oso meharrak izan nola eragin dezaketen 

tentsioarengan. 

 

T(ºC) ( )θ
. rad

s  ( )ε
.

s−1  σp  ( )σ p esp
 

800 8.68 4.6 114 245 

 2.09 1.1 97 225 

825 0.16 0.08 58 53 

900 2.09 1.1 20 41 

 0.16 0.08 11 22 

 8.68 4.6 19 72 

1000 4.18 2.2 16 43 

 2.09 1.1 14 34 

 0.16 0.08 7 13 

 
5.1 Taula: Bimetalikoen tontor-tentsio esperimentalak, eta Culcasi-k145 purutasun komertziala duen titanioarendako 

erdietsitako egoera-ekuazioarekin aurkitutako tontor-tentsioak saiakuntza-baldintza beretan, 

316L/Ti/316L bimetalikorengan erabiliz, titanioa besterik ez dela deformatzen onartuz. 

 

5.2.1.2 Ti6242/316L bimetalikoa 

 

Ikusi da emaitzen atalean bimetaliko honekin izandako emaitzak bihurdura-

saiakuntzapean oso txarrak izan direla, deformaziorik hauteman baino lehenago hautsi bait 

ziren mugak. Honek mugako intermetalikoen hauskortasuna adieraz dezake. 
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5.2.1.3 AISI4130/Ti6242/AISI4130 bimetalikoa 

 

AISI4130/Ti6242/AISI4130 probeta bimetalikoen saiakuntzetan ikusi denez Ti6242 

aleazioa izugarri deformatu da, baino hala eta guzi, haustura muga inguruan gertatu da ( 

ikus 5.20 irudia). 

 

Deformazio-abiadurak 1.2s-1 balio duelarik ( altzairuan suposatuz), 4.9 Taulan ikus 

daitekeenez, 900, 950 eta 1000ºC-etako tontor-tentsioen artean ezberdintasun gaitza dago, 

265MPa, 115MPa eta 84MPa balio baitute hurrenez hurren. Joera hau ohizkoa da, non eta 

tenperatura altuago orduan eta tentsio baxuagoak izaten baitira deformazio-abiadura 

berberean. Hala ere, kasu honetan, transformazio mikroegiturala ere gertatzen da 

tenperatura batetik bestera, tentsio-ezberdintasuna areagotzen duena. Honela Ti6242-ren 

α+β mikroegitura 950ºC-etan ia-ia β da eta 1000ºC-etan dena β fasea da ( transformazio 

osoa 990ºC-etan gertatzen baita bibliografian137 aurkitu denez). 

 

Harikortasunari buruz, berriz, mugaren erresistentziaren aleatoriotasunaren 

araberakoa da ( esandakoaren lekuko probetaren haustura mugan gertatu den bi 

saiakuntzetan harikortasuna askoz ere ttipiago izan dela). 

 
5.20 Irudia: AISI4130/Ti6242 bihurdura-probeta bimetalikoa saiakuntza ondoren. 
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5.2.2 Konpresio lau saiakuntzak 
 

Arkulis-en 134 nahaste-legea erabili da probeta bimetalikoen konpresio lau 

saiakuntzetan. Honela, 316L/Ti/316L bimetalikoetan nahaste-legea erabiliz: 

 

f fTi Ti L L bimetalicoσ σ σ+ =316 316  (5.46) 

 

HIP-ez erdietsitako 316L/Ti/316L bimetalikoen 800ºC-etan egindako konpresio 

launeko saiakuntzetan erdietsitako tentsio/deformazio kurbak (5.21) eta (5.22) irudietan 

erakusten dira, tartean xaflarik ez duten bimetalikoenak eta xaflak dituztenak hurrenez 

hurren. Irudi beretan (5.46) ekuazioak adierazten duen nahaste-legearen bidez eraikitako 

kurba teorikoak irudikatu dira. 

 

Bi kurba-motak ongi doitzen dira, 316L/Cu/V/Ti bimetalikoan ezik, honek 40MPa 

baino ttipiago den desbideraketa erakusten dute, esperimentalak tentsio altuagoak izanez. 

Ezberdintasun hau Cu eta V xaflek sortutako barne tentsioen165 ondorioz izan daiteke. 
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5.21 Irudia: 316L/Ti bimetalikoaren esperimentalak eta nahaste-legeak proposatutakoak. 
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5.22 Irudia: 316L/Cu/V/Ti xafladun bimetalikoaren isurpen-kurba esperimentalak eta nahaste-legeak proposatutakoak. 

 

HIP-ez erdietsitako AISI4130/Ti64/AISI4130 bimetalikoei, bai tartean xaflarik 

gabekoei eta bai Ni, Cu eta V xafladunei, konpresio laun saiakuntza 1050ºC-etan egin 

zaie, eta erdietsitako isurpen-kurbak bikainki doitzen dira nahaste-legearen bidez ( ikus 

5.23 eta 5.24 irudiak), osagai bakoitzaren isurpen-kurbak erabiliz ( ikus 4.95 irudia). 

Nahaste-legeaz erdietsitako isurpen-kurbak bimetalikoaren isurpen-kurba esperimentalen 

zerttobait gainetik daude ( 4-5MPa, hots %4 gutxi gora behera). AISI4130/Ti64 

bimetalikoan, berriz, nahaste--legeak ez du kurba esperimentala nahaste-legeak 

proposatutakotik 30MPa beherago egonez ( %50-eko desbideraketa, beraz). Kontutan izan 

behar da bimetaliko honetan Ti-a erreminta bat ukitzen ari dela, besteetan ez bezala, eta 

osagaien jartze-ordena oso garrantzitsuena dela konpresio launa eragitean bimetalikoei. 

Ildo honetan Atkins-ek166 materialen jartze-ordenaz jarduten du, eta hala, osagai 

beratzetan marruskadura handiagoa omen da, eta gainera material beratzak lodiera ttipia 

izateak omen duen garrantzia ( beste materiala estruitzeko adina diren tentsio 

konpresiboak eratzen omen dira). 
 

Azkenik, konpresio-launaz egindako I625/Ti bimetalikoaren saiakuntza bakarrean 

argi gelditu da, saiakuntza mota honek emaitza onak ematekotan nahi eta nahizkoa dela 

bimetalikoaren osagaien isurpen-tentsioak sobera ezberdinak ez izatea. 
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5.23 Irudia: AISI4130/Ti64 bimetalikoaren isurpen-kurba esperimentalak eta nahaste-legeak iragarritakoak. 
 

 

AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 : Ti64 eta AISI4130 
( ε =1s    T:1050ºC)
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5.24 Irudia: AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64 xafladun bimetalikoaren isurpen-kurba esperimentala eta nahaste-legeak 

iragarritakoa. 
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5.2.3 Trakzio-saiakuntzak giro-tenperaturan 
 

Bimetalikoen trakzio-saiakuntzak bimetalikoen mugen norabide berean egin dira, 

eta beraz nahaste-legea erabili ahal izan da. 

 

5.2.3.1 Purutasun komertziala duen Ti/316L bimetalikoa 

 

316L/Ti bimetalikoarekin egindako trakzio-saiakuntzetan erdietsitako isurpen-

kurbak 5.25 irudian erakusten dira. Nahaste-legea erabili da xaflarik gabeko eta xafladun 

316L/Ti bimetalikoarengan, eta kurba esperimentalak ezarri diren irudi berberean jarri. 

Bertan ikus daitekeenez, nahaste-legeaz eraikitako isurpen-kurba ederki doitzen da 

xafladun bimetalikoen kurbatara, baino ez hala xaflarik gabekotan, hauetan beheraxeago 

gelditzen baita. Intermetalikoek lotura hauskorra bihurtu dute ( 316L/Ti/316L bi 

bimetalikoen tentsio-erorketak lekuko), baino bimetalikoaren osagaiak bakoitzak bere 

aldetik deformatzen jarraitzen dute, nahaste-legeak iragarritako kurbaren gainetik 

mantenduz, beti ere,  tentsioak.  Tentsio  handiago  hauek  difusiokoan  gertatutako 

osagaien  mikroegitura--aldaketek eta baita ere intermetalikoek8 eragin ditzakete. 
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5.25 Irudiak: 316L/Ti bimetalikoaren isurpen-kurba esperimentalas trakzio-saiakuntzapean, eta 

nahaste legeak iragarritakoak. 
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Literaturan8 aurkitu daitekeenez intermetalikoak bertan agertzeak materialen 

erresistentzia hobetu dezakete, baino harikortasuna txikitu. 

 

Bide berberean jarraituz 4.3.4.2 atalean ikusi denez gogordura difusio-eremuan 

jatorrizko bi materialetan baino askoz ere handiago da. Intermetalikoak badirela kontuan 

hartuz Kazakov-ek8 altzairu eta titanio-aleazio batzuen arteko mugari buruz dioen arabera 

hala iragarri zitekeen. Bimetaliko honetan difusio-zonako gogordura handi hauek 

intermetalikoengatik, β fasearengatik edo Widmanstätten fasearengatik izan daiteke. 

 

316L/Ti loturaren haustura σ fasean, Fe2Ti fasean, edo bien arteko mugan gertatu da 

( ikus 4.3.3.1.2 atala). Bibliografian162 ikusi denez σ-fasea oso gogorra da, Fe2Ti eta FeTi 

faseak bezalaxe8, eta beraz lan honetan behatutakoarekin bat dator. 

 

5.2.3.2 I625/Ti bimetalikoa 

 

Ti/I625/Ti bimetalikoa trakzio-saiakuntzapean jartzean loturak berezi egin dira, 

muga bereizketa bakoitzari dagokion titanioa hautsiz berehala, isurpen-kurban tentsio-

erorketa modura gauzatzen dena. Xaflarik gabeko Ti/I625/Ti bimetalikoaren trakzio-

saiakuntzaren sekuentzian ( ikus 5.26 irudian), argi ikus daiteke lehendabiziko lotura 

baten luzera guzian  bereizketa gertatzen dela, materialetan inolako estrikziorik izan gabe, 

eta Ti-aren berehalako haustura, horrela bi Ti-ak hautsiz. Haustura-era honek oso muga 

hauskorra adierazten du. Bi titanioak hautsitakoan datuak biltzen jarraitzen da, eta 

estentsometroak ez dezakeenez haustura nabaritu, ezinezkoa da sekzio-murriztapena 

kalkulatzea. Ondorioz ez da probetaren aldiuneko sekzio ezagutzen ahal, eta hori dela eta 

kurba %luzapena versus tentsio normala (S) egin da. Oroitu behar dugu, s, tentsio 

normalaren definizioz, hots, S P
A

=
0

, probetarengan eragiten den presioa zati probetaren 

hasierako sekzioa. 
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5.26 Irudia: Ti/I625/Ti trakzio-saiakuntzaren sekuentzia. 

 

Xaflarik gabeko Ti/I625/Ti eta xafladun I625/Cu/V/Ti/V/Cu/I625 bimetalikoendako 

nahaste-legea erabiliz, I625 eta Ti-aren, S, tentsio normalen bidez ateratako kurbak 5.27 

irudian jarri dira. Nahaste-legeaz erdietsitako bi kurbak bi bimetaliko motendako ia-ia 

berdinak dira, bi bimetaliko motetan osagaien frakzio bolumetrikoak oso antzekoak 

direlakoz. Irudian ikus daitekeenez, nahaste-legeak iragartzen duen isurpen-kurbak kurba 

esperimentalen azpitik gelditzen dira hasiera batean, bai xafladun bimetalikoetan, bai ez 

dutenetan, nahiz eta lehendabiziko titanioa hautsitakoan Ti/I625/Ti bimetalikoetan 

alderantziz gertatzen den, bidezkoa izanik hala gertatzea, sekzio-murriztapen handia 

gertatzen baita, lehendabiziko titanio erdia eta ondoren beste erdia desagertzean. 
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5.27 Irudia: I625/Ti bimetalikoaren isurpen-tentsio normalak trakziopean esperimentalak eta nahaste-

legearen bidez iragarritakoak. 

 

5.2.3.2.1 Haustura-era 

 

Berezitako loturetako ( ikus 4.111 irudia) azaleretan trakzio-zamaren 

norabidearekiko perpendikularrak diren pitzadurak ageri dira, intermetalikoen 

harikortasun ezaren adierazgarri, intermetalikoak ez daitezkeenez materialak adina luzatu, 

pitzatu egiten dira ondoko Ti eta inconel 625 materialen deformazio-prozesua jarraitu ahal 

izateko. Prozesu honetan, gainera, fase ezberdinen geruzak elkarrengandik berezi egiten 

dira, 4.3.3.1.2 atalean deskribatu den bezala. I625-eko berezitako azaleran geruza 

ezberdinak ageri dira, eta bakoitzari intermetaliko ezberdin baten kontzentrazioa dagokio ( 

Ti2Ni-etik hasi eta σ-raino). 

 

Beste alde batetik inconelaren berezitako azaleran pitzadura paraleloetatik landa 

beste pitzadura-mota bat ageri da, kopuru ttipiagoan, aurrekoekin 45º-etara daudenak. 

Pitzadura hauek pitzadura paraleloak baino meheagoak dira, eta ebakidura-tentsioen 

eraginak dira. 
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Bimetaliko honetan Ti-ak duen portaera nabarmena da. Lehendabiziko Ti-a 

hausterako bimetalikoak 500MPa-etako tentsio normala gainditua du, beraz erresistentzia 

handia erakusten du hausterako, nahiz eta oso harikortasun txarra izan. Intermetalikoek, 

Widmanstätten faseak, eta Ti-a mugatzen duten indarrek Ti-ak portaera hau izan dezan 

laguntzen dute. Ti-aren berezitako azalera azaltzen duen itxura bitxia da, inconelaren 

azaleretan ageri direnen antzeko pitzadura paraleloetatik at pitzadura izugarriak erakusten 

dituelakoz,  ibilbide  berezia  dutenak  ( ikus  4.113  irudia).  Pitzaduren   ibilbideak  

orratz--paketeen itxura hartzen du, eta pitzadura hauetako batek Ti-aren haustura eragiten 

du. Fenomeno berbera ikusi dugu lehenago difusio-hondarrak dituzten titaniozko probetak 

trakzionatzekoan, ez baita beraietan estrikziorik ageri, eta Widmanstätten egitura duten 

azalerak pitzaduraz betetzen dira eta materialaren haustura gertatzen da, pitzadura 

hauetako bat hedatzean ( ikus 4.101 eta 4.103 irudia). 

 

5.2.3.3 AISI4130/Ti64 bimetalikoa, mugan Ni, Cu eta V xaflak tartekatuak izanik 

 

Bai HIP-ez erdietsitako probeta bimetalikoetatik ateratako trakzio-probetetan, bai 

HIP ondoren U tratamendu termikoa jasan duen probeta errektangeluarretatik ateratako 

trakzio-probetetan, nahaste-legea egiteko osagaien materialak ( Ti64 eta AISI4130) 

probeta errektangeluar berberetatik atera dira. Nahaste-legea erabiliz tratamendu termiko 

bakoitzean, eta 5.28 irudian irudikatuz honela eraikitako kurbak kurba esperimentalekin 

batera, ikus daiteke iragarritako kurbak dagokien kurba esperimentalekin ezin hobeki 

doitzen direla. 

 

A tratamendu termikoa hartu duten trakzio-probeta bimetalikoetan nahaste-legea 

egiteko, osagaien trakzio-probetak ( Ti64 eta AISI4130) hartu dira eta A tratamendu 

termiko berbera eragin zaie, labe berberean, eta probeta bimetalikoei eragin zaien aldi 

berberean, hiru material motetan ( bimetalikoa, Ti64 eta AISI4130) eragindako 

tratamendu termikoa berbera izan zedin. Nahaste-legea eragitean ( 5.29 irudia) ikusi da 

iragarritako isurpen-kurba kurba esperimentaletakoa baino frankoz ere goragotik doala. 
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Figura 5.28: AISI4130/Ti64 xafladun bimetalikoaren isurpen-tentsio esperimentalak eta nahaste-legeaz 

iragarritakoak. 

U: HIP-ez erdietsitako probeta errektangeluarra, 960ºC-etan 15-20 minutuz edukia, uretan 

tenplaturik, eta 550ºC-etan iraotua 60 minutuz edukiz, eta giro-tenperaturan hozturik. 

 

Nahiz eta tratamendu termiko berbera egin nahi izan den bimetalikoarendako eta 

bakarkako materialendako argi dago materialetan eragina ezberdina izan dela. Esandakoa 

frogatzeko materialen mikrogogordurak neurtu dira eta 4.20 Taulan ikus daitezke. Bertan 

ikus daitekeenez bakarka dagoen probetetako altzairuaren gogordura 374 Vickers-etakoa 

izan da eta bimetalikoan osagai modura dagoen altzairuan, berriz 324 Vickers, beraz 

bakarkakoan askoz ere gogorragoa da. Titanioa ere Vickers-etan neurtu diren 

mikrogogorduretan ikus daitekeenez bakarkako probetetan gogorrago da bimetalikoan 

baino. Titanioaren mikroegitura behatu da, eta mikroegituraren ezberdintasuna nabarmena 

dela ikus daiteke 5.30 irudian. Bakarkako probetan α fasearen frakzioa askoz ere ttipiago 

da bimetalikoarenean baino. 
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5.29 Irudia: A tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ti64 xafladun bimetalikoaren isurpen-tentsio 

esperimentalak eta nahaste-legeez iragarritakoak. 

A: Trakzio-probeta 960ºC-etan eduki 15-20 minutuz eta oliotan hozturik, ondoren 550ºC-etan 

iraotu 60 minutuz eta giro-tenperatura hozturik. 

 

 

(a) (b) 
 

5.30 Irudia: a) Ti64 bakarkako probetaren mikroegitura. 

b) Bimetalikoen Ti64 osagaiaren mikroegitura. 
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Mikroegituraren ezberdintasunek mikrogogorduren ezberdintasunak eragiten 

dituzte, eta baita ere trakzio-saiakuntzapetan portaera ezberdinak. Mikroegituraren 

ezberdintasunak titanio eta altzairuaren arteko eroankortasun termiko ezberdintasun 

handiek eragiten dituzte. Handbook-etan167,168 aurkitutako bi material hauen 

eroankortasunen datuak 5.2 Taulan erakusten dira, eta bertan ikus daitekeenez altzairuaren 

eroankortasuna bi aldiz eta baita sei aldiz ere titanioarena bada. Beraz probetaren 

tenplaketa egitean bimetalikoaren altzairua bakarkako probetarenean baino mantsoago 

hoztuko da, eta ondorioz martensita gutxiago izanen du, honela ondoreko iraoketa-

tratamendu bimetalikoaren altzairua beratzago izanez. 

 

A tratamendua jasan duten trakzio-probeta bimetalikoetatik dagokien titanioa eta 

altzairua atera dira, eta trakzio-saiakuntza egiteko mekanizatu, 4.3.3.1.4 atalean erakutsi 

den eran ( altzairu eta titanio-probetak XA eta XTi deituak izan dira). Probeta hauekin 

egindako trakzio-saiakuntzetan erdietsitako isurpen-kurbak erabiliz egin dira nahaste-

legeak, eta, 4.31 irudian jarri dira, bimetalikoen isurpen-kurba esperimentalekin batera. 

Irudi honetan ikus daiteke, bimetalikoetako material berberak erabiliz nahaste-legeak 

iragarritako isurpen-kurbak ongi doitzen dituela bimetalikoaren kurba esperimentalak. 

 

AISI4130 Soluzio eta zahartzapen tratamendua jasan duen Ti64 

T (ºC) 
Eroankortasun termikoa 

w/m K 
T (ºC) 

Eroankortasun termikoa 

w/m K 

100 42.7 20 6.8 

300 40.6 93 7.5 

500 37.3 205 8.5 

700 31 315 9.6 

1000 28.1 425 10.9 

1200 30.1 540 12.6 

  650 14.1 

 
5.2 Taula: AISI4130 altzairuaren eta Ti64, titanio-aleazioaren ( soluzio eta zahartzapen tratamendu termikoa jasan 

duenarena) eroankortasun termikoak167,168. 
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Figura 5.31: A tratamendu termikoa jasan duen AISI4130/Ti64 xafladun bimetalikoaren isurpen-tentsio esperimentalak 

eta nahaste-legeaz iragarritakoa, horretarako A tratamendu jasan duten probeta bimetalikoetatik atera 

diren Ti64 eta AISI4130 probeten isurpen-kurbak erabiliz. 

A: Trakzio-probeta 960ºC-etan eduki 15-20 minutuz eta oliotan hozturik, ondoren 550ºC-etan iraotu 60 

minutuz eta giro-tenperatura hozturik. 

 

Aipatutako A eta U tratamendu termikoek nabarmenki handitzen dute material 

bimetalikoaren erresistentzia, eta beraz, esan daiteke oso egokiak direla helburu 

honetarako, bereziki, U tratamendu termikoa. Baino tratamendu hauek ba dute eragozpen 

bat, harikortasunaren galera sortzen bai dute, nabarmena baita ere, bimetalikoaren 

haustura-eran isladatzen dena. HIP ondoren inongo tratamendu termikorik jasan ez duten 

probetetan estrikzioa bimetalikoaren bi osagaietan agertzen da, eta bimetalikoaren 

haustura talde guzian aldi berean gertatzen da. Gainera, esan daiteke HIP ondoren egin 

diren tratamendu termikoek materialaren zailtzasuna txartu dutela. 
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5.2.3.3.1 Haustura-era 

 

Bimetaliko honen haustura-era intermetalikoak eta Widmanstätten fasea bertan 

agertzea agintzen du. A tratamendu termikoa jaso ondoren gainazalak arteztu zaizkion Ni, 

Cu eta V xaflak dituen probeta bimetalikoaren ( HXA*) trakzio-saiakuntzaren sekuentzia 

5.32 irudian erakusten da, eta bertan ikus daitekeenez probeta guziek, eta osatzen duten 

material guziek estrikzio nabarmena erakusten dute, orduan inguru horietan mugak 

bereziz eta berehala Ti-aren haustura gertatuz. Loturaren bereizketa Ti-a hautsi baino 

lehentxeago gertatzen  da,  eta  bereizketa  hau σ-Ni9V21  intermetalikoak  sor  dezake, 

bere  lodiera 2μm-tara iritsi baitaiteke A tratamendu termikoa jasan duen bimetalikoetan. 
 

 
 

5.32 Irudia: A tratamendua jasandakoan gainazalak artezturik dituen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 

bimetalikoaren trakzio-saiakuntzaren sekuentzia. 
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Ni, Cu eta V xaflak dituzten bimetalikoak eta U tratamendu termikoak jasan dutenak 

(5.33 irudia) estrikzioa erakusten dute baita ere, baino bereizketa mugaren luzera guzian 

gertatzen da. Kontuan hartu behar da σ-Ni9V21 intermetalikoak probeta-mota hauetan 

(HXU) 3μm-tako lodiera duela. Bereizitako azaleretan neurtutako kontzantrazioen arabera 

(4.15 Taula) esan daiteke haustura bimetaliko-mota honetan σ intermetalikoan bertan 

gertatzen dela. Gogoan izan behar dugu intermetaliko hauskor bat baldin bada lotura 

batean garrantzi handikoa dela bere lodiera169,170, 1μm-ko lodiera baino handiago izanez 

gero loturaren haustura sor dezakeelakoz, eta non eta lodixeago den orduan eta 

arriskutsuago bihurtzen da. 
 

 
 

5.33 Irudia: U tratamendua jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 bimetalikoaren trakzio-

saiakuntzaren sekuentzia. 
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HIP-ez lotutakoan konpresio launa jasan duen Cu eta V xaflak dituzten probeta 

(LHVC) bimetalikoaren trakzio-saiakuntzaren argazki-sekuentzia 5.34 irudian erakusten 

da. Bertan ikus daitekeenez titanioan ez da ia-ia estrikziorik ageri, eta mugak hautsi gabe 

irauten dute, baino loturetako batean pitzadurak ageri dira, eta beraietako bat titanio guzira 

luzatzen da, titanioaren haustura eraginez, eta ondoren altzairua hausten da. Guzi honek 

adierazten du haustura titanioaren Widmanstätten egituran sortzen dela, fase hau α+β 

fasea baino gogorrago eta hauskorrago baita. 
 

 
 

5.34 Irudia: Konpresio launa jasan duen AISI4130/Ni/Cu/V/Ti64/V/Cu/Ni/AISI4130 bimetalikoaren trakzio-

saiakuntzaren sekuentzia. 

 

Nahiz eta Ti64 titanio-aleazioarekin ari orain, purutasun komertziala duen Ti-aren 

oso antzeko portaera erakusten du ( ikus 4.3.3.1.1 atala). Azken titanio honetan haustura 
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5.74 

Widmanstätten egitura duten azaleretan hasten bait da, egitura hau dana pitzaduraz 

betetzen bait da. Aipagarria da haurreko bimetalikoetan (HXA* eta HXU) ez dela 

Widmanstätten egiturarik ageri. HXN probetetan ( HIP-etik zuzenean datozenak), 

aipatutako fasea ageri den arren Ti-an ez dira horrelako pitzadurak sortzen, baino gogoan 

izan behar da beraietan orratzak LHVC probetetakoak baino askoz ere lodieago eta 

motzagoak direla. 
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6. ONDORIOAK 
 

1- Purutasun komertziala duen Ti, eta Ti6242 titanio-aleazioen eta 316L altzairuaren 

arteko loturak egingarriak dira. Egingarriak dira baita ere I625 inconel eta 

aipatutako bi titanio-aleazioen arteko loturak. 

 

2- I625 eta 316L materialek titanio-aleazioekin egindako loturetan xingol-eran 

antolatutako intermetalikoak sortzen dira. Intermetaliko hauek hauskortasun 

gaitza ematen diote loturari, giro-tenperaturan egiten diren kargarekiko paralelo 

diren trakzio-saiakuntzetan nabarmentzen dena. 

 

3- Ti/Fe/Cr oreka-diagramaren iragarpenarekin bateragarriak diren intermetalikoak 

eratzen dira 316L eta aipatutako titanio-aleazioen arteko mugan. 

 

4-Ti eta Fe-aren difusio-koefizienteen arteko ezberdintasunek Kirkendall efektua 

eragiten dute, guritze-lixak altzairuaren gainazal askean txertatutako partikula 
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geldoak efektu honen lekuko dira, difusio-prozesua gertatzean Ti barnera sartu 

bait dira. 

 

5- Elementu nagusien kontzentrazio-profilak ongi doi daitezke errore-funtzioren 

bidez, estadu solidoko difusioa bait da. Difusio hirutarra oinarrintzen duen 

teoriak ederki azaltzen du Cr-ak mugan duen portaera, eta bere ez ohizko profila. 

 

6- AISI4130 altzairuaren eta titanio-aleazioen arteko lotura zaila da, TiC eratu bait 

da mugan hasierako difusioan, ondoren materialen arteko difusioa eragotzi duena. 

 

7- Intermetaliko-kopurua handia sortu da I625 eta Ti-a lotzean, Ti/Ni/Cr oreka-

diagramaren bidez iragarri daitezkeenak. 

 

8- Difusio-koefizienteen arteko ezberdintasunak eragindako Kirkendall efektua 

gertatu da I625/Ti6242 loturan. Gainazal askeetatik datozen oxidoak efektuaren 

lekuko bihurtu dira. 

 

9- Bai 316L/titanio-aleazio, bai I625/Ti-aleazio bimetalikoetan σ fasea sortzen da, 

bimetalikoa lotura-tenperaturatik giro-tenperatura jaistean. 

 

10- Metalurgikoki bateragarriak diren xaflak mugan tartekatzeak aipatutako material 

bikoteen lotura hobetzen dute. Egokia da Cu eta V xaflak tartekatzea, 

antolamendu hau jarraituz: inconel/Cu/V/titanio-aleazioa, edo 316L/Cu/V/titanio-

aleazioa. Ni-a tartekatzeak Cu eta altzairuaren artean mugaren kalitatea kaltetu 

dezake difusio-denbora luzeetan, lotura hauskorra bihurtzen duen σ-Ni9V21 

intermetalikoa sortzen delakoz. 

 

11- Fe, Ni eta baita ere V-aren difusioak Ti barnean, Ti-aren mikroegitura aldatzen 

du, lotura ondoan β fasea egonkortuz, eta gainera zenbait egoeretan, 

Widmanstätten egitura ere agertzen da. Fe-aren difusioak Ti-aren mikroegitura 

aldatzeak hauskorrago bihurtzen du Ti-a. 
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6.3 

12- Bimetaliko hauen portaera mekanikoa trakzio-saiakuntzapean ongi iragartzen du 

nahaste-legeak osagaien portaera mekanikoarengandik, trakzio-saiakuntza honen 

kargaren norabidea bimetalikoaren mugarekiko paraleloa izan bada, Ti/I625/Ti 

bimetalikoan ezik, intermetalikoek bimetalikoari eman dioten hauskortasuna dela 

medio. 

 

13- Arkulis-en nahaste-legeak ederki iragartzen du bimetalikoen portaera konpresio 

launpean, kargaren norabidea bimetalikoaren mugarekiko perpendikularra izanik. 

 

14- Nahaste-legea bete dadin bimetalikoen eta bere osagai diren materialen egoera 

eta saiakuntzaren baldintzak berberak izan behar dute. Egoera-aldakuntza 

ttikienak legearen betegarritasuna zalantzan jar dezake. 

 

15- Xaflak tartekaturik dituzten bimetalikoen berotako bihurdura-saiakuntzak argi 

uzten dute xaflen eragina mugan oso kaltegarria dela, intermetalikoak izateak 

baino askoz ere gehiago, berotako ebakidura-tentsioen aurrean, xaflen lodiera 

non eta  lodiago  den  orduan  eta  kaltegarriagoak  izanik. Bai  trakzio, bai  

bihurdura--saiakuntzetan muga-haustura beti Cu-an edo Cu etaV tartean ageri da. 
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7. IRADOKIZUNAK 
 

1- Presio eta tenperatura konbinatuz loturak denbora motzagoetan egitea 

interesgarria litzateke intermetalikoen xingola meharragoa izan dadin. 

 

2- Cu eta V-zko xaflak dituzten bimetalikoetan, V-zko xafla meharragoekin eta 

difusio-denbora motzagoetan egin, Cu-aren barneko Fe-aren gehiegizko difusioa 

eragoztearren. 

 

3- I625/titanio-aleazioa eta 316L/titanio-aleazioa denbora luzeetan mantendu fase-

hazkuntzaren azterketa egiteko, eta bakoitzeko difusio-koefizientea 

ezagutzearren. 

 

4- Multzo bimetalikoak lotura-tenperaturan denbora luzez mantendu, Kirkendall 

efektuaren azterketa zehatzagoa egitearren, eta honela efektuarengan agintzen 

duten difusioa intrintseko koefizienteak hobeki ezagutzearren. 
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7.2 

5- Titanio-aleazio ezberdinak eta elementu nagusitzat Fe-a eta Cr-a dituzten 

aleazioak elkarrrekin lotu, Fe/Cr/Ti difusio hirutarra hobeki aztertzearren. 

 

6- Titanio-aleazio ezberdinak eta elementu nagusitzat Ni eta Cr dituzten aleazioak 

elkarrekin lotu, Ni/Cr/Ti difusio hirutarra hobeki aztertzearren. 

 

7- Oso luzera motzak (3-4mm) dituzten titanio puruzko bihurdura-probetekin 

saiakuntzak egin 316L/Ti/316L probeta bimetalikoekin erdietsitako emaitzak 

ulertzearren. 

 

8- Tenperatura eta deformazio-abiadura ezberdinekin bihurdura-saiakuntzak egin 

erdietsitako emaitzak osatzearren. 
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