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Hitzaurrea 
 
Tesia amaitu nuela dagoeneko 4 urte badira eta orduz gero, besteak beste, 
Zuzeneko Ijezketa oinarri zuten prozesu industrialen ereduztapenean lan egiten 
jarraitzeko aukera izan dut. Tesian niobioa oinarri duten mikroaleazioaren 
eragina aztertu genuen. Orduan eraikitako eredua oinarri bezala harturik, 
benetako prozesu industrialak ereduztatu ditugu emaitza oso interesgarriak 
lorturik. Gaur egun ereduztapen hori erabiltzen ari gara altzairutegi desberdinei 
prozesaketa parametro optimoak iradokitzeko. 
 
Orain eskuartean ditugun proiektuen artean niobioaz gain beste elementuek 
duten eragina aztertzen jarraitzen dugu; eta behin eragin hau aztertzean, 
ereduan ekuazioak sartu eta altzairu familia berri hauen ereduztapena egiteko 
moduan izango gara. Nire tesiaz gain, eta gai honi berari jarraiki, beste bi tesi 
aurrera doaz eta ziur naiz ikerketa bide honek fruituak ematen jarraituko duela. 
 
Tesiaren bertsio bat euskaraz idazteko aukera izatea, eguneroko lanean gure 
taldeak euskara lan-hizkuntza moduan erabiltzen duelako da. Altzairutegien 
munduan erabilitako euskal lexikoa, industria honek gure historian izan duen 
garrantziaren erakusle da; azken mendeko mailegu teknologikoez gain, 
euskaran errotutako hainbat hitz erabiltzen bait ditugu. 
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LABURPENA 

Tesi honen muina altzairuaren produkzioan kostuen murrizketara 
zuzendutako teknologia berrietan kokatua dago, batez ere altzairuzko produktu 
erdilanduen isurketa-prozesua ijezketa prozesuarekin zuzenean elkartzea oinarri 
duten teknologietan (Zuzeneko Ijezketa). Metalurgiaren ikuspegitik, 
prozesaketa-teknika berri eta ohizkoen arteko desberdintasun ugari daude, 
ijezketaren aurreko ale-tamaina handiagoa eta deformazio erabilgarri total 
baxuagoa direlarik garrantzitsuenak.  

Dena den, hasierako baldintza eta ijezketa-sekuentzia berriak ohizkoetatik 
nahikoa desberdinak direnez, ezinbestekoa da berotako konfomaketa-prozesu 
berriaren aldagai desberdinek, mikroegituran duten eragina iragartzeko eredu 
baten sortzea. 

Deformazioak eragindako prezipitazioaren eta birkristaltzearen arteko 
elkarrekintza aztertu da titanioz mikroaleatutako bi altzairutan. Analisian 
hasierako austenita ale-tamaina handiak duen eragina aztertu da. Ale-tamaina 
hau deformazio aurretik, oso tenperatura altuetara emandako tratamentu baten 
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bidez lortu da (> 1400ºC). Bi altzairuen birkristaltze estatikoaren zinetikak eta 
prezipitazio kurbak lortu dira.  

Beste alde batetik, eta niobioz mikroleatutako altzairu batentzat, 
deformazio tarte zabal batean eraginkorrak diren biguntze-mekanismoak aztertu 
dira. Helburu nagusia, birkristaltze metadinamikoaren zinetikak eta deformazio 
eremu desberdinetako jokaerak aztertzea izan da. Modu honetan, deformazio-
kritiko eta trantsizio-deformazio desberdinak finkatu dira, hauek biguntze-
mekanismoen eta mikroegiturazko fintzearen araberako eremu desberdinak 
banatzen dituztelarik.  

Berotako konformaketan austenitak dituen mikroegiturazko aldaketak 
iragartzeko eredu bat garatu da. Eredu honek, totxo meheen ijezketaren 
teknologiak bereak dituen ezaugarriak kontuan hartzen ditu, hasierako austenita 
ale-tamainen distribuzio zabalak eta ijezketa-prozesuaren berezitasunak 
bildurik.  

Azkenik, ereduaren bidez burututako simulazioen emaitzak aztertu dira, 
gaur egun erabiltzen diren konformaketa-prozesuak optimizatu eta azken 
mikroegitura fin eta homogenoak lortu ahal izateko. Lehenik, solidotzean 
jatorria duen hasierako egitura ezabatzea lortu eta ondoren, niobioak 
birkristaltzean duen atzerapen-eragina erabiliz, azken iraganaldietan deformazio 
altuak metatu behar dira, ferrita-mikroegitura fin eta homogeno bat sortuaz.  
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1. SARRERA 

XIV. mendearen geroztik, Gipuzkoako haranetan, eta hedaduraz baita 
Bizkaiako haranetan ere, egiten zen altzairuaren produkzio eta konformaketaren 
erreferentzia argiak badaude, ez da harritzekoa XX. mendearen amaieran Euskal 
Herria, Europako lehen altzairutegi konpaktuaren eta munduko zazpigarrenaren 
sorlekua izatea.  

Duela 600 urte, Segurako Hiribilduari emandako Burdinolen Forua 
dokumentatzen da, 1335ean datatua, eta bertan Legazpiri aipamen berezia egiten 
zaio, Mirandaola famatuarekin, baita forja hidraulikozko burdinolei ere. Urola 
ibaian zehar kokaturiko mota horretako hogei bat burdinola bazirenaren 
ziurtasuna dago. 

Haran horietan, burdin-industriaren honelako tradizio garrantzitsu bat 
izateko hainbat arrazoi daude, baina hiru izan daitezke garrantzitsuenak: burdin-
mehategien hurbiltasuna, basoen aberastasuna eta ibaietako uren 
erabilgarritasuna, Urolaren antzera, presa eta kanalak egiteko ibai-ibilbide oso 
egokiekin. 



 

Sarrera   1. Atala 

Burdinola hauek, haizearen indarrez bultzatutako “Haizeola” deiturikoen 
aldean izan zuten aurrerapen teknologiko handia, hauspoen eta mailuen ardatzak 
mugitzeko erabilitako ur-jauzien indar-eragilean izan zuen oinarria. 

Gipuzkoan azkeneko itxi zen burdinola Bengoleakoa izan zen (Barrenolea 
bezala ere ezagutua) eta XIX. mendearen bigarren erdirarte martxan iraun zuen. 
Lau mende etenik gabeko lanean. 

Urez mugitatuko burdinolak haizez mugitutakoei gailendu zitzaizkien 
moduan, kostuen murrizketara eta prozesu industrialen optimizaziora 
bideratutako teknologia berriak, ohizko altzairuaren produkzio industriei 
gailendu zatzaizkie.  

XX. mendeko azken hamarkadetako krisiak, plantetako ezaugarri zurrunei 
gehiturik, Labe Garaien kasuan gertatu zen moduan, askoz txikiagoak baina aldi 
berean, eraginkor eta produktiboagoak diren altzairutegiak ezartzera bultzatu 
zuen. Modu horretan, Isurketa Jarraia eta Totxo Meheen Ijezketa Jarraia 
bezalako teknologia berriek bere tokia lortu zuten birmoldaketa industrialean. 

Teknologia honen abantailak, alde batetik isurketa jarraia eta berotako 
ijezketa prozesu bakarrean lotzeko aukera eta bestetik, Labe Elektrikoz urtutako 
txatarra eta burdin harrotik abiatuta altzairuzko produktu lauak lortzeko joera, 
ohizko prozesaketa bidearen ordez. Energia-kontsumo aurrezpen handi batez 
gain, produktibitatea 30000 Tona / gizoneko urtean mailara igotzen da. Bobina 
bat hiru ordutan produzitzea ahalbidetzen du, aurreko teknologiak behar zuen 
aste t’erdiaren ordez.  

Baina dena ez da abantaila hutsa. Mikroaleatu gabeko altzairuetan ohizko 
prozesuekin lortutakoen antzeko propietate mekanikoak lortzen badira ere, 
mikroaleatutako altzairuetan eta azken lodiera handientzat bereziki, propietate 
eskakizun horiek betetzeko zailtasun ugari dago oraindik. 

Prozesu hauek berezkoak dituzten ezaugarriek, isurketatik datorren 
hasierako egiturak eta emandako deformazio osoaren murrizketa handiak, 



 

1. Atala   Sarrera 

 3

aldaketa handiak bultzatzen ditu propietate mekaniko egoki eta errepikakorrak 
zihurtatzeko beharrezkoak diren azken mikroegiturak lortzeko orduan.  

Horregatik, CEIT-en hainbat ikerketa proiektu garatu dira azken urteotan, 
batzuk ECSC bezalako instituzio europearrek finantzatutakoak, besteak euskal 
erankundeek, Gipuzkoako Foru Diputazioak eta Eusko Jaurlaritzak (INTEK 
Proiektuak) adibidez, eta baita enpresa pribatuekin elkarlanean garatutakoak ere, 
ACB kasu. Proiektu guzti hauen helburua, prozesuaren giltza diren 
mekanismoen ulerpen sakonago bat lortzea da, horrela parametro desberdinak 
optimizatu eta propietate mekaniko egokiak lortzeko. 

Esparru honetan Fernándezek 2001. urtean “Estudio y Modelización del 
Conformado en Caliente de Aceros Microaleados. Aplicación a los Procesos de 
Laminación Directa de Formas Semiacabadas” izenburupean aurkeztutako 
doktoretza-tesiak, mikroaleatutako altzairuetan hasierako ale-tamaina handiaren 
eraginez sorturiko oinarrizko mekanismoen aldaketak sakonki aztertzen ditu.  

Orain aurkezten den tesi honen erronka nagusiak, materialeko nahiz 
prozesaketako baldintza heterogenoek mekanismo eraginkorretan duten eragina 
aztertzea eta totxo meheen ijezketan zehar gertatzen diren austenita-
mikroegituraren aldaketen simulazioa da, deformazio, birkristaltze eta 
prezipitazio-mekanismoen arteko elkarrekintzak kontuan hartuz. 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. BERRIKUSPEN 
BIBLIOGRAFIKOA 

1.1. ALTZAIRU MIKROALEATUEN GARAPEN 

HISTORIKOA 

Elementu desberdinak kantitate txikitan gehitzea, hau da, elementu 
mikroaleatzaileen erabilera, altzairugileak altzairuaren propietatea hobetu eta 
aplikazio bakoitzarentzat produktu optimoa lortzeko duen mekanismo 
garrantzitsuenetako bat bilakatu da. Elementurik erabilienen artean Al, Nb, Ti, 
V eta B aipa daitezke. Mota honetako aleazio-elementuen kantitatea ez da %0.1 
baino handiagoa izaten, hala ere altzairu hauen elastikotasun-muga C-Mn 
altzairu batena baino bi edo hiru aldiz handiagoa izan ohi da1).  

Al, Nb, Ti, V eta B-aren gehitze txikiek altzairuaren mikroegitura 
aldatzen dute eta ondorioz, baita propietate mekanikoak ere. Ondoren eraginik 
aipagarrienak laburbiltzen dira:  
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• Ale-Tamaina Fintzea: Elementu mikroaleatzaileen gehitzeak austenita 
ale-tamainaren kontrola ahalbidetzen dute altzairuaren berotako 
konformazioan zehar. Austenita aleen fintzeak ferrita ale-tamaina 
finago bat dakar berekin transformazioaren ondoren. Emaitza, 
altzairuaren erresistentziaren eta zailtasunaren hobetze bat da.  

• Prezipitazioak Eragindako Gogortzea: Berotako ohizko konformazio 
prozesuetan, deformazioaren aurretik altzairuari tratamendu termiko 
bat ematen zaio eta tratamendu horretan zehar elementu 
mikroaleatzaileen disoluzio bat gertatzen da. Tratamendu 
termomekaniko egoki batek prezipitatu finen sorrera bultza dezake. 
Prezipitatu hauek, ferritaren gogortze bat lor dezakete.  

• Nitrogenoaren Finkatzea: Aipatutako elementu mikroaleatzaileek, 
nitruro egonkorrak sortzeko joera dute, era honetara altzairuaren 
nitrogeno askea gutxituz. Nahiz eta altzairuaren erresistentzia jaitsi, 
zailtasunean hobekuntza garratnzitsua nabaritzen da.  

• Birkristaltzearen Atzerapena: Elementu mikroaleatzaileek 
birkristaltzean izan dezaketen eragina bi motatakoa izan daiteke: 
elementuek soluzio solidoan duten eragina alde batetik, eta bestetik 
karburo, nitruro edota karbonitruro prezipitatuek birkristaltzean duten 
atzerapen eragina. Azken kasu honetan, birkristaltzea zeharo 
oztopatzera irits daitezke.  

• Soldaduran Beroak Eragindako Zona: Zenbait elementu 
mikroaleatzaile gehitzeak (Ti bereziki), beroak eragindako zonan ale-
tamaina kontrolatzea ahalbidetzen du, modu horretara eremu 
horietako propietate mekanikoak hobetuz. 

Niobioa elementu mikroaleatzaile bezala erabiltzen 40. hamarkadan hasi 
zen, dena den aplikazio industrialetan 60. hamarkadaren amaieran, V edo Ti-



 

2. Atala  Berrikuspen Bibliografikoa 

 7

arekin batera. Altzairu mota hauen erabilera bultzatu zuten faktoreak 
ondorengoak izan ziren1):  

− Eraikuntza-materialetako kosteetan lortzen diren aurrezpenak sekzioen 
murrizketaren ondorioz (altzairu mikroaleatuen erresistentzia handiagoak 
kontuan harturik). 

− Prestazio handiagoak dituzten ibilgailu arinagoen garapena.  

− Oliobideak egiteko erresistentzia altuko eta erraz soldatzeko altzairu-gama 
berri baten beharra, honela diametro handiagoak lortu eta presio 
handiagoekin lan egiteko.  

− Elkartze-prozesurik erabiliena soldadura da eta altzairu mikroaleatuak 
(gehienetan karbono baxuekin) arazorik gabe solda daitezke ohizko 
soldadura-metodoekin.  

− Erresistentzia nahikoa modu ekonomiko batean igo daiteke niobio edota 
banadioa altzairu erdibaretuei gehituaz. 

− Altzairutegi handientzat sorturiko ekipo tekniko garrantzitsu eta ikerketa 
zentruak, bai produkzio eta baita erabilera-arazoei ere erantzuna emateko 
sortuak.  

70. hamarkadaren hasieran altzairu berarekin erresistentzia-tarte handi bat 
lor zitekeen, berotako ijezketan zehar izandako baldintzen arabera (Ijezketa-
Kontrolatua). Ijezketa-trenak, bukaerako-ijezketa trenaren eta bobinaketa 
zonaren arteko hozketa-sistemez hornitu ziren eta tresna metalurgiko 
erabilgarrietan bihurtu ziren.  

80. hamarkada erdialdean, mikroaleazio-teknologia karbono gehiagoko 
altzairuetara hedatzen hasi zen. Banadioa karbono ertain eta altuetako forjaketa-
altzairuentzat erabiltzen zen, erresistentzia-maila berdinak lortuaz nahiz airean 
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hoztutako produktuetan nahiz ohizko tenplaketa/iraoketa prozesuentzat, 
ondorioz gertatzen den produkzio-kostuen murrizketarekin. Garai horretan 
‘Titanio Nitruroaren Teknologia’ deitutakoa ere garatzen hasi zen. 60. 
hamarkadaren amaieratik ezagutzen zen titanioak ale-hazkundea oztopatzen 
zuela, baina gehitutako kantitateak eta honen ondorioak kontrolatzeko zeuden 
zailtasunak zirela eta, ez zen oso teknika erabilia. Titanio-nitruroaren teknologia 
soldadurarako ere oso erabilia izan da, prezipitazio mota hau oso eraginkorra 
delako beroak eragindako zonan ale-hazkundea eragozteko. 80. hamarkadaren 
erdialdera, beste aplikazio bat sortu zen altzairu mikroaleatuentzat: erresistentzia 
handiagoko eta xafla (hotzean ijetzia eta suberatua) eta xafla lodiaren 
konformagarritasuna hobetzea zutelarik helburu. 

Altzairu mikroaleatuen garapena, merkatuaren eskaerei lotua dago. Atal 
honetan altzairuaren produkzio-prozesuetan gertatutako aldaketak aipatu dira, 
gehienetan fabrikazio-kostuei lotuak eta baita produktuaren kalitatea hobetzeko 
saiakuntzei lotuak ere. 2.2. Atalean, altzairua industrialki produzitzeko dauden 
hainbat teknika azalduko dira.  

Produkzio teknologietan azken urteotan aurrerapauso garrantzitsuak eman 
dira kostuak nabarmenki jaitsiaz, kalitate bereko produktuak egiteko. Horien 
artean, Isurketa eta Ijezketa prozesu batean biltzen dituzten teknologia berriak 
daude. Hurrengo atalean berezitasunak argituko diren arren zera esan dezakegu, 
gaur egun, Totxo Meheen Isurketa eta Zuzeneko Ijezketa Teknologiaren bidez 
egindako altzairua oso zabaldua dagoela, hazkunde plangintza handiekin2). Dena 
den, nahiz eta orain dela gutxi prozesaketa-bide horren bitartez eginiko 
materialei buruzko prezipitazio eta propietate mekanikoen azterketak 
argitaratu3), ez da ereduztapenari eta eraginkorrak diren mekanismoei buruzko 
lan sakonik agertu4). Guzti honen ondorioz, beharrezkoa da teknologia honen 
ezaugarriak kontuan hartzen dituen ereduztapenaren azterketa sakon bat egitea, 
ordenagailuz eginiko simulazioen bitartez iragarpen zuzenak egin ahal izateko.  
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1.2. ALTZAIRUA KONFORMATZEKO PROZESUAK. 
OHIZKO IJEZKETA ETA TMI + ZI PROZESU 

BERRIA.  

Atal honetan altzairuaren prozesaketa industrialaren prozesu desberdinak 
aztertuko dira: ohizko bideak, teknologia berriak, berotako kargako teknikak,… 
Azkenik, materiala prozesatzeko bide desberdinen laborategiko simulazioa ere 
aztertuko da.  

2-1. Irudian bobinatutako xafla prozesatzeko bideen eskemak agertzen 
dira:  

• Ohizko Bidea OB: Totxo lodiaren isurketa jarraian oinarritzen da. 
Totxoaren lodiera 250 mm-takoa izan ohi da gutxi gora behera. 
Isurketaren ondoren airean hozten utzi eta biltegian gordetzen da. 
Ondoren, totxoa ≈ 1200 - 1250ºC-tara 2 edo 3 orduz labe batean 
berotu eta ijezketa prozesura igarotzen da, arbastu eta bukaerako 
trenez osaturikoa. Azkenik, lorturiko xafla bobinatu egiten da.  

• Totxo Meheen Isurketa Jarraia eta Zuzeneko Ijezketa TMI + ZI: 
Prozesaketa bide berri bat da. Bertan 50 mm inguruko totxo mehearen 
isurketa jarraiaren (TMI) ondoren, zuzeneko ijezketa (ZI) ematen 
zaio, aurretik 12-20 minututan homogenizazio labe batetik igaro 
ondoren. Laminazio-trena laburragoa da, 6-7 kaxetakoa soilik eta 
lortutako xafla hemen ere bobinatu egiten da. Prozesaketa-bide hau 
‘Altzairutegi Konpaktua’ edota ‘Thin Slab Casting and Direct 
Rolling’ bezala ere ezagutzen da.  

TMI + ZI prozesaketa-bidearen lehen pausoak ohizko totxo lodien 
Berotako Kargarekin eman ziren, ‘Hot Charge Rolling’ HCR delakoarekin, 
isurketa jarraitik zetorren beroaren zati bat aprobetxatu nahirik.  
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Gaur egun, altzairua TMI + ZI bidez konformatzea errealitate bat da, eta 
etorkizun hurbil batean produktu lauen %70-a honela produzituko dela uste da. 
Prozesaketa bide berri honen garrantzi eta garapenaren arrazoiak ekonomikoak 
dira 5-7):  

• Inbertsio eta funtzionamendu-kostu baxuak. Energia-kontsumoa %40-
ean murrizten da, 1/4 beroketari dagokiona eta 3/4 erredukzio 
baxuagoari dagozkionak. Instalazio txikiago eta isurketa ijezketari 
zuzenean lotua egoteagatik eskulan-kostuak ere nabarmen gutxitzen 
dira.  

• Isurketa jarraia berotako konformazioari zuzenean lotzeak, txatarretatik 
bobinatutako xafla lortzeko behar den denbora asko mozten du, 3 
orduraino jaitsi daitekelarik.  

• Txatarra-birziklapena labe elektrikoz eginiko altzairuetan.  

Desabantaila nagusiena, ohizko bideetatik prozesaturiko xaflek baino 
gainazal-kalitate txarragoa izatea da. Beraz, ezaugarri altuetako zenbait 
piezentzat ez da teknologia egokia baina bai beste zenbait helbururentzat: silo 
edo edukiontzientzat, nabe industrialen hormentzat eta tutu soldatuentzat 
adibidez besteak beste.  

Ondoren, xafla bobinatuaren fabrikazio-prozesuaren etapa desberdinak 
zehaztuko dura, isurketa eta ijezketa bilduaz eta OB eta TMI + ZI prozesaketa-
bideen arteko desberdintasun nagusienak azpimarratuz (2-1. Irudia) 2-1. Taulan 
eskematikoki laburtzen dira berauek.  
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1.2.2. ISURKETA JARRAIA  

Isurketa jarraiaren prozesua, altzairu likidoa zuzenean urez hoztutako 
kobrezko molde batera isurtzean datza. Molde horren irteeran produktuak sekzio 
egokia izango du: totxo lodia Ohizko Ijezketa Jarraiaren kasuan (≈ 250 mm) eta 
totxo mehea Totxo Meheen Isurketan (≈ 50 mm). Isurketa jarraiaren teknologia, 
planoak ez diren produktuetan ere aplikatzen da, totxo karratu edota beste 
erdilandutako hainbat produktutan: ‘beam blank’ edo hezur eiteko sekzioak 
eraikuntzarako habeak egiteko, baita ‘strip casting’ delakoan ere, hau da, xafla 
lodien isurketa jarraian5). Isurketa jarraiaren bidez altzairua lortzeko teknologia, 
lingotontzian likidoa isuri, hoztu eta ondoren bere konformaketarako berotutako 
teknologiaren oso desberdina da.  

Ohizko isurketa jarraiak bere garapena 60. hamarkadaren hasieran izan 
zuen. Totxo Meheen Isurketak aldiz 90. hamarkadaren hasieran5). Gaur egun, 
mendebaldeko herrialdeen altzairu-produkzioaren %85-a isurketa jarraiaren 
bidez lorturikoa da. Beste herrialdeetan, ikerketarako diru faltak teknologia 
honen hasiera atzeratu du, baina dena den, lingotean eginiko isurketak ez du 
etorkizun handirik. Bestalde, eta lehen esan den moduan, TMI + ZI teknologia 
etorkizun hurbil batean produktu lauen %70 produzitzeko gai izango dela uste 
da.  

Isurketa jarraiak ohizko isurketaren aurrean duen abantailarik 
nabarmenena, azken sekzioa lortzeko eman behar zaion deformazio totalaren 
ondorioz lortzen den aurrezpen energetikoa da (eta beraz, baita ekonomikoa 
ere). Produktu erdilandu edo totxo meheen isurketan efektu hau nabariagoa da, 
kasu hauetan ohizko prozesuetan lehenengo konformaketa-etapa den hasierako 
arbastua ia zeharo ekiditen baita. 2-I Taulan, zera azpimarra daiteke, 5 mm-tako 
azken lodiera lortzeko, ijezketa-sekuentzia osoan zehar totxo lodiari (≈ 250 mm) 
ematen zaion deformazio-baliokide osoa, 4.52, totxo meheari ematen zaionaren 
ia bikoitza dela, 2.66.  
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Isurketa jarraiaren erabilerak hainbat eskakizun dakartza berekin. Batez 
ere, konposizioaren aldaketak, isurbide estali eta murgilduaren buxadura eta 
berotako harikortasun ezarengatik totxoaren kurbaketa eta zuzenketan agertzen 
diren pitzadurak bezalako arazoak ekidin ahal izateko. Azken arazo hau lehenik 
aluminioz baretutako altzairuetan agertu zen eta ondoren niobioz 
trataturikoetan7,8). 

Altzairuaren isurketa jarraiaren ondoren hainbat prozesaketa aukera 
daude:  

− Materiala giro-tenperaturararte hozten utzi, biltegiratu eta bere 
konformaketarako berriz berotu: Ohizko Bidea, OB.  

− Materiala zuzenean sartu konformaketa prozesuan, isurketa ondoren 
berotako ijezketa trenetan. Bi aukera daude: Lehenbizikoa Berotako Karga 
(Hot Charging), bertan altzairua eremu ferritikoraino hozten da (600-700ºC) 
eta ondoren labe batean sartzen da zeharo hozteko denborarik utzi gabe. 
Bigarren aukera, Zuzeneko Berotako Ijezketa da (ZI), kasu honetan 1100-
1150ºC-tara homogenizazio tratamendu bat eman dakioke altzairuari. 
Prozesu hauetan isurketatik datorren materialaren beroa askoz gehiago 
aprobetxa daiteke.  

Berotako konformazio prozesaketaren aurretik dagoen mikroegitura, 
isurketa prozesuaren eta materialak solidotzetik deformazioa hasteko 
momenturaino izan duen historia termikoaren menpekoa da. Zuzeneko 
Ijezketaren aurretik mikroegiturazko desberdintasun nabariak daude ohizko 
prozesuekin alderatuz gero. Hurrengo hauek dira nagusienak eta banan-bana 
zehaztuko dira ondorengo puntuetan zehar: austenitaren ale-tamaina, 
prezipitazioa (elementuak soluzio solidoan) eta segregazioak.  
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Austenitaren Ale-Tamaina  

Altzairua, isurketa jarraiaren ondoren giro-tenperaturararte hozten denean, 
hozketan zehar eta ondorengo austenizazioan zehar bi transformazio gertatzen 
dira, austenita-ferrita, γ - α, lehenengoa eta ferrita-austenita, α - γ, bigarrena. 
Fasezko transformazio hauek, ohizko ijezketa-prozesuen hasierako austenita ale-
tamaina, totxo meheen ijezketa zuzenaren aurretik izaten dena baino askoz 
txikiagoa izatea lortzen dute. Ohizko prozesaketako baldintzetan, hasierako 
batazbesteko ale-tamaina deformazio aurretik emandako tratamendu 
termikoaren (Tberok ≤ 1250ºC) eta materialean dauden prezipitatuen menpekoa 
da, 80-250 μm tartean egon ohi delarik. Ale-tamaina txikienak niobioz edota 
titanioz mikroaleatutako altzairuetan lortzen dira, elementu hauek ale-
hazkundeari jartzen dioten oztoparengatik. Bestalde, ijezketa zuzenari loturiko 
prozesuetan, deformatzen den austenita solidotze-prozesutik datorrena da, 2-2. 
Irudia, hasierako ale-tamaina ohizko prozesutakoa baino askoz handiagoa 
izanik, 600-1400 μm artekoa6,9). Beraz bi prozesaketa-bide hauen arteko 
hasierako ale-tamainaren desberdintasunak magnitude ordena batekoak izan 
daitezke.  

1250

A

T (ºC)

Tiempo

r3

α

α + γ

γ

1250

Tiempo

Laminación DirectaLaminación Convencional

T (ºC)

A r1

A r3

A r1

Denbora Denbora

Ohizko Ijezketa Ijezketa Zuzena
 

2-2. Irudia: OB eta TMI +ZI prozesaketa industrial desberdinetan gertatzen den 
austenita ale-tamainaren eboluzioa.  
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Prezipitazioa (soluzio solidoan dauden elementuak) 

Isurketaren ondoren zuzenean ijetzitako material baten eta ijezketaren 
aurretik giro-tenperaturatik berotutako baten arteko beste desberdintasun bat 
prezipitazioa da. Solidotzetik datorren mikroegituran (‘as-cast’ delakoa), 
mikroaleatzaileen konzentrazioa batez ere hauen prezipitazio-zinetiken 
menpekoa da. Gehienetan, austenitak gainasetze handiagoa izaten du kasu 
hauetan eta baldintza hauekin prezipitazioa gertatzeko indar bultzatzailea 
handiagoa da ohizko beroketa tratamenduen ondorengoa baino9,10). Azken 
hauetan, elementu mikroaleatzaileen konzentrazioa, deformazio aurreko 
tratamendu-tenperaturan mantendu den denboraren menpekoa da. 
Desberdintasun azpimarragarriena titanioz mikroaleatutako altzairuetan 
gertatzen da. TiN prezipitatu finak ez dira ohizko beroketa-tenperaturetan 
(≤ 1250ºC) disolbatzen eta beraz, ohizko ijezketa-sekuentzia osoan bertan 
egongo dira, ijezketa zuzeneko prozesuetan aldiz ez du horrela gertatu beharrik 
izango.  

Segregazioak 

Aleazio gehienak, eta berauen artean altzairuak, dendrito egiturekin 
solidotzen dira. 2-3. Irudian, dendrito bidezko solidotze-prozesuaren eskema 
aurkezten da. Nukleo baten gain gertatzen den solidotzearen aurrerapena zenbait 
norabide kristalino zehatzetan ematen da, dendrito deituriko adarkadurak 
sortuaz. Jatorrizko beso dendritikoak, metal puru baten moduan solidifikatzen 
dira, orokorrean inguruan duten likidoa solutuetan aberastua geratuaz11), eta 
beraz likido hau solidotzean izango duen solutu-konzentrazioa altua izango da. 
C eta N elementu interstizialak izanik ez dira asko segregatzen, baina bai ordea 
Nb eta Ti bezalako atomoak, ordezkapen posizioak dituztelako11). Hain zuzen 
ere, dendrito sekundarioen arteko tarteak definitzen ditu segregazioen arteko 
distantziak, tarte hau solidotze-abiaduraren islada zuzena izanik.  
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2-3. Irudia: Dendrito bidezko hazkundearen eredua.  

Totxo meheen isurketan izaten diren solidotze-abiadurak handiagoak izan 
ohi dira ohizko isurketa jarraian baino, lodiera meheeagoaren ondorioz. Beraz, 
segregazioen distribuzioak tarte txikiagoa izango dute lehenengoan. Dendrito-
sekundarioen tartea, λ, 50-100 μm artean izan ohi da totxo meheen isurketan eta 
100-300 μm tartean ohizko isurketa jarraian12).  

Dena den, segregazioek homogenizazio bat izan ohi dute ohizko 
prozesaketan gertatzen diren fasezko transformazioen eraginez. Gainera, 
deformazioak eragin dezakeen homogenizazioa kasu horretan TMI + ZI 
prozesuetan baino handiagoa da, emandako deformazio totala handiagoa delako. 
Bi efektu hauek, segregazio tarteen arteko desberdintasunak oreka ditzake.  
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2-I. Taula: OB eta TMI + ZI bide berriaren arteko desberdintasun nagusienak.  

 OB TMI + ZI 
Totxoaren Hasierako 

Lodiera ∼ 250 mm ∼ 50 mm 

Deformazio Aurreko 
Austenita Ale-Tamaina 

80 - 250 μm  
(Tberok ≤ 1250ºC) 

600 - 1400 μm6,9) 
(isurketako egitura) 

ε erabilgarri osoa 
(5 mm-tako azken 

lodierarentzat) 
4.52 (*) 2.66 (*) 

Altuak arbastuan EZ 

Iraganaldi bakoitzeko 
deformazioa  

Bukaeran txikiak 
gainazal-kalitate ona 

lortzeko 

Handiak, ~2.5 aldiz 
handiagoak OB-ko 

bukaerako iraganaldietan 
baino7) 

λ = 100 – 300 μm12) λ = 50 – 100 μm12) 

Segregazioak 
- γ - α, α - γ  

transformazioetan 
homogenizazioa.  

- Deformazioaren eraginez 
lorturiko homogenizazioa. 

- Deformazioari loturiko 
homogenizazio urriagoa.

(*)

fH
H0 ln

3
2

=ε , non ε deformazio-baliokidea eta Ho eta Hf totxoaren hasierako 

lodiera eta amaierako lodiera baitira.  

1.2.3. BEROTAKO IJEZKETA 

Tradizioz, berotako konformaketak helburu bezala, materialaren forma 
eta aplikazio bakoitzarentzat edota tratamendu termikoentzat egokienak ziren 
propietate mekanikoak ematea izan zuen. Gaur egun ordea, konformaketa-
prozesua lehenik eta ondoren tratamendu termikoak ematea oso kasu 
konkretutan soilik gertatzen da, produktuaren garestitzea dela eta. Horrela, 
berotako ijezketaren helburu nagusia forma eman eta propietate mekaniko 
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egokiak batera ematea da. Ideia hau oinarritzat hartuta “Ijezketa Kontrolatua” 
sortu zen.  

2.1.1.1. Ohizko berotako ijezketa 

Ohizko berotako ijezketan, 1 eta 100 s-1-eko tartean dauden deformazio-
abiadurak erabili ohi dira, 0.2 eta 0.5 arteko deformazio-iraganaldi segidekin eta 
5 inguruko deformazio totalekin.  

2-1. Irudian ikus daitekeen moduan, ohizko berotako ijezketa bi ijezketa-
trenez osatua dago: “arbastua eta “bukaerakoa”. Tren bakoitza, instalazio 
bakoitzaren araberako kaxa-kopuru batez osatua dago. Tren itzulgarriak ere 
badira materiala bi norabideetan deformatzeko aukera ematen dutenak. Ijezketa 
industrialetako iraganaldi arteko denborak, produktuaren eta ijezketa-tren 
motaren araberakoak dira: produktu lau eta tren itzulgarrietarako, iraganaldi 
arteko denborak 8 eta 20 s artean egon daitezke, berotako xaflarentzat berriz 0.4 
eta 4 s artean13).  

2-4. Irudian, altzairu mikroaleatuekin erabili ohi diren ohizko ijezketa 
industrialen motak irudikatzen dira, ijezketa-mota eta ondorengo tratamendu 
termikoa finkatzeko oinarrizkoak diren erreferentzia-tenperaturekin batera:  

− Tnr edo Ez-Birkristaltze Tenperatura: Tenperatura honetatik behera 
materiala ez da birkristaltzen edota partzialki birkristaltzen da soilik.  

− Ar3: Austenita-ferrita transformazioaren hasiera finkatzen du.  

Ferritaren ale-tamaina da txikiagotzean, erresistentzia eta zailtasuna 
batera hobetzen dituen parametro bakarra. Beraz, altzairu mikroaleatuen 
berotako ijezketaren helburu nagusia, ijezketaren ondoren zuzenean ferrita-
egitura homogeno eta ale-tamaina fin bat lortzea da. Fasezko-transformazioen 
ondoren ale-tamaina fin bat lortzeko, bolumen-unitateko nukleazio-tokien, Sv, 
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(mugaren azalera espezifikoaren, hau da, bolumen-unitateko muga-azaleraren) 
dentsitate altu bat lortzea beharrezkoa da. Modu horretan, ferrita-aleen 
nukleazio-gune ugari egon dadin.  

Sv altuak lortzeko modurik eraginkorrenetako bat transformazio aurretik 
austenita ale-tamaina fin bat lortzea da, deformazio-birkristaltze ziklo segiden 
bidez eta ahal den neurrian ale-hazkundea ekidinez (2-4. Irudia). Prozesu hau 
‘Birkristaltze-Ijezketa Kontrolatua’ bezala ezagutzen da. Horretarako 
deformazio-iraganaldiak tenperatura-altuetara eman behar dira, ez-birkristaltze 
tenperaturaren gainetik. Orokorrean, birkristaltze-ijezketa kontrolatuaren 
ondoren hozte-azkar bat aplikatu ohi da, transformazioaren aurretik 
birkristaldutako aleen hazkundea ekiditeko eta, altzairu mikroaleatuetan, ferrita 
ale-tamaina fin bat sorrerazteko8,14).  
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2-4. Irudia: Ijezketa industrialen mota desberdinak (tratamendu termomekanikoak) 

eta ondorengo hozketak.  

Altzairu mikroaleatuetan Sv handitzeko beste metodoa, transformazioaren 
aurretik oso deformaturiko (luzatutako aleak) egiturak, ale barruan deformazio-
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bandak eta akats kristalografiko ugari dituztenak lortzean oinarritzen da. 
Prozesu hau ‘Ohizko Ijezketa Kontrolatua’ da. Horretarako beharrezkoa da, ahal 
diren deformazio-iraganaldi gehienak ez-birkristaltze tenperaturaren azpitik eta 
Ar3–ren gainetik ematea. Beraz, bukaerako trenak kaxa ugari izatea interesgarria 
da, erresistentzia altu eta aleazio-baxuko altzairuak, titanio eta niobioz 
mikroaleatuak15,16) ijezketa-mota honetarako egokiak izanik.  

2.1.1.2. Ijezketa Zuzena 

Ondoren, toxto meheen ijezketa zuzena eta ohizko ijezketaren arteko 
dezberdintasun nagusienak aipatuko dira6):  

− Ijezketak sarrera-tenperatura baxuagoak, lehenengo iraganaldia 
gehienez 1060-1100ºC artean ematen da.  

− Erredukzio osoa txikiagoa, berau 5 edo 6 deformazio-iraganalditan 
ematen delarik. 

− Iraganaldi bakoitzeko deformazio handiagoak, gutxi gora behera ohizko 
ijezketaren bukaerako trenean ematen direnak baino 2.5 aldiz 
handiagoak7).  

− Ohizko bukaerako trenetan baino deformazio-abiadura txikiagoak, 
ondorioz azkeneko irganaldi arteko denborak luzeagoak izan ohi dira.  

Ikus daitekenez, ohizko ijezketa-prozesuekiko mikroegiturazko eta 
deformazio-sekuentzien desberdintasunak asko eta garrantzizkoak dira. Hitz 
gutxitan, deformazioaren erdiarekin magnitude-ordena bateko aldea duten 
austenita-aleak findu behar dira (2-I. Taula). Lehen ondorio bezala, 
mekanismoen eta birkristaltze prozesuen kontrol finago baten beharra argia da, 
ahal den ferrita/perlita egitura finenak eta propietate mekaniko egokiak lortzeko. 
Modu honetan, ijezketa-mota honen helburu nagusia lortzeko.  
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Ohizko ijezketa-prozesuetan, aurreko atalean aipatu den moduan, 
ijezketa-sekuentziak diseinatzeko garaian aukera desberdin gehiago azaltzen 
dira, birkristaltze estatikoaren eta prezipitazioaren arteko elkarrekintzak kontuan 
izanik. Baina, zuzeneko ijezketa prozesuetan, aukerak murritzagoak dira, kaxa 
kopurua txikiagoa izanik, prozesua askoz mugatuagoa geratzen delako. 
Iraganaldi bakoitzean deformazio handiagoak eta deformazio-abiadura 
baxuagoak emateak, iraganaldi arteko denbora luzeagoak lortzeko, birkristaltze 
estatiko prozesuak errazten dituzte, isurketatik datozen egiturak ezabatzea 
errazteko, baina totxoaren sekzioa eta gainazal-kalitatea kaltetu dezake. 
Deformazioa igotzeak, birkristaltze dinamikoa ere aktiba dezake deformazioetan 
zehar6). 

Zuzeneko ijezketan gertatzen diren fenomenoak aztertzeko, birkristaltze 
estatiko nahiz dinamikoaren zinetikak, deformazio, prezipitazio eta 
birkristaltzearen arteko elkarrekintzak, eta beste hainbat faktore kontuan hartu 
behar dira. Arazoa, eredu gehienak, ohizko ale-tamaina, deformazio eta soluzio 
solidoan dauden elementu kantitateentzat egokituak daudela da, beraz baldintza 
berrietara estrapolazioa egitea arriskutsua izan daiteke17).  

2.1.1.3. Laborategiko Simulazioak 

Laborategian altzairuaren prozesaketa teknologia desberdinak simulatu 
daitezke. Simulazio hauek oinarrizkoak dira prozesuan eragina duten aldagaien 
zehaztea eta analisia egiteko. Adibide moduan, tenplaketa bidez, prozesuaren 
etapa desberdinetan mikroegituraren behaketak egiteko oso erabilgarriak dira. 
Behaketa hauek industrian egitea oso zaila da, bai ekonomikoki baita praktikoki 
ere. 

Errepikatu nahi den teknologia-motaren arabera simulazio-prozesu batzuk 
edo besteak erabiltzen dira. Ohizko prozesuak errepikatu nahi badira, 
deformazio aurreko beroketa 1200ºC inguruan egin ohi da (labe-industrialen 
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tenperatura eremuetan). Bestalde, zuzeneko ijezketan agertzen diren ale-tamaina 
handiko egiturak lortzeko ondorengo metodoak erabili ohi dira laborategian:  

− Tenperatura oso altuetara beroketa egitea, materialeko prezipitatuak 
disolbatu eta aleak, isurketatik zuzenean datozen ale-tamaina 
handietaraino hazteko (≈ 1000 μm).  

− Altzairu-lagin txiki batzuen urtze eta solidotzea, ondoren zuzenean 
deformazioa eman ahal izateko.  

Bi metodoek bere abantaila eta desabantailak dituzte. Oso tenperatura 
altuetara berotzeak, lagin batetik bestera konposizioaren aldaketarik ez izatea, 
segregazioen homogenotasun handiagoa (orokorrean aurretik ijetzitako edota 
forjatutako materialak aztertzen dira) eta solidifikazio-urrupadurak ez izatea ditu 
abantaila nagusi bezala. Desabantailak, prezipitazioan eta birkristaltzearekin 
elkarrekintzan segregazioek duten eragina ezin aztertu ahal izatea, urtu eta 
solidotzetik lortutako laginetan egin ahal den moduan.  

Berotako ijezketa laborategian aztertzeko moduari buruz, konpresio laua 
eta bihurdura saiakuntzak dira metodorik erabilienak.  

1.3. EREDUZTAPENA 

Berotako ijezketaren helburuetako bat, ferrita ale-tamaina fin eta 
uniformea duen altzairua produzitzea da. Lortu nahi diren propietateak 
ondorengoak dira, erresistentzia altua, harikortasun eta zailtasun onak eta 
soldagarritasun eta konformagarritasun onak. Propietate horiek lortzeko garaian, 
ijezketa-prozesuaren erabateko kontrola, altzairu bakoitzarentzat eta ijezketa-
trenarentzat egokiena den diseinu berezia garatzea da modurik eraginkorrena. 
Aldagaiak, tenperatura, deformazioa, deformazio-abiadura eta iraganaldi arteko 
denboretako eta bobinaketa aurreko hozte-abiadurak dira18). 
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Diseinuaren lehenengo helburua sekuentziaren zirriborroa finkatzea da, 
berau tratamendu termomekanikoa bezala ulerturik. Horretarako, hiru 
tenperatura kritikoen ulermena ezinbestekoa da, gogortze eta biguntze-
prozesuetan duten eragina dela eta. Prozesu hauek prezipitazioak eragindako 
gogortzea, birkristaltzea eta berriztatzea biltzen dituzte, dinamikoak edo 
estatikoak direlarik, deformazioa ematen ari denean edo ondoren gertatuz gero. 
Modu berean, ez-birkristaltze tenperaturaren azpitik gertatzen den deformazio-
metaketaren ondorioz bultzaturiko gogortzea ere kontuan hartu behar da, aleen 
luzapena (pan-caking delakoa) eragiten du eta. Gogortzearen eta biguntzearen 
gain eragina duten hiru tenperaturak ondorengo hauek dira:  

 Prezipitazioaren hasierako eta amaierako tenperaturak. 

 Birkristaltzearen hasierako eta amaierako tenperaturak. 

 Transformazioaren hasierako eta amaierako tenperaturak. 

Tenperatura hauek prozesuaren eta materialaren parametroen menpekoak 
dira. Hauen garrantzia, altzairuaren mikroegiturazko kontrolari loturiko arazoen 
ulermenean, hobeto aztertzen da burdin-karbono elementuen fase-diagraman19).  

Bestalde, tratamendu termomekanikoek orekatik kanpoko mikroegiturak 
sor ditzateke, eta hauek ereduen fintze baten beharra eragiten. Ijezketan zehar 
gertatzen diren fenomeno termiko eta mekanikoen ereduztapena nabarmen 
garatu da azken urteotan, metalen isurpenaren eta bi eta hiru dimentsiotan 
kalkulaturiko tenperatura eremuen iragarpen egokiak lortuz. Eredu 
termomekanikoekin batera birkristaltze eta ale-hazkunde fenomenoetan ere 
arreta jarri da ekuazio erdienpiriko ugari doituaz. Geometria konplexuetan 
deformazio eta tenperatura-distribuzioen informazio urriak, defromazio 
uniforme eta egoera isotermoak kontsideratzea onartarazi zuen. Elementu 
finitoen teknikaren garapenak eta metalen konformaziotako prozesuetara 
aplikatzeak, mikroegiturazko eboluzioaren ereduztapenari beste ikuspegi bat 
eman dio. 
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Elementu-finituen bidez lorturiko deformazio-abiadura, deformazio, 
tentsio eta tenperaturari buruzko informazioa oso datu-iturri egokia da berotako 
ijezketan zehar deformatutako zonetan gertatzen diren mikroegiturazko 
fenomenoak ereduztatzeko. Sellarsek mikroegitura aldaketak ereduztatzeko 
garrantzia eztabaidatzen du20) eta honela labur daitezke punturik 
garrantzitsuenak:  

− Emandako aleazio baten konposizio kimikoarentzat, tenperatura 
altuetara isurpen-tentsioa mikroegiturak eraginda dago. Ijezketa-
indarraren iragarpen zuzen bat, mikroegitura zehazki ezagutzen bada 
soilik lor daiteke. 

− Ijezketa ondorengo mikroegitura eta hozketak azken produktuaren 
propietateak kontrolatzen ditu.  

Froga industrialak, garestiak, kontrolatzeko eta monitorizatzeko zailak eta 
eraikitako plantarekiko menpekoak dira. Bestalde, laborategiko simulazioak ez 
dira gai berotako ijezketa industrialaren baldintza guztiak errepikatzeko. 
Bihurdura eta konpresiozko saiakuntza baldintza hoberenak hartu arren, lor 
daitezkeen deformazio-abiadura altuenetan mugak daude, batez ere xafla mehe 
edota barren simulaziotan. Bihurduran mugak oraindik handiagoak dira, 
ijezketaren egitura edo testura desberdinak eragiten baititu. Konpresio-laua eta 
konpresio-axisimetrikoan bestalde, ijezketa-sekuentzia industrialetan ematen 
diren deformazio mailak ezin dira lortu.  

Mikroegituraren aldaketen ereduztapenean elementu finitoen teknika 
erabiltzeak bi abantaila ditu. Lehenik ohizko ekuazioak ebaztea, baina elementu 
finituen bidez kalkulaturiko tenperatura, deformazio eta deformazio-abiadurak 
erabiliaz, materialari izendaturiko puntu bakoitzarentzat, ale-tamaina 
distribuzio, birkristaltze-zinetika eta gainerako mikroegiturazko fenomenoak 
kalkula daitezke. Tenperaturak denborarekin dituen aldaketak, gainezarmen-
erregela aplikatzeko izan daitezke kontuan. Bigarren abantaila, mikroegituraren 
eboluzioa aztertzeko eredu fenomenologiko aurreratuagoen erabilera 
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ahalbidetzea da, hauek gehienetan barne-aldagaiaren metodoan oinarriturik 
daude.  

1.3.2. MIKROEGITURAZKO ALDAKETEN OHIZKO EREDUAK  

Berotako deformazioaren prozesuen parametro eta mikroegituren arteko 
elkarrekintzen arazoak aztertzen dituzten azterketa ugari egin dira eta literatura 
zientifikoan artikulu ugari argitaratu dira. Hauen artean, Sellars20), Roberts eta 
kol.21), Laasraoui eta Jonas22,23), Choquet eta kol.24), Hodgson eta Gibbs25), 
Yada26), Beynon eta Sellars27), Sakai28), Kuziak29) eta Devadas eta kol.30)-en 
lanak aipatu behar dira.  

Orokorrean, deformazioan zehar gertatzen diren biguntze-prozesuei, 
prozesu dinamikoak deritzaie, deformazioa amaitu ondoren gertatzen direnei 
aldiz, estatikoak. Momentu honetatik aurrera prozesu bakoitzari honela deituko 
zaio: SRX birkristaltze estatikoari, SRV berriztatze estatikoari, DRX 
birkristaltze dinamikoari, DRV berriztatze dinamikoari, MDRX birkristaltze 
metadinamikoari eta MDRV berriztatze metadinamikoari. 

Dislokazio-sorrera eta deuseztapenaren arteko balantzeak, deformazioan 
zehar gertatzen den austenitaren gogortze abiadura mugatzen du berriztatze 
dinamikoaren bidez. Austenitak ez du biguntze mota hau beste mikroegitura 
batzuen neurrian jasaten. Berriztatze dinamikoaren eraginik gabe, metatutako 
deformazioak eragindako gogortzeak, birkristaltze dinamikoa aktiba dezake 
aplikatutako deformazio altuentzat. Birkristaltze mota hau errazago gerta 
daiteke tenperatura altu eta deformazio-abiadura baxuetara. Dena den, prozesu 
industrialetan, birkristaltze dinamikoa gerta dadin behar diren baldintza egokiak 
betetzea oso zaila da eta deformazioak eragindako gogortze-eremuan lan egitea 
normalagoa da. Beraz, ohizkoa da fenomeno estatikoek eragindako biguntzea 
gertatzea iraganaldi arteko denboretan, indar bultzatzaile altuaren eragina dela 
eta, bai iraganaldi arteko denbora horietan eta baita transformazio aurreko azken 
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hozketan ere. Austenitaren kasuan birkristaltze estatikoak berriztatze estatikoak 
baino eragin handiagoa du.  

2.1.1.4. Mikroegituraren aldaketa estatikoak 

Berriztatze estatikoa, berotako-deformazioaren ondoren edota suberaketan 
zehar gertatzen den eta mekanismo eraginkor bezala dislokazio-dentsitatearen 
jaitsiera eta distribuzio aldaketa dituen biguntze-prozesu bezala defini daiteke. 
Tenperatura baxuetara, mekanismo eraginkorra bakanteen mugimendua da. 
Tenperatura ertain edo altuagoetan (>0.5·Tm, Tm urtze-tenperatura izanik) 
dislokazio-igoera edo labainketa gurutzatuarengatik gertatzen da. Lehen aipatu 
den moduan, austenitan berriztatze estatikoak duen eragina oso mugatua da. 
Orokorrean, gehienez ere biguntze osoaren %20 egotzi dakioke berriztatzeari. 
Totxo eta xaflen ijezketan erabiltzen diren ohizko balioekin, austenitaren 
deformazioak berarekin, deformazioak eragindako gogortze garrantzitsu bat 
dakar eta biguntze-dinamiko edota berriztatze estatikoak ez dute ezabatzen. 
Gogortze honek birkristaltze estatikoa gertatzeko aktibazio-energia altu bat 
eragiten du. Fenomeno hau Hogdson31)-ek deskribatzen du eta ondoren alderdi 
esanguratsuenak laburbiltzen dira.  

Berriztatze estatikoaren ondoren, birkristaltze estatikoari zor zaion 
biguntze partzial edo erabateko bat gertatzen da. Biguntze hori bi etapetan 
gertatzen da: ale-berrien nukleazioa eta ale horien hazkundea ale deformatuen 
kontura. Birkristaltzearen berezko ezaugarri batzuk ondorengo hauek dira:  

− Birkristaltze estatikoa gerta dadin deformazio minimo bat behar da.  

− Deformazio baxuagoentzat, tenperatura altuagoak behar dira 
birkristaltzea has dadin.  

− Azken ale-tamaina deformazioaren araberakoa da eta neurri txikiagoan 
tenperaturaren araberakoa.  
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− Hasierako ale-tamaina handiagoentzat, birkristaltze-abiadura baxuagoa.  

Birkristaltzearen nukleazioa, austenitaren ale-mugetan deformazioak 
eragindako ale-mugen migrazio-mekanismo baten bidez gertatzen denaren 
ebidentziak daude. Ale-mugen gain gertatzen diren nukleazio gehienen moduan, 
izkina, ertz eta gainazalak dira, aktibazio ordena horretan, lehentasuna duten 
nukleazio-guneak. Ale-mugen migrazio mekanismoak, nukleo-tamaina kritiko 
baten sorrera dakar berarekin, eta indar-bultzatzaile altua dela eta ale-mugen 
mugimendu bidez hazten da. Indar-bultzatzaile hau, azpialeen hormetan dagoen 
dislokazio-dentsitateari lotua dago. Hasierako ale-tamaina handientzat 
( > 100 μm) birkristaltze-mekanismoan aldaketa bat gertatzen da. Hasierako-
etapa ale-mugetan hasten da, baina ale-mugak birkristaldutako ale-berriez 
estaltzen diren bitartean, azpiale-mugetan eta deformazio-bandetan nukleazio 
intragranularra hasten da. Mekanismo hauen azterketa oso garrantzitsua da totxo 
meheen ijezketa zuzenean, hasierako ale-tamaina handia dela eta32). 

Ohizko prozesuetan, tenperatura altuetara eginiko tratamenduekin eta 
hasierako iraganaldietan deformazio baxuak emanaz, partzialki birkristaldutako 
egiturak ager daitezke ijezketaren lehen etapetan. Deformazioaren metatzeak, 
ondorengo iraganaldietan birkristaltze osoa bultzatzen du eta ondorioz, 
hasierako mikroegituraren eragina oso mugatua da azken iraganaldietan, 
mesprezatu egiten delarik. Salbuespen bat, azken lodiera handia duten 
plantxoien ijezketa da, erredukzio osoa 3:1-ekoa da eta beraz, beroketatik 
datozen aleak ezabatzeko urria. Totxo meheen ijezketa zuzenean ere antzeko 
egoera bat gertatzen da. Emandako deformazio osoaren balio baxuari, 
solidifikaziotik datorren hasierako ale-tamaina handiaren eragina gehitzen zaio. 
Beraz, mikroegituraren aldaketen azterketak, prozesuaren diseinu zuzen batean 
jarri behar du arreta, hasierako ale-egitura ezabatu eta azken mikroegitura fin eta 
homogeno bat lortu ahal izateko.  

Saiakuntza ugarik 100 μm-tik beherako ale-tamainentzat eta 1000ºC 
baino tenperatura altuagoentzat, C-Mn altzairuetan birkristaltze estatikoa oso 
azkarra dela frogatzen dute. Bestalde, 950ºC-tik behera, praktikotasun alderditik 
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bere atzerapena oso garrantzitsua da. Egoera desberdina da mikroaleaturiko 
altzairuentzat, alde batetik soluzio solidoan dauden elementu-mikroaleatzaileen 
eraginarengatik eta karbonitruroen prezipitazioarengatik birkristaltzea atzeratu 
egiten da, eta zenbait kasutan guztiz oztopatzera irits daiteke. 

Birkristaltze-estatikoa deskribatzen duten ereduak Johnson-Mehl-Avrami-
Kolmogorov–en ekuazioan oinarriturik daude orokorrean. Birkristaldutako 
frakzioa deformazio ondorengo denboraren arabera adierazi daiteke: 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

n

Xt
tAexpX 1  2-1. Ek. 

non t deformazio ondorengo denbora, tX X frakzio jakin batek birkristaltzeko 
behar duen denbora, A = ln(X) eta n Avramiren berretzailea baitira. 

Eredu gehienak X = 0.5 kasurako garatu dira, beraz tX, 2-1. Ekuazioan, 
materialaren %50 birkristaldua izateko behar den denbora eta A konstantea  
A = -0.639 dira. %50 birkristaldua izateko denbora (t0.5SRX) deskribatzen duten 
ekuazio enpiriko eta erdi-enpiriko ugari argitaratu dira. Modurik erabiliena 
ondorengoa izanik: 

⎟
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⎞
⎜
⎝

⎛
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RT
Q

expDBt SRXrqp
SRX. εε &50  2-2. Ek. 

non ε deformazioa, D deformazio aurreko ale-tamaina, ε&  deformazio-abiadura, 
QSRX birkristaltzerako aktibazio-energia, R gasen konstantea eta T tenperatura 
absolutua baitira.  

2-2. Ekuazioko B, p, q, r eta QSRX konstanteak eta n Avramiren 
berretzailearen balioak, erabilienak diren ereduentzat 2-II. Taulan aurkezten 
dira. Choquet eta kol.24)-ek garatutako ereduan, t0.5SRX-ak deformazioarekin duen 
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erlazioa, hasierako ale-tamainaren menpekoa da 220950 .
c D.p −=  adierazpenaren 

arabera.  

Suehiro eta kol.33) eta Yada26) zientzilari japoniarrek, mikroegituren 
fenomenoen alderdi erabakigarri bezala, Sv, mugaren azalera espezifikoa, hau 
da, bolumen unitateko muga-azalera faktorea erabiltzen dute. Autore hauek 
berotako ijezketari dagozkion deformazio-baldintzentzat ondorengo erlazioa 
lortu zuten: 

( ) ( ) ( )[ ]εεε
π

3143301550491024
−+−+= exp.exp.exp.

D
Sv  

2-3. Ek. 

2-II. Taula: Birkristaltze estatikoaren zinetikak kalkulatzeko 2-1. eta 2-2. 
Ekuazioetako koefizienteak. 

Iturria B p q r QSRX n 

Sellars20) 191052 −⋅.  -4 2 0 300000 1.7 

Roberts eta 
kol.21) 

21105 −⋅  -4 2 0 330000 1.7 

Choquet eta 
kol.24) 

131016 −⋅.  pc -0.14 -0.28 270000 1.7 

Hogdson eta 
Gibbs25) 

151032 −⋅.  -2.5 2 0 230000 1 

Laasraoui eta 
Jonas22) 

1310141 −⋅.  -3.8 0 -0.41 252000 1 

Suehiro eta 
kol.33), Yada26) 

50
v

7 S102860 .. −−⋅  -2 0 -0.2 149650 2 

Nanba eta kol.34) 50
v

9 S10121 .. −−⋅  -2.1 0 -0.19 172850 2 

non Sv 2-3. Ekuazioak emana dagoen. 

Birkristaltze-abiadura, iraganaldi arteko denboretan eta 
transformaziorarteko azken hozketan gertatzen den mikroegiturazko 
ereduztapenaren alderdi garrantzitsuetako bat besterik ez da. Birkristaldutako 
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alearen iragarpenaren aukera ere beharrezkoa da. Hainbat autorek, guztiz 
birkristaldutako material bati dagokion ale-tamainan, deformazio-abiadurak, 
deformazioak eta tenperaturak duten eragina aztertu dute. Hogdson31)–ek 
ondoren laburtzen diren iritzi orokor batzuk aurkezten ditu. Ale-tamaina eta 
aplikatutako deformazioaren arteko erlazio potentzial bat betetzen da, 
tenperatura desberdinentzat balio konstante bat aplika daitekelarik. Bestalde, ez 
dirudi konposizioaren eraginik dagoenik C-Mn altzairuen konposizio-eremu 
komertzialetan. Alderdi hau, Suehiro eta kol.33)-en azterketekin bat dator, ez 
baitute konposizioaren eraginik aurkitzen 0.1 eta 0.8 arteko karbono 
edukientzat. Kuziak29)-ek aldiz, nahiz eta hasierako ale tamaina txikientzat 
karbonoaren eraginik ez aurkitu, ale-handiagoen kasuan (> 100 μm) 
birkristaldutako ale-tamainan eragin nabaria dagoela baieztatzen du. 

Birkristaldutako ale-tamainaren iragarpenean garratzitsua den beste atal 
bat, autore gehienek behatu duten tenperaturarekiko duen menpekotasuna da. 
Dena den, zenbait ereduk ez dute tenperaturaren eraginik biltzen (Sellars 20)). 
Birkristaltze osoaren ondoren lortzen den ale-tamaina deskribatzeko erabiltzen 
diren ekuazioen adierazpen orokorrena hau da:  

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
+=

RT
Q

expDCCD dlnm
rex 021 εε &

 2-4. Ek.  

Eredu gehienek 2-4. Ekuazioko gai guztiak biltzen dituzte. Eredu 
desberdin batzuentzat lortutako C1, C2, m, n eta Qd konstanteak 2-III. Taulan 
aurkezten dira. Zenbait eredurentzat, 2-2. eta 2-4. Ekuazioen egitura desberdina 
duten adierazpenak doitu dituzte. Badira beste hainbat eredu C-Mn altzairuetatik 
kanpoko altzairuentzat ere. 2-IV. Taulan altzairu hauen konposizioak daude; 
2-V. eta 2-VI. Tauletan aldiz, altzairu horiei dagozken ekuazioak. Kuziak29)-en 
ekuazioan, %50 birkristaldua izateko behar den denborak deformazioarekiko 
duen menpekotasuna hasierako ale-tamainarekin erlazionatua dago, 
p = -1.006D0.22. 
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2-III. Taula: 2-4. Ekuazioko koefizienteak C-Mn altzairuetako birkristaldutako ale-
tamainarentzat. 

Iturria C1 C2 m n l Qd 
Sellars20) 0 0.5 -1 0 0.67 0 

Roberts eta kol.21) 6.2 55.7 -0.65 0 0.5 35000 
Choquet eta kol.24) 0 45 -0.6 -0.1 0.374 25000 

Hogdson eta 
Gibbs25) 0 343 -0.6 0 0.4 45000 

 

2-IV. Taula: Atal honetan aztertzen diren altzairuen konposizio kimikoak. 

Altzairua C Mn Si Mo Nb Ti V Al N Cu Cr 
C-Mn1 0.18 1.33 0.33 - 0.0003 0.003 0.003 - - - 0.012 
C-Mn2 0.16 1.04 0.36 - 0.001 0.004 0.003 - - 0.08 0.09 
C-Mo 0.06 1.2 0.22 0.18 - 0.02 - 0.029 0.0027 - - 
Ti-V 0.13 1.4 - - - 0.01 0.04 - 0.01 - - 

eutektoidea 0.72 1.2 0.28 - - - - 0.002 - - 0.21 
VT 0.20 1.36 0.26 - - - 0.09 0.001 0.006 - - 

Nb baxua 0.15 1.23 0.19 - 0.024 0.002 - 0.026 0.0024 - 0.032 
Nb altua 0.07 1.33 0.33 - 0.084 - - 0.035 0.006 0.012 0.022 

Orain arte deskribaturiko ereduek, C-Mn altzairuen birkristaltze jokaerak 
aztertu dituzte, molibdeno, banadio edota titanio kantitate txikiak barne. Hala 
ere, niobioa duten HSLA altzairu talde garrantzitsu bat diseinatu da. Niobioaren 
gehikuntzak birkristaltzearen atzerapen bat bultzatzen du iraganaldi arteko 
denboretan eta transformazio aurreko hozketan zehar. Birkristaltzea atzeratzen 
elementu indartsuena izanik, oso kantitate txikia gehitzen da, %0.1 baino 
txikiagoa. 900ºC baino tenperatura baxuagoetara, behatutako mekanismo 
eraginkorra, iraganaldi arteko denboretan gertatzen den deformazioak 
eragindako prezipitazioa da. Baina birkristaltzearen atzerapena soluzio 
solidoaren eraginaren ondorio ere izan daiteke20).  
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2-V. Taula: Zenbait altzairutan %50 birkristaldua izateko behar den denbora 
ereduztatzen duten ekuazioak. 

Iturria Altzairua Ekuazioa 

Roucoules eta 
kol.35) C-Mo ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅= −−−−

RT
expD.t ...

SRX.
2320001051 878018228012

50 εε &  

Roberts eta 
kol.21) Ti-V ( ) ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−⋅= −−

RT
expD.t .

SRX.
2800000850105 25318

50 ε  

Kuziak eta 
kol.29,36) eutektoidea ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅= −−−

RT
expD.t ..p

SRX.
1604201042 202908

50 εε &  

Kuziak eta 
kol.36) VT ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅= −−

RT
expD.t SRX.

2300001039 2413
50 ε  

 

2-VI. Taula: Zenbait altzairurentzat birkristaldutako ale-tamaina deskribatzen duten 
ekuazioak. 

Iturria Altzairua Ekuazioa 

Sellars eta 
Whiteman37) C-Mn 

ε

2
1

6709

58
109251425 D

.
Zln.D

.

rex

−−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

Yada26) C-Mn ( ) 605 .
vrex SD −= ε  

Nanba eta kol.34) C-Mn ( ) 66036 .
vrex SD −= ε  

Laasraoui eta 
Jonas22) C-Mn 67067050 ..

rex D.D −= ε  

Roberts eta kol.21) Ti-V ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

+= −

RT
expD..D ..

rex
35000719534 570150 ε  

Kuziak eta kol.29,36) eutektoidea ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= −−

RT
expD.D ...

rex
17540919 10650540 εε &  

Kuziak eta kol.36) VT ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= −−

RT
expD.D ...

rex
15000544 10530670 εε &  

Sellars20) niobioa 67067011 ..
rex D.D −= ε  
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Deformazioak eragindako prezipitaziorik gabe, niobioz mikroaleaturiko 
altzairuetarako garatutako birkristaltze estatikorako ereduek, karbono-
manganeso altzairuen antzeko adierazpenak dituzte, konposizioaren arabera 
konstanteak doituko noski. Niobio altzairuentzat lehen eredua, Avramiren 
ekuazio aldatua erabiliaz, Sellars20)-ek proposaturikoa izan zen. Deformazioak 
eragindako prezipitazioak bultzatzen duen birkristaltze zinetiken aldaketa, 2-2. 
Ekuazioko B konstantea eta QSRX aktibazio-energia tenperaturaren funtzio bezala 
hartuz aztertu zen. 

Dutta eta Sellars38)-ek, ondorengo hainbat eredurentzat oinarri izan den 
deformazioak eragindako prezipitazioaren hasierarako eredu bat garatu zuten. 
Jatorrizko ereduan birkristaltze-jokaeraren aldaketa modu errekurtsibo batean 
kalkulatzen da. Austenitaren prozesaketa baldintzak erabiliaz, denbora 
gehikuntza bateko birkristaldutako kantitatea, soluzio solidoari dagokion 
ekuazioarekin ereduztatzen da, prezipitazioa hasteko denborarekin batera. %5 
birkristaldua izateko behar den denborak, t0.05SRX, %5 prezipitatzeko denborak, 
t0.05p, eta %95 birkristaltzeko denborak, t0.95SRX, kontrolatzen dute materialaren 
jokaera. t0.05SRX < t0.05p < t0.95SRX, kasuarentzat, birkristaltzea prezipitazioaren 
eraginez atzeratzen da, eta t0.05SRX > t0.05p-rentzat birkristaltzea ez da aktibatzen 
eta behin karbonitruroak birkristaldu gabeko matrizean prezipitatu direnean ez 
da ondorengo inolako birkristaltzerik gertatzeko aukerarik izango. 2-VII. 
Taulan, niobio altzairuentzat, birkristaltze eta prezipitazio zinetikak 
deskribatzen dituzten ekuazio aipagarrienak azaltzen dira. Ekuazio batzuk %5 
birkristaldua izateko behar den denbora kalkulatzen dute eta beste batzuk %50-
ekoa. t0.05SRX erabiltzen denean, 2-1. Ekuazioko A konstanteak, A = 0.0513 
balioa hartzen du. 2-VII. Taulako ekuazioetan [Nb]-k soluzio solidoan dagoen 
niobio kantitatea adierazten du. Kasu batzuetan ekuazioak niobio kantitate jakin 
batentzat bakarrik dira erabilgarriak, baina gehienek konposizioaren funtzio 
diren koefizienteak biltzen dituzte.  
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2-VII. Taula: Birkristaltze eta prezipitazio denborak deskribatzen dituzten ekuzioak 
niobioz mikroaleatutako altzairuetan.  

Iturria Ekuazioa 
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Sellars38) 
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Kontu jakina da Nb, Ti, Al eta V-a bezalako mikroaleatzaileen 
gehikuntzek, material deformatu baten birkristaltze estatikoa atzeratzen dutela. 
Hasierako baldintza jakin batzuetatik abiatuz, tenperatura batetara birkristaltze 
osoa burutzeko, denbora gehiago behar da materiala mikroaleatua dagoenean, ez 
dagoenean baino38,41).  

Elementu mikroaleatzaileen eragina bi motatakoa izan daiteke: 
birkristaltzearen atzerapena soluzio solidoan dauden elementuen eraginaren 
ondorioz eta bigarren faseko prezipitatuen moduan daudenean gertatzen den 
atzerapenaren ondorio. Zenbait kasutan, atzerapen eragin hau hain da handia, 
non birkristaltzea guztiz oztopatzera irits baitaiteke. Horrela Ez-Birkristaltzeko 
Tenperatura, Tnr, definitzen da. Hau baino tenperatura baxuagoetara materiala 
ez da birkristaltzen edota partzialki birkristaltzen da soilik. 2-5. Irudian42), 
zenbait aleazio-elementuren konzentrazioaren eragina Tnr tenperaturan 
irudikatzen da. Bertan, niobioa elementu eraginkorrena dela ikus daiteke, Tnr 
balio altuak lortuz oso kantitate txikientzat. Titanioak ere atzerapen-eragin 
garrantzitzua du baina tenperatura baxuagoentzat. Al eta V-ak ere antzeko 
ergina dute, baina oraindik tenperatura baxuagoetara gertatzen da atzerapena43).  

Tnr-ren balioa, soluzio solidoaren eraginari loturik egon daitekeen arren, 
gehienetan prezipitatuen eraginari lotua egoten da. Bigarren faseko partikulek 
ale-mugen migrazioarengan atoi-indar handia egiten dute, birkristaldutako ale 
berrien nukleazio eta hazkundea ekidinez. 2-6. Irudiko II motako kurbak, 
birkristaltze estatiko eta deformazioak eragindako prezipitazioaren arteko 
elkarrekintza irudikatzen du. 
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2-5. Irudia: Konzentrazioak eta elementu mikroaleatzaile-motak ez-birkristaltzeko 

tenperaturan duen eragina42). 
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2-6. Irudia: Deformatu eta denbora desberdinetan baldintza isotermoetara 
mantendutako mikroaleatutako altzairuetako birkristaltze-kurben ohizko formak44-46). 

Birkristaltzearen eta prezipitazioaren arteko elkarrekintza 2-7. Irudiko 
diagramaren laguntzaz argitu izan ohi da; bertan %95 birkristaldua izateko 
kurbak (t0.95), deformatu gabeko materialean t0.05P, eta metatutako deformazioa 
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duen materialean, t’0.05P, %5 prezipitatua izatekoak irudikatzen dira. Irudian T1 
eta T2 izendatu diren bi tenperatura agertzen dira: 

− T1: Prezipitatuen disoluzio tenperatura. 

− T2: Tenperatura honetatik behera birkristaltze eta prezipitazioaren arteko 
elkarrekintza gertatzen da.  

Hansen eta kol.47)-ek proposatutako moduan, hiru tenperatura-denbora 
egoera edo eremu bereiz daitezke, prezipitazio eta birkristaltzearen arteko 
elkarrekintza dela eta43,48).  

 I Eremua: T1 tenperaturatik gora, aleazio-elementua soluzioan dago, 
mikroaleatu gabeko C-Mn altzairu bati dagokiona baino zinetika 
atzeratuagoekin. Eremu honetan ez dago prezipitaziorik.  

 II Eremua: Materiala deformatu eta ondoren T1 eta T2 arteko tenperatura 
batera mantentzen bada, birkristaltze prozesua prezipitazioa hasi aurretik 
betetzen da (t0.95 > t0.05P). Tenperatura zona honetan, birkristaltzea soluzio 
solidoan dagoen elementu kantitateak kontrolatua dago.  

 III Eremua: T2 tenperatura, t0.95 birkristaltze-kurba eta t’0.05P kurbaren 
arteko elkargunea bezala kalkulatzen da. Tenperatura horretatik behera, 
birkristaltzea bukatu aurretik %5-eko frakzioa baino gehiago prezipitatzen 
da. Prezipitatu hauek birkristaltzearekin elkarrekintza izan dezakete (II 
motako kurbak 2-6. Irudian). Emaitza, birkristaltze-kurben atzerapen argi 
bat da, t0.95 balioa handiagotuz, 2-7. Irudian eskema moduan agertzen den 
bezala t0.95 kurba t’0.95 kurbara aldatzen da. Eremu honetan, partikulen 
prezipitazioak dislokazio eta ale-mugen mugimenduan eragina du eta beraz, 
baita birkristaltzean ere. 
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2-7. Irudia: BPTD Diagrama (Birkristaltze-Prezipitazio-Tenperatura-Denbora), 
bertan prezipitazioa eta birkristaltzearen arteko elkarrekintza erakusten da.  

Altzairuaren prozesaketa industrialean erabilitako denborak, eta bereziki 
berotako konformaketaren etapan erabilitakoak, birkristaltze osoa gertatzeko 
behar diren denborak baino motzagoak izan daitezke, T2 baino tenperatura 
baxuago batentzat. Kasu horretan, birkristaltzea geratu eta T2 = Tnr izango da, 
azken hau ez-birkristaltzeko tenperatura izanik. Tnr tenperatura bat izatearen 
aplikazio praktiko garrantzitsuena, altzairuen kontrolatutako ijezketa da; bertan 
deformazioak eragindako karbonitruroen prezipitazioa, tenperatura altuetara 
ematen da, eta iraganaldi arteko denboretan birkristaltzea oztopaturik geratzen 
da. Beraz, azken deformazio-iraganaldietan deformazio metaketa bat gertatzen 
da8,43). 

Altzairu mikroaleatuentzat garatutako ereduek, prezipitazioak 
birkristaltzea oztopatzen duen tenperaturaren iragarpena lor dezakete. Bai eta 
kol.49)-ek ez-birkristaltzeko tenperatura balioztatu zuten eta Boratto eta kol.50)-en 
arabera tenperatura hau honela kalkula daiteke:  
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 2-5. Ek. 

non elementuen kantitatea % pisuan adierazten baita.  

Iraganaldi arteko denboretan partzialki birkristaldutako egituren agerpena 
ohizkoa da prozesu industrialetan. Zenbait autorek ale-tamaina desberdinen 
balantze bat egiten dute, hurrengo iraganaldian sarrerako ale-tamaina izango 
dena kalkulatzerakoan ( ) 01 DXXDD rexp −+= . Beynon eta Sellars27)-ek 2-6. 

Ekuazioa proposatzen dute hurbilketa onena bezala:  

( )2
0

3
4

1 XDXDD rexp −+=  
2-6. Ek.  

 

2.1.1.5. Biguntze dinamikoa 

Deformazio plastikoan zehar gertatzen diren biguntze-prozesu guztiei 
prozesu dinamikoak deritzaie. Hauek, berriztatze dinamikoa eta birkristaltze 
dinamikoa biltzen dituzte51).  

Berriztatze dinamikoak dislokazioen biltzea dakar berarekin. Aurkako 
zeinukoak deuseztu edo dislokazio-dentsitate baxuko azpialeak sortuaz 
antolatzen dira. Tenperatura altuetara berriztatze dinamikoaren erantzule diren 
mekanismoak torlojo-dislokazioen labainketa gurutzatua edota falka-
dislokazioen igoera dira52). Mikroegiturazko ereduztapenen ohizko hurbiketetan 
zeharkako eragin bat besterik ez duenez, berriztatze mekanikoaren eragina ez da 
sakonago aztertuko.  

Metatze-defektu energia (stacking-fault energy delakoa) altua duten 
metaletan berriztatze dinamikoa azkar aktibatzen da eta egoera geldikor batera 
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iristen da isurpen-kurba. Egoera geldikor hau Zener-Hollomonen parametroaren 
menpekoa den azpiale tamaina bati lotua dago. Metatze-defektu energia baxu 
edo ertaina duten metaletan berriztatze dinamikoa motelagoa da. Beraz, 
dislokazio-dentsitatea maila garrantzitsuetara iristen da, birkristaltze dinamikoa 
bultzatuaz egoera geldikorrera iritsi aurretik.  

Altzairuen berotako deformazioaren ikerketan, biguntzea birkristaltze 
dinamikoari lotua dagoela esatea nahiko orokorra da eta ezegonkortasun 
plastikoak gertatzea zailagoa dela. Dena den, tenperatura altuagoetara edota 
deformazio-abiadura mantsoagoetara errazago gerta daitezke. Birkristaltze 
dinamikoa hasteko beharrezkoa den dislokazio-dentsitatea, εc deformazio kritiko 
bati dagokio. Metatze-defektu energia jakin batentzat, deformazio kritikoa 
tenperaturaren, deformazio-abiaduraren eta austenita ale-tamainaren menpekoa 
da.  

Berotako deformazio prozesuetan ohizkoak diren deformazio-
abiaduretara behatutako Tentsio-Deformazio kurben eitea 2-8. Irudian lerro 
jarraiaz azaltzen dena da. Mekanismo eraginkor bakarra berriztatze dinamikoa 
denean datu esperimentalak Sellars eta kol.53,54)-ek proposatutako ekuazioarekin 
ondo doitzen dira: 

( )[ ]moe CexpB εσσ −−+= 1  2-7. Ek. 

non σo hasierako isurpen-tentsioa, B eta C hasierako baldintza eta deformazio-
parametroekiko menpekoak diren konstanteak baitira55-57). Dena den, 
austenitaren kasuan berriztatze dinamikoa oso geldoa da eta metatutako energia 
behar adinakoa deformazio-kritiko batetik aurrera, biguntzea birkristaltze 
dinamikoa dela eta gerta dadin. Hau kontutan izanik, kurbaren lehen zatia 
(ε < εc), berriztatze prozesua dela eta, 2-7. Ekuazioarekin doi daiteke, 2-8. 

Irudiko kurba etena lortuaz. Tentsio-Deformazio bi kurben arteko aldeari (σ (e) -

 σ), Δσ deritzo, eta birkristaltze dinamikoaren eraginari zor zaion biguntzea 
besterik ez da (ikus 2-8. Irudiko puntuzko zona)58). 2-8. Ekuazioan lorturiko 
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balioa Tentsio-Deformazio kurbaren bigundutako frakzioa bezala ezagutzen 
da59,60): 

ssss )e(
X

σσ
σΔ
−

=  2-8. Ek.  
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2-8. Irudia: σ : dinamikoki brikristaldutako material baten isurpen kurba. σ (e) : 

ε < εc–raino datu esperimentalei doitutako kurbaren estrapolazioa (marra etena). 
Δσ : Birkristaltze dinamikoari zor zaion biguntzea.  

Roucoules61)-ek dioenez, birkristaltze dinamikoan zehar eta ondoren 
gertatzen diren mikroegitura aldaketen ezaugarriak, birkristaltze-mekanismoei 
lotuak daude. Birkristaltze dinamikoaren nukleazioa dislokazio-dentsitate 
kritiko bati dagokion εc deformazio kritikoarekin hasten da. Deformazio-
abiadura baxuetara, behin deformazio kritikora iristean, birkristaltze dinamikoa 
deformazioak eragindako deformaturiko ale-mugen mugimenduaz hasten da. 
Deformazio-abiadura altuagotara, birkristaltzea dislokazio-metatzeak 
eragindako angelu altuko mugen hazkundearengatik hasten da. Nukleoen 
hazkunderako indar bultzatzailea, mugaren bi aldetara dagoen dislokazio-
dentsitate diferentzia da.  
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Nukleazio mekanismoak tontor bakarreko edo tontor anitzetako kurben 
artean desberdinak dira. Tontor bakar baten kasuan, nukleazioa orokorrean 
aurreko ale-mugetan gertatzen da, muga guztian zehar ale-kate bat osatuaz. Ale-
hazkundea deformazio jarraia dela eta oztopatzen da. Nukleazio-gune guztiak 
betetzen direnean, ale berriak aurretik birkristaldu diren aleen eta jatorrizko 
aleen arteko mugan nukleatzen dira, ale-kate segidak sortuz bata bestearen 
atzetik. Berotako ijezketa prozesuetan, deformazio-abiadura nahiko azkarra da 
eta, birkristaltze dinamikoa izatekotan, tontor bakarreko isurpen-jokaera izaten 
du.  

Material jakin batean, birkristaltze dinamikoaren ezaugarriek hiru 
parametrorekiko menpekotasuna dutela baiezta daiteke: Hasierako ale-tamaina, 
D, deformazio-tenperatura, T, eta deformazio-abiadura ε& . Hasierako ale-
tamainak deformazio kritikoa,  εc, tontor-deformazioa, εp, eta birkistaltze 
dinamikoaren zinetiketan du eragina. Hasierako ale-tamaina txikiagoentzat, 
deformazio kritiko eta tontor-deformazio txikiagoak. Hau, dislokazioak 
azkarrago metatzen direlako da eta bolumen-unitateko muga-azalera altuagoak 
birkristaltze-zinetikak azkartzen ditu. Tontor-deformazio eta hasierako ale-
tamainaren arteko erlazioak ere lortu dira, nahiz eta egoera geldikorrari 
dagokion tentsioa eta azken ale-tamainak menpekotasun hori ez izan.  



 

2. Atala  Berrikuspen Bibliografikoa 

 43

a)

 

b)

 
c)

 

d)

 
e)

 

2-9. Irudia: Birkristaldutako frakzioaren 
aldaketak: (a) Deformazioak eragindako 

ale-mugen migrazioa; (b) Hasierako 
austenita ale-mugaren gainean 

birkristaldutako ale-kate baten sorrera; 
(c) eta (d) Hasierako katearen gain 

sorturiko kate berrien segida (e) 
hasierako austenita alea zeharo ahitu 

arte32) 
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Sakai28)-k birkristaltze dinamikoaren teoriei buruzko beste ikuspegi bat 
aurkezten du. Teoria honen aldaketetako bat, tontor bakarreko eta tontor 
anitzetako kurbak desberdintzeko erabilitako irizpidea da. εp tontor-
deformazioa, egoera geldikorrera iristeko behar den deformazioa, εss, baino 
handiagoa bada, birkristaltzea ziklikoa izango da, Z baxuetara gertatzen den 
egoera delarik. Bestalde, Z altuentzat, εp εss baino txikiago denean birkristaltze 
dinamikoa jarraia da material osoan zehar eta isurpen kurbak tontor bakarra du. 
Tontor anitzetako jokaera hasierako ale-tamaina finetan behatzen da bereziki. 
Ale-tamaina egonkorrak, hau da egoera geldikorrari dagokion ale-tamaina Dss, 
hasierako ale-tamainarekiko menpekotasunik agertzen ez duenez, kurbaren 
jokaera Dss/D erlazioari Z-ri baino lotuago egon daiteke. Dss>2D denean 
isurpena tontor bakarrekoa da eta mikroegitura fintze bat gertatzen da. Dss<2D 
denean aldiz, tontor anitzetako jokaera agertzen da eta mikroegitura loditu 
egiten da. 

Deformazioan zehar birkristaltze dinamikoa gertatzen denean, 
deformazioaren ondoren dislokazio-dentsitatearen jaitsiera bat bultzatzen duten 
beste prozesu batzuk aktibatzen dira. Prozesu hauek birkristaltze 
metadinamikoa, birkristaltze estatikoa, berriztatze metadinamikoa eta berriztatze 
estatikoa dira. Prozesu metadinamikoak, besteak beste, Roucoules61), Roucoules 
eta kol.35), Roucoules eta Hodgson62), Sakai28) eta Kuziak eta kol.36)-ek ikertu 
dituzte eta hurrego atalean deskribatuko dira.  

Birkristaltze dinamikorako garatutako ohizko ereduek, deformazio 
kritikoa, birkristaltze dinamikoaren zinetikak eta dinamikoki birkristaldutako 
alea iragartzeko ekuazioak biltzen dituzte. Ondoren argitaratutako zenbait eredu 
aurkezten dira. Deformazio kritikoa deskribatzen duen ekuazioa:  

q
0

p
c DAZ=ε  

2-9. Ek.  

A, p eta q koefizienteak eta Zener-Hollomonen parametroan agertzen den 
Qdef aktibazio-energia 2-VIII. Taulan azaltzen dira zenbait materialentzat.  
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2-VIII. Taula: 2-9. Ekuazioko koefizienteak, birkristaltze dinamikoa hasteko behar 
den deformazio kritikoa kalkulatzeko.  

Iturria Materiala A p q Qdef 

Sellars20) C-Mn 41094 −⋅.  0.15 0.5 312000 

Yada26) C-Mn 410764 −⋅. - - 66500 

Laasraoui eta 
Jonas22) C-Mn 410826 −⋅. 0.13 - 312000 

Kuziak eta kol.36) VT 41044 −⋅.  0.15 0.18 312000 

Kuziak eta kol.36) eutektoidea 41034 −⋅.  0.18 0.3 315000 

 

Birkristaltze dinamikoaren zinetikak askotan, deformazioa denboraren 
ordezko aldagai aske bezala hartuaz adierazten dira. Dinamikoki 
birkristaldutako frakzio deskribatzen duen ekuazioa:  

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛ −
−=

k

p

c
DRX BexpX

ε
εε

1  2-10. Ek. 

non εp tontor-deformazioa baita eta cp Cεε =  bezala kalkulatu ohi da.  

Zenbait materialentzat 2-10. Ekuazioko koefizienteak 2-IX. Taulan 
laburbildu dira. Yada26) eta Anan eta kol.63)-ek birkirstaltze zinetikak honela 
deskribatzen dituzte:  

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −
−−=

2

50
69301

DRX.

c
DRX .expX

ε
εε

 2-11. Ek.  
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%50 dinamikoki birkristaldua izateko behar den deformazioa 2-12. 
Ekuazioaren bidez kalkula daiteke.  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅= −

RT
expD. ..

DRX.
51880101441 050280

0
3

50 εε &
 

2-12. Ek.  

2-IX. Taula: Birkristaltze dinamikoaren zinetikak deskribatzen dituzten 2-10. 
Ekuazioko koefizienteak.  

Iturria Materiala B k C 
Hodgson31) C-Mn -0.8 1.4 1.23 

Kuziak eta kol.36) VT -0.4 1.5 1.12 
Kuziak eta kol.36) eutektoidea -1.7 1.3 1.05 

Emaitza esperimentalek, birkristaltze osoa burutzean lortzen den ale-
tamainak, deformazioarekiko eta hasierako ale-tamainarekiko menpekotasunik 
ez duela frogatzen dute, baina bai Zener-Hollomonen parametroaren bitartez, 
tenperatura eta deformazio-abiadurarekiko menpekotasuna. Dinamikoki 
birkristaldutako ale tamainaren ekuazio orokorra: 

r
DRX BZD =  

2-13. Ek.  

2-13. Ekuazioko koefizienteak 2-X. Taulan biltzen dira. 

2-X. Taula: Dinamikoki birkristaldutako ale-tamaina kalkulatzeko koefizienteak.  

Iturria Materiala B r Qdef 

Sellars20) C-Mn 31081 ⋅.  -0.15 312000 

Yada26) C-Mn 410262 ⋅.  -0.27 267100 

Hodgson eta Gibbs25) C-Mn 41061 ⋅.  -0.23 312000 

Kuziak eta kol.36) VT 31041 ⋅.  -0.16 312000 

Kuziak eta kol.36) eutektoidea 41061 ⋅.  -0.2 315000 
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2.1.1.6. Birkristaltze metadinamikoa 

Mikroegitura austenitikoaren eboluzioa, birkristaltze fenomenoei 
erlazionaturik dago. Birkristaltze estatikoa berotako ijezketan eraginkorra den 
biguntze-prozesu nagusi bezala hartu izan ohi da eta ikerketa lan ugari argitaratu 
dira27,48,56,64,65). Dena den, zenbait ikertzailek birkristaltze dinamikoa, iraganaldi 
arteko denbora oso laburrak dituzten prozesuetan aktiba daitekela iradoki dute 
azkenaldian, adibidez xafla, barra, alanbre eta tuboen ijezketan, azken 
iraganaldietan metatutako deformazioaren ondorio bezala 66-68). Totxo meheen 
konformazioan, lehen kaxetako deformazio altuak direla eta, birkristaltze 
dinamikoa hasteko baldintzak bete daitezke6). Gainera, behin birkristaltze 
dinamikoa hasten denean, iraganaldi arteko denboretan, birkristaltze 
metadinamikoa, edo birkristaltze post-dinamikoa ere deritzona, has daiteke35,69). 
Birkristaltze dinamikoaren aktibazioa deformazioaren, εc, balio kritiko bat 
lortzean gertatzen da. Deformazio kritiko hau, εp tontor-deformazioarekin 
erlazionatua dago, εc = A· εp moduko erlazio batekin 0.6555) eta 0.8570) arteko A-

ren balioak argitaratu dira. Deformazio hauek, deformazio-abiadura ( )(s -1ε& ) eta 

T(K) tenperaturaren menpekoak dira, Zener-Hollomonen parametroaren 

menpekoak, ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ε= RT
QexpZ def& . Honen arabera, zenbait autorek, birkristaltze 

dinamikoa aktiba dadin, Z-k Zlim balio limite bat baino baxuagoa izan behar 
duela baieztatu dute56,71). Beraz, birkristaltze dinamikoa eta ondorioz, 
metadinamikoa Z < Zlim eta ε > εc batera betetzen direnean soilik gertatuko dira. 
2-10. Irudian aipaturiko balioak irudikatu dira isurpen-kurba jarrai baten 
gainean. 
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2-10. Irudia: Aipaturiko deformazio-balioen irudikapen eskematikoa. εc: birkristaltze 

dinamikoa hasteko behar den deformazio kritikoa. εp: tontor-deformazioa.                       
εT: deformazioarekiko menpekoa eta deformazioarekiko independentea diren zonen 

arteko trantsizio-deformazioa. εss: Egoera geldikorrari dagokion deformazioa. 

Deformazio-parametroek, birkristaltze estatiko eta metadinamikoaren 
zinetiketan dituzten eraginak eta ale-tamaina aldaketen arteko desberdintasunak 
sakonki aztertuak daude. Birkristaltze estatikoa nagusiki, deformazio eta 
tenperaturaren menpekoa da eta modu arinago batean deformazio-
abiadurarena27,48,56,64,65). Bestalde, deformazio-abiadura birkristaltze 
metadinamikoan eragina duen parametro eraginkorrena da, tenperaturaren 
eragina mugatu batekin eta deformazioarekiko menpekotasunik 
gabe35,55,56,69,70,72). Teoriak zera dio, birkristaltze dinamikoak birkristaltze-
nukleoak sortu eta metadinamikoak ale-hazkundea soilik dakarrela berekin, 
azken hau deformazioarekiko independentea izanik. Ale-tamainari dagokionez, 
estatikoki birkristaldutako alea, hasierako ale-tamaina eta deformazioaren 
menpekoa da, metadinamikoki birkristaldutako alea aldiz, Zener-Hollomonen 
parametroarekiko menpekotasuna du soilik eta birkristaltze estatikoak sorturikoa 
baino finagoa izan ohi da69,73).  
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Orokorrean, berotako konformazioaren ereduztapenean, behin deformazio 
kritikoa gainditzen denean, birkristaltze dinamikoa hasi eta biguntze post-
dinamikoa birkristaltze metadinamikoaren ekuazioek zuzendua dagoela 
suposatzen da. Hurbilketa hau, zenbait emaitza esperimentalen bidez baieztatu 
da. Adibidez, Roucoules eta kol.-ek, ε > εp kasuetarako, aplikatutako 
deformazioak birkristaltze metadinamikoaren zinetiketan oso eragin urria zuela 
frogatu zuten35). Behin deformazio hori gaindituta, eta beraz birkristaltze 
dinamiko frakzio adierazgarri bat lortu ondoren, birkristaltze metadinamikorako 
nukleo-dentsitate erabilgarri kopurua konstante mantentzen da. Ale-tamainaren 
aldaketentzat ere antzeko emaitzak lortu ziren69). 

Dena den, birkristaltze dinamikoa hasteko beharrezkoak diren baldintzen 
inguruan, zalantza ugari dago mekanismo horien bat bateko aldaketen inguruan, 
zergatik diren bai mikroegitura eta baita birkristaltze zinetikak ere Z-ren 
menpekoak, deformazio kritikoaren azpitik hala ez badira. Gainera, Bai eta 
kol.74)-ek niobioz mikroaleatutako altzairuentzat, birkristaltze metadinamikoaren 
zinetikak εT baino deformazio handiagoentzat soilik betetzen direla frogatu dute. 
Deformazio balio hau, egoera geldikorrari dagokiona, εSS, baino txikiagoa da, 
baina deformazio kritikoa baino nabarmenki handiagoa. Autore horiek 
εT = 1.5·εp erlazioa proposatzen dute. Gertaera honek, birkristaltze estatikoa 
biguntze-mekanismo eragilea den eremua (ε < εc) eta biguntze post-dinamikoa 
birkristaltze metadinamikoaren ondorioz gertatzen den eremuaren (ε > εT) 
arteko transizio-eremu baten izatea frogatzen du. Bai eta kol.-ek lortutako 
emaitzak Z oso altuekin eginiko saiakuntzei dagozkienak dira, beraz, εp eta εSS 
oso balio altuentzat lortuak.  

Totxo meheen isurketa eta ijezketa zuzeneko prozesuak, ohizko 
prozesuengandik besteak beste hasierako ale-tamaina handiarengatik bereizten 
dira. Egitura honi, hasierako kaxen deformazio altuak gehitu behar zaizkio6). 
Egoera honetan, bai lehenengo kaxan edota bigarrenean, baldin eta lehen 
iraganaldi arteko denboran mikroegitura guztiz birkristalduko ez balitz, 
birkristaltze-dinamikoa hasteko beharrezkoa den deformazio kritikoa εc gaindi 
daiteke. Bestalde, kontuan izatekoa da, ale handien eraginez εp balio altuak 
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gertatzen direla75). Aplikatutako deformazioen ohizko balioak εc eta εp artean 
egon litezke, zenbait baldintzetan metatutako deformazioa εp –tik gorakoa gerta 
daitekelarik. 

Baldintza hauetan, birkristaltze dinamikoa hasteko deformazio kritikoa 
hartu eta mikroegituraren aldaketentzat birkristaltze metadinamikoari dagozkion 
ekuazioak aplikatzeak iragarpen desberdinak lor ditzake, baldin eta Bai eta 
kol.74)-ek dioten bezala, birkristaltze metadinamikoaren ezaugarriak guztiz 
betetzen ez diren deformazio-eremu zabal bat badago (εc eta εT artean). 

Birkristaltze metadinamikoaren biguntze-kurba 1.5-eko berretzaile 
konstantea duen Avramiren ekuazioaz deskriba daiteke, birkristaltze 
estatikoarentzat Hodgson eta Gibbs25)-ek argitaratua baino handiagoa eta beste 
zenbait autoreena (Sellars20), Yada26), Choquet eta kol.24) eta Roberts eta kol.21)) 
baino txikiagoa.  

Metadinamikoki birkristaldutako %50-eko frakzioa lortzeko behar den 
denbora ondorengo adierazpenaren bidez kalkulatzen da: 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

RT
QexpZAt MDRXs

MDRX. 150  2-14. Ek.  

C-Mn altzairuentzat 2-14. Ekuazioan erabilitako konstanteak 2-XI. 
Taulan aurkezten dira. 

2-XI. Taula: t0.5MDRX deskribatzen duten 2-14. Ekuazioako koefizienteak. 

Iturria Altzairua A1 s Qdef QMDRX 

Sellars64) C-Mn 510061 −⋅. -0.6 312000 300000 

Hodgson31) C-Mn 1.12 -0.8 300000 230000 
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Metadinamikoki birkristaldutako alea deskribatzen duen ekuazioa 
ondorengoa da:  

u
MDRX AZD =  

2-15. Ek.  

2-15. Ekuazioko konstanteak 2-XII. Taulan laburbiltzen dira.  

2-XII. Taula: Metadinamikoki birkristadutako alearen kalkulurako 2-15. Ekuazioan 
erabilitako konstanteak. 

Iturria Materiala A u Qdef 

Sellars64) C-Mn 310061 ⋅. -0.11 312000 

Hodgson31) C-Mn 41062 ⋅.  -0.23 312000 

Kuziak eta kol.36) VT 41032 ⋅.  -0.16 315000 

Kuziak eta kol.36) eutektoidea 41052 ⋅.  -0.23 312000 

 

Metadinamikoki birkristaldutako ale-tamainaren aldaketak ale-mota 
desberdinen batazbesteko bezala kalkulatzen dira gehienetan: 

( ) MDRXDRXMDRXDRX XDDD)t(D −+=  2-16. Ek.  

XMDRX 2-16. Ekuazioan, Avramiren ekuazioan k = 1.5 berretzaile batekin 
kalkulatutako metadinamikoki birkristaldutako frakzioa da.  

Senuma eta Yada76)-k eredu aurreratuenetako bat aurkezten dute:  

( ) t
T

expexpDD.D)t(D .
DRXMDRXDRX
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⎩
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⎠
⎞

⎜
⎝
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800295111 10ε&  2-17. Ek.  
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2-16. eta 2-17. Ekuazioetan, ale-tamainak denborarekin duen aldaketa, 
D(t), kalkulatzeko adierazpenak DDRX dinamikoki birkristaldutako ale-
tamainatik DMDRX ale-tamainara kalkuluak egiteko balio dute. Puntu horretatik 
aurrera ohizko ale-hazkunde ekuazioak aplikatu beharko dira.  

2.1.1.7. Ale-hazkundea 

Birkristaltze osoaren ondoren, austenita-egitura ekiaxikoa ale-
hazkundearen eraginez loditzen da. Ondoren aurkeztutako ekuazioak ale-
hazkunde normalari dagozkienak dira. Hazkunde-ereduak gehienetan lege 
isotermoetan oinarritzen dira:  

⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
−+=

RT
Q

exptkD)t(D ah
ah

n
RX

n

 2-18. Ek.  

non DRX guztiz birkristaldutako ale-tamaina, t birkristaltze osoaren ondorengo 
denbora, Qah ale-hazkunderako itxurazko aktibazio-energia eta n eta kah 
konstanteak baitira. 2-XIII. Taulak balio hauek aurkezten ditu konposizio 
desberdinentzat. Roberts eta kol.21)-ek ale-hazkundea ereduztatzeko hurbilketa 
desberdin bat proposatzen dute, birkristaltze osoaren ondoren gertatzen den 
hazkunde-abiaduraren geldotze garrantzitsua dela eta. 2-19. Ekuazioak ekuazio 
paraboliko bat aurkezten du, hazkunde etapa desberdin bakoitzari dagozkion 
parametroekin.  

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅+= T
b

a

RX tD)t(D 1022

 
2-19. Ek.  

a eta b-ren balioak 2-XIV. Taulan erakusten dira. Hazkundeko lehen 
etaparen iraupena 20 s ingurukoa da.  
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2-XIII. Taula: Ale-hazkundea deskribatzen duen 2-18. Ekuazioko koefizienteak.  

Iturria Altzairua n kah Qah 

Nanba eta kol.34) C-Mn 2 1210274 ⋅. 66600 

Hodgson eta 
Gibbs25) C-Mn-V 7 2710451 ⋅. 400000 

Hodgson eta 
Gibbs25) C-Mn-Ti 10 281062 ⋅.  437000 

Hodgson eta 
Gibbs25) C-Mn-Nb 4.5 231014 ⋅.  435000 

 

2-XIV. Taula: a eta b konstanteak 2-19. Ekuazioan.  

Iturria Altzairua 1. Fasea 2. Fasea 
  a b a b 

Roberts eta 
kol.21) C-Mn 6.6 6200 8.1 9000 

Kuziak eta 
kol.36) VT 7.1 7180 9.5 10920 

Kuziak eta 
kol.36) eutektoidea 7.0 5900 8.4 8520 

 

80. hamarkadaren bukaeran, elementu finituek jasan zuten bilakaera 
azkarrak, tenperatura, deformazio-abiadura eta deformazio-distribuzioen 
iragarpen zuzenagoak egitea erraztu zuen, eta datu hauek ohizko 
mikroegituraren aldaketa-ereduekin lotzeko aukera ireki, Pietrzyk77). Zouhar eta 
Hofgen78), Beynon eta Sellars27) eta Buchmayr eta kol.79)-ek diferentzia finituen 
teknikak erabiliaz zenbait emaitza erakutsi zuten eta Korhonen eta kol.80), 
Karhausen eta Kopp81), Glowacki eta kol.82), Grossterlinden eta kol.83) eta 
Kuziak eta kol.36)–ek elementu finituen metodoarekin. Bi hurbilketek, berotako 
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konformazioaren ondorengo ale-distribuzioaren iragarpenak egitea ahalbidetzen 
dute. 

2.1.1.8. Ferrita Ale-Tamaina  

Prozesu modernoen helburu nagusia erresistentzia altuko materialen 
produkzioa da. Historia termomekanikoaren eta propietate mekanikoen arteko 
erlazioaren ereduztapena ere oso erabilgarria izan daiteke material berrien 
garapenean. Aurreko ataletan agertu den moduan, prozesaketa 
termomekanikoen simulazioak nahiko aurreratuak daude. Hala ere, 
transformatutako mikroegituren iragarpena, eta hedaduraz, propietate 
mekanikoen iragarpena oso mugatuak daude.  

Altzairuaren hozketan zehar, austenita tenperatura baxuko fasetara 
transformatzen da. Gehienbat ferritaz osatutako egituretan (karbono baliokidea 
Cbal = (C+Mn)/6 < 0.45 duten altzairuetan), transformazioan ferrita eta perlita 
egiturak osatzen dira.  

Ardura gehien sortzen duen parametroa ferrita ale-tamaina da, konposizio 
hauentzat perlitak eta bere orrien arteko distantziak ez baitute eragin handirik 
erresistentzian. Ferrita aleak, austenita ale-muga, deformazio-banda, bigarren 
faseko partikula eta suberatutako azpiale mugetan nukleatzen dira. 

Ferrita ale-tamainarengan eragina duten faktoreak ondorengoak dira, 
austenita ale-tamaina eta metatutako deformazioa, aurreko historiarekin 
erlazionatuak, eta konposizioa eta hozte-abiadura, deformazio prozesuarekiko 
menpekotasunik gabekoak. Austenita ale-tamaina guztiz birkristaldutako azken-
ale tamaina da.  

Metatutako deformazioa, transformazio aurretik birkristaltzeak ezabatu ez 
duen deformazioa da. Deformazioa iraganaldi desberdinetan zehar metatu 
daiteke eta azken birkristaltze osotik ondoren emandako deformazio guztien 
batura bezala kalkula daiteke. 2-XV. Taulan ferrita ale-tamaina kalkulatzeko 



 

2. Atala  Berrikuspen Bibliografikoa 

 55

argitaratutako zenbait adierazpen bildu dira, non Dα ferrita ale-tamaina μm-tan, 
T&  hozte-abiadura K/s-tan, D austenita ale-tamaina μm–tan, εr metatutako 
deformazioa, Xf ferrita-frakzioa eta T0.05f transformazioaren hasiera-tenperatura 
baitira.  

2-XV. Taula: Ferrita ale-tamaina deskribatzen duten ekuazioak.  

Altzairua Iturria Ekuazioa 

C-Mn Sellars eta 
Beynon84) 
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1.3.3. ALE-TAMAINA HANDIA DUTEN EGITUREI EGOKITUTAKO 

MIKROEGITURAZKO ALDAKETEN EREDUA  

Sarreran aipatu den moduan tesi hau Fernández32)-ek hasitako lanaren 
jarraipena da. Beraz, Berrikuspen Bibliografikoko azken atal hau tesi hartako 
emaitza nagusienen laburpen bezala egin da. Birkristaltze dinamiko eta 
estatikoaren fenomenoei aplikatutako teknikek eta lortutako egituren 
mikroegiturazko karakterizazioek, lan honentzat sahiestezinak diren emaitzak 
lortu zituen. Lortutako ekuazioak eta mekanismo eraginkorren ulerpenak, 
ondorengo ataletako azterketaren oinarri izan dira. 

Lana, mikroaleatutako lau altzairurekin egin zen. Bat %0.035-eko 
niobioarekin mikroaleatua, beste bi %0.016 eta 0.024-ko titanioarekin (hiru 
altzairu hauen konposizioak 3. atalean zehazten dira) eta laugarren altzairua 
%0.034 niobioz eta %0.067 titanioz mikroaleatua. Emaitzarik aipagarrienak 
ondorengo puntuetan azpimarratzen dira, aztertutako mekanismoaren arabera 
sailkatuak.  

2.1.1.9. Berotako Deformazioa. Birkristaltze Dinamikoa. 

Birkristaltze dinamikoaren azterketan, behaturiko mekanismo eragileei 
buruzko lan sakon bat egin zen, hasierako ale-tamaina handien kasuan 
(~ 800 μm). Deformazio baldintza desberdinetan birkristaldutako frakzio eta 
deformazioaren arteko erlazioak lortuz. Bestalde, Zener-Hollomonen 
parametroaren adierazpen bat lortu zen Nb altzairuarentzat:  

( )[ ] n  
psinh.

RT
expZ ασε 1110713325000

⋅=⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛= &

 2-20. Ek.  

α = 0.012 MPa-1 eta n = 4.5 izanik.  
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Dinamikoki birkristaldutako laginetan eginiko neurketa 
metalografikoetatik eta LogZ – LogDDRX minimo karratuen bidez doituaz, 
dinamikoki birkristaldutako ale-tamaina eta Z-ren arteko ondorengo erlazioa 
lortu zen:  

13.0
DRX Z837D −⋅=  

2-21 Ek.  

Azkenik, tontor-deformazioaren ereduztapena egin zen, soluzio solidoan 
dauden elementuekiko menpekotasuna lortuaz. Ti eta Nb edukinen arabera 
eginiko doiketarekin hurrengo emaitza lortu zen:  

[ ] [ ]( ){ } 155.0147.0
0

3
p ZD

78.1
Ti02.0Nb201107.3 ++

⋅= −ε  
2-22. Ek.  

Ekuazio honetatik abiatuz εp tontor-deformazioaren eta birkristaltze 
dinamikoa hasteko behar den εc deformazio-kritikoaren arteko erlazioa lortu 
zen:  

77.0
p

c =
ε
ε

 2-23. Ek.  

 

2.1.1.10. Birkristaltze estatikoa 

Hasierako ale-tamaina handientzat birkristaltze estatikoan eraginkorrak 
diren mekanismoak aztertu ondoren, birkristaltze zinetikak eta mikroegiturazko 
eboluzioa ereduztatu ziren. Zinetikak n = 1–eko berretzailea duten Avrami 
kurben bidez doi daitezke niobioz edo titanioz mikroaleatutako altzairuetan eta 
n = 0.9–rekin Nb-Ti altzairuaren kasuan. Hasierako ale-tamaina tarte zabal 
batentzat, %50 estatikoki birkristaldua izateko behar den denbora kalkulatzeko 
doitutako ekuazioa, hau da:  
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 2-24. Ek.  

Guztiz birkristaldutako ale-tamaina aldiz, kasu honetan Nb 
altzairuarentzat soilik, ondorengo adierazpenaren bidez kalkultatzen da:  

ε

56.0
0

SRX
D

4.1D =  
2-25. Ek.  

Aurretik eginiko lan honetatik abiatuz, ereduztapenean pauso bat gehiago 
eman nahi izan da, adibidez prezipitazioaren eta birkristaltzearen arteko 
elkarrekintzak eta deformazio kritikoa baino deformazio handiagoen eragina 
aztertuaz.  

 



3. MATERIALA ETA TEKNIKA 
ESPERIMENTALAK 

Atal honen lehenbiziko zatian, erabilitako altzairuak deskribatzen dira. 
Guzti hauek karbono baxuko eta niobioz zein titanioz mikroaleatutako 
altzairuak izanik. 

Bigarren zatian bestalde, erabilitako teknika esperimentalak deskribatzen 
dira. Alde batetik, ikerketa titanioz mikroaleatutako altzairuen birkristaltze 
estatiko eta prezipitazio zinetiketara mugatu da eta beste batetik, niobioz 
mikroaleaturiko altzairuaren birkristaltze metadinamikoa ikertu da, altzairu 
berarekin Fernándezek32) eginiko lana osatzeko helburuarekin. Azkenik, zenbait 
bihurdura saiakuntza burutu dira mikroegituraren eboluzioa iragartzeko 
garatutako ereduaren emaitzak baieztatzeko. Laborategiko saiakuntza guzti 
hauek berotako bihurdura-saiakuntzekin egin dira eta laginen behaketa 
mikroestrukturala, mikroskopia optiko eta transmisiozko mikroskopia 
elektroniko bidez egin da. 
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1.4. MATERIALA 

Erabilitako hiru altzairuen konposizio kimikoak 3-I. Taulan biltzen dira. 
Nb altzairua industrialki ekoiztutako altzairua da, Ti altzairuak aldiz 
esperimentalki ijeztuak. 

3-1. Taula: Aztertutako altzairuen konposizio kimikoak (% pisuan) 

 Nb Ti-a Ti-b 

C 0.1 0.05 0.03 

Mn 1.4 0.26 0.28 

Si 0.3 0.04 0.05 

P 0.018 0.007 0.003 

S 0.008 0.006 0.005 

Cu < 0.02 0.21 0.21 

Al 0.039 0.034 0.042 

Ti - 0.016 0.024 

Nb 0.035 - - 

N 0.0050 0.0079 0.0037 

Nb altzairua, British Steel Co. (Corus)-ek isurketa jarraiaren bidez egina 
da. Altzairu hau, lan hau hasi aurretik amaitu zen 'Thin Slab Casting' izeneko 
CECA proiektuan erabili zen. Proiektu horren helburu nagusia mikroaletaturiko 
altzairuen 'Totxo Meheen Isurketa' eta 'Ijezketa Zuzena' lotzen dituen 
prozesaketaren optimizazioa zen. 

Titanioz mikroaleaturiko bi altzairuak: Ti-a eta Ti-b SIDENOR 
enpresaren laborategietan enkarguz galdatu eta ∅ 60 mm-tara forjatutako 
lingoteak dira. Bi altzairu hauek ‘Development by Near Net Shape Casting of 
Al-killed Weldable Steels Microalloyed with Ti and N2’, titulua zuen CECA 
ikerketa proiektuan erabiliak dira. Proiektu honen helburu nagusia, mikroaleazio 
elementu bezala titanioaren erabilera ikertzea zen. Guztia 'Labe elektrikoan 



 

3. Atala   Materiala eta Teknika Esperimentalak 

 61

urtzea' ⇒ 'Erdilandutako Formen Isurketa' ⇒ 'Ijezketa Zuzena'-ren bidez 
prozesatutako produktuak lortu nahian, propietate mekaniko egokiak aurkeztuaz 
bai jatorrizko egoeran baita soldaduraren ondoren ere. Cu edukin altuak txatarra 
lehengai bezala duten eta labe elektrikoak urtzen diren altzairuen ohizko 
kantitatea da. 

TiN-aren erlazio estekiometrikoa [Ti]/[N] = 3.42 dela kontutan hartuz, Ti-
a altzairua hipoestekiometrikoa den bitartean ([Ti]/[N] = 2.0), Ti-b altzairua 
hiperestekiometrikoa izango litzateke 6.5-eko erlazioarekin. 

Aurrerago argituko den bezala, niobioz mikroaleatutako altzairua, besteak 
beste, garatu den mikroegiturazko eredua baieztatzeko erabili da. Bestalde, 
titanioz mikroaleatutako altzairuetan birkristaltze estatiko eta deformazioak 
eragindako prezipitazioaren arteko elkarrekintza aztertu da. 
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1.5. TEKNIKA ESPERIMENTALAK 

Lan honetan 'Totxo Meheen Isurketa' eta jarraian 'Ijezketa Zuzena' 
(TMI+IZ) duen prozesaketaren hainbat alderdi aztertzeko teknika esperimental 
desberdinak erabili dira. 

Aurreko atalean azaldu diren prozesu honen ezaugarri bereziak direla eta, 
ijezketa aurretik materialak aurkezten dituen austenita ale-tamaina handiak, 
indukziozko labe batean oso tenperatura altuetara (1400-1460ºC) eginiko 
beroketen bidez lortu dira. 

Atal honetan, berotako deformazioa simulatzeko erabili den bihurdura-
bankua eta bertan eginiko saiakuntzen ezaugarriak deskribatzen dira lehenik. 
Ondoren, laginen eta prezipitatuen behaketa metalografikoa egiteko erabilitako 
teknikak aurkezten dira. 

1.5.2. BIHURDURA-SAIAKUNTZAK 

Bihurdura-saiakuntzak CEIT-eko materialetako departamentuan dagoen 
'Javier Urkola' bankuan egin dira. Ezaugarri desberdinetako saiakuntzak egin 
dira, bai iraganaldi bakarrekoak baita bi iraganaldietakoak ere, ondorengo 
ataletan zehaztuko den bezala. Aipatu bankuak, bankara bat du eta bertan 
kokatzen dira: motorea, erreduktorea eta abiadura-kaxa, enbrage 
elektromagnetikoa, bihurdura-ardatza, zeinak parea aplikatzen duen, eta 
neurketa-ardatza, zeinaren ertzetan, bihurdura parearen neurketarako, zelularen 
galga estentsometrikoak doazen ezarririk. 

Sistema guztiaren kontrola digitala da eta CEIT-en garatutako programa 
informatiko baten bidez zehazten da. Biratutako angelua 12-biteko enkoder 
baten bidez neurtzen da, zeinak 0.087 gradutako erresoluzioa duen. Karga 
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neurtzeko zelula, ertz finkoan kokatua dago eta Wheastone zubi osoaren 
konfigurazioa duten lau galga estentsometrikoz osatua dago, era honetan, 
parearen bihurdura osagaia soilik neurtzen da. Galgen seinalearen irteera San-ei 
AS1203 anplifikagailu batean jasotzen da eta kontroleko ordenagailuan 
gordetzen, beraiei dagozkien biratutako angelu eta denbora datuekin batera. 
Motorearen biraketa mugimendua, ardatzari, eta era berean probetari, 
enbragearen bidez helerazten da. 

Probeta, deformazio nahiz tratamendu termikoaren ondoren, bankadan 
zehar orga mugikorraren desplazamendua ahalbidetzen duen pistoi pneumatiko 
baten akzioz ateratzen da labetik, probeta posizio egokian jartzeraino. Pistoi hau 
bai eskuz baita ordenagailu bidez ere kontrola daiteke. Horrela mikroegitura 
izozten duen ur-zorroztada jaso edota hozketa aire zorroztadaz, hozte abiadura 
altuen kasuetarako, nahiz giro tenperaturaraino aske hozten utziaz. 

Probeten beroketa indukzio labe baten bidez egin da. Labe hau 
frekuentzia ertainen (20tik 50 kHz-tara) tartean lan egiteko prestaturik dauden 
25 kW-etako transistoreak dituen indukziozko generatzaile batean datza. Beroni, 
bihurdura-probeta inguratzen duten 9 espira egokitu zaizkio. Labea ordenagailu 
bidezko kontrol baten bidez gidatzen da, zeinak ziklo termiko desberdinen 
diseinua errazten duen. Berauetan, beroketa eta hozketa maldak eta tenperatura 
desberdinetan beharrezkoak diren mantenu denborak defini daitezke. Laginaren 
tenperatura, bere ertz batean mekanizatutako zulo batean sartutako termopare 
baten bidez kontrolatzen da. Ordenagailuan jasotzen den termoparearen 
seinaleari esker, labeak eman behar duen potentzia erregulatzen da, era honetan 
aurrez definitutako ziklo termikoa bete dadin. 

Bihurdura-probetak 7.5 mm-tako diametroa eta 17 mm-tako luzera dituen 
deformazio gune bat du. Probetak berauen ardatza ijezketa edota forja 
norabidearekiko paralelo harturik mekanizatu dira. 

Deformazio aurreko tratamendu termikoetan behar diren tenperatura 
altuak direla eta R motako (Pt-Pt %13 Rh) termopareak erabili dira. Erabilitako 
probeten geometriarentzat beroketa sistemaren mugak ondorengoak dira: labeak 
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700ºC-etatik beherako tenperaturak ez ditu kontrolatzen eta tenperatura 
altuetatik 700ºC arte lor daitekeen hozte abiadura handiena 3ºC/s-takoa da. 

3.1.1.1. Bihurdura-Bankuan Lortutako Datuen Tratamendua 

Bihurdura-momentu versus angelu kurbetatik tentsio-deformazio kurbak 
lortzeko Fields eta Backoffenek86) proposatutako prozedura jarraitu da. 

Nahiz eta saiakuntzan zehar biraketa-abiadura konstantea izan, 
deformazioa eta deformazio-abiadura probetaren erradioan zehar aldatuz doaz87). 
Probetaren ardatzetik r distantziara dagoen puntu batean diharduen γr 
deformazio ebakitzailea ondoko adierazpenak emana dago: 

θγ ⋅=
l
r

r  
3-1. Ek.  

non l probetaren luzera (sekzioa konstantea duen luzera) eta θ biraketa-angelua 
(radianetan adierazia) baitira. Era berean, honako ekuazioak deformazio-
abiadura definitzen du: 

θγ && ⋅=
l
r

r  
3-2. Ek.  

Deformazioarekin gertatzen den bezala, τ tentsio ebakitzailea ez da 
konstantea probetaren erradioan zehar. Probetaren ardatzean τ tentsioak duen 
balioa zero da eta gainazalean balio maximoa du. Fields eta Backoffenek 
ondorengo erlazioa proposatu zuten probetaren gainazalean (r = R) Γ bihurdura-
momentuaren arabera τ kalkulatzeko: 

)mn3(
R2 3 ++⋅

⋅⋅
=

π
Γτ

 
3-3. Ek.  
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n eta m balioak ondoko ekuazioen bidez kalkulatzen dira: 

T,ln
lnn

θθ∂
Γ∂

&
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=  3-4. Ek. 

T,ln
lnm

θθ∂
Γ∂

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

&  3-5. Ek.  

Egindako saiakuntzetan 3+n+m=3.3 balio konstante bezala hartu da, 
CEIT-en aurretik lorturiko esperientzian oinarriturik. 

Ebakidura-tentsioak kalkulatu ondoren, eta Von Mises-en kriterioa 
aplikatuz, tentsio eta deformazio baliokideak lor daitezke: 

τσ ⋅= 3  
3-6. Ek.  

3
γε =  3-7. Ek.  

γ, ebakidura-deformazioa izanik. Balio hauekin bihurdura-probetaren gainazalari 
dagozkion tentsio-deformazio kurbak lortzen dira. 

3.1.1.2. Bigundutako frakzioaren neurketa 

Zenbait bihurdura-saiakuntzetan iraganaldi arteko denboraren arabera, tia, 
aldatzen den biguntze-gradua neurtu da. Horretarako "%2 offset"88) deritzan 
metodoa erabili da. Metodo honek ondoko ekuazioaren bidez, R, bigundutako 
frakzioen balioak kalkulatzen ditu: 

om

rmR
σσ
σσ

−
−

=  3-8. Ek.  
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non σm, deskargatu baino lehen dagoen tentsioa eta σo eta σr hurrenez hurren 
lehen eta bigarren kurbari %2ko deformazioari dagozkien hasierako isurpen-
tentsioak baitira (ikus 3-1. Irudia). 
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3-1. Irudia: "%2 offset" metodoan (3-8. Ekuazioa) erabilitako tentsioen definizioa. 
Saiakuntzaren datuak: Ti-a altzairua, Tberok = 1460ºC, Tdef = 1050ºC, 

ε = 0.3, 1s 1ε −=&  eta tia = 450 s. 

1.5.3. BIRKRISTALTZEAREN, PREZIPITAZIOAREN ETA 

MIKROEGITURAREN EBOLUZIOAREN AZTERKETA EGITEKO 

ERABILITAKO TEKNIKAK 

Hiru altzairuetan ikertu dira birkristaltze zinetikak, birkristaltze 
estatikoaren zinetikak titanioz mikroaleatutako bi altzairuetan eta birkristaltze 
metadinamikoaren zinetikak niobioz mikroaleatutako altzairuaren kasuan. 
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3.1.1.3. Titanioz mikroaleatutako altzairuetan birkristaltze 
estatiko eta prezipitazio zinetikak lortzeko egindako 
saiakuntzak 

a) Deformazio-tenperaturaren eragina 

Birkristaltze estatikoaren zinetiketan tenperaturak duen eragina aztertzeko 
bi iraganaldiko bihurdura saiakuntzak egin dira. Laginak 1460ºC-tan 12 minutuz 
berotu dira eta ondoren 950ºC eta 1150ºC artean dauden deformazio-tenperatura 
desberdinetara hoztu 1ºC/s-ko abiaduran. Tenperatura bakoitzean saiakuntza 
desberdinak egin dira iraganaldi arteko denbora 0.5 s eta 2000 s artean aldatuz. 
Bigundutako frakzioaren eboluzioa aztertzeko, 0.3-ko iraganaldi bakoitzeko 

deformazioa eta -1s 1=ε& -eko deformazio-abiadura konstante mantendu dira. 
Bigundutako frakzioaren neurketa "%2 offset" metodoaren bidez egin da, 
aurretik esan den moduan. Biguntze-kurbek lautada edota "plateau" bat 
aurkezten dute zenbait deformazio-tenperaturetara. Lautada hau, deformazioak 
eragindako prezipitazioaren eta birkristaltze estatikoaren arteko 
elkarrekintzarekin erlaziona daiteke eta era berean, deformazioak eragindako 
prezipitazioaren zinetika isladatzen duten PTT diagramak irudika daitezke. 
Saiakuntzen eskema 3-2. Irudian aurkezten da. Saiakuntza hauek II motakoak 
bezala izendatu dira. 

b) Prezipitazioaren azterketa 

Ti-a eta Ti-b altzairuetan agerturiko prezipitazioaren azterketa bi zatitan 
garatu da. Alde batetik prezipitatu lodiak mikroskopia optiko bidez behatu dira 
eta txikienak aldiz transmisiozko mikroskopia elektroniko bidez, ateratzeko 
karbonozko errepliken teknikari esker. 

Beste alde batetik, deformazioak eragindako prezipitatuak 1050ºC-tara 
deformatutako laginetan aztertu dira. Deformazioa eman ondoren denbora 
batean, tm, mantendu eta uretan izan ziren hoztuak berehala, azken mikroegitura 
eta prezipitatuen distribuzioa mantendu nahiaz. Denbora hau aurretik esandako 
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teknikaren bidez lorturtako PTT diagrametan oinarriturik finkatu da. Mantenu 
denborak, tm = 70 s eta 100 s izan dira Ti-a eta Ti-b altzairuentzat hurrenez-
hurren. 3-2. Irudian I motako saikuntzak bezala adierazi dira. 

3.1.1.4. Birkristaltze metadinamikoaren zinetiken azterketa 

Birkristaltze metadinamikoa ikertu nahian bi iraganaldiko bihurdura 
saiakuntza isotermoak egin dira Nb altzairuarekin. Laginak 1400ºC-tara 15 
minutuz berotu dira eta ondoren 1100ºC-tako saiakuntza-tenperaturara hoztu 
dira. 0.2, 1 eta 5 s-1-etako deformazio-abiadurak erabili dira. Saiakuntzak honela 
sailka daitezke: 

Birkristaltze dinamikoaren jokaera osoaren azterketa eta tontor-
deformazioa, εp, eta egoera geldikorrari dagokion deformazioa, εss, bezalako 
parametroak finkatzeko, deformazio handietarainoko, ε = 4, kurbak lortu dira.  

εc, deformazio kritikoaren ingurutik, ε = 4 bezalako deformazio altuetara 
iraganaldi bakoitzeko deformazioa aldatuaz, bi iraganalditako saiakuntzak egin 
dira. Iraganaldi arteko denborak txikiagotu egin dira, deformazio-abiadura 
handitu den heinean, hurrenez-hurren 2, 1 eta 0.3 s-takoak izanik 0.2, 1 eta 5 s-1-
etako deformazio-abiadurentzat. Denbora hauen aukeraketa, biguntzea 
deformazioarekiko menpekoa den eremu batetik, berarekiko independientea den 
beste batetara dagoen transizioa behatu nahian egin da. 

Denboraren araberako biguntze post-dinamikoaren bilakaera aztertzeko, 
bi iraganaldiko bihurdura saiakuntzak burutu dira. Deformazioak tontor-
deformaziotik egoera gedikorrari dagokion deformaziora aldatu dira, 0.2 eta 5 s-

1-eko deformazio-abiadurarekin. Laginak, deformazioren ondoren eta berriro 
deformatu aurretik, 0.3 eta 20 s artean deformazio-tenperaturan mantendu dira. 
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Bigundutako frakzioa "%2 offset" teknikaren bidez lortu da. Saiakuntza 
guztiak hasierako austenita ale-tamaina handiarekin egin dira, totxo meheen 
isurketa eta ijezketa zuzenari dagozkion baldintza industrialekin bat6). 

Teknika hauek titanioz mikroaleaturiko altzairuetan birkristaltze estatikoa 
aztertzeko erabilitakoen antzekoak dira, II motakoak deiturikoak (3-2. Irudia). 
Desberdintasun bakarra kasu honetan aurreneko iraganaldiaren deformazioa 
aldatu dela da. Modu honetan, birkristaltze estatikoa bakarrik eraginkorra den 
eremutik, hots ε < εc, birkristaltze zinetikak deformazioarekiko independienteak 
diren eremuetarainoko azterketa egin ahal izan da.  
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3-2. Irudia: Birkristaltze eta prezipitazio prozesuen azterketan erabilitako I eta II 
motako bihurdura saiakuntzen sekuentzia termomekanikoa. 

1.5.4. AZTERKETA METALOGRAFIKOA 

Bai bihurduraz deformatutako laginetan, baita jatorrizko egoeran zeuden 
laginetan ere, behaketa mikroestrukturalak egin dira. Ondoren helburu 
horretarako erabilitako teknikak deskribatzen dira. 
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3.1.1.5. Mikroskopia optikoa 

Bai I motako saiakuntzetatik jasotako laginak behatzeko baita plantxoi 
industrialen mikroegitura behatzeko ere bi mikroskopio optiko erabili dira. 
MM5 modeloko Leitz Banku Metalografikoa eta Leica Reichert MEF4 A/M 
mikroskopioa. 

Mikroskopia optikoz behatzeko laginen prestakuntza, leunketa eta 
erasoko ohizko teknikez egin da. Leunketa mekanikoa, lehenik, granulometria 
desberdinetako SiC-ko lixa bidez eta ondoren, 6 eta 1 μm-tako diamantezko 
pastaz, leunketa finagoa eginez. Leundutako gainazalak, eraso kimiko 
desberdinak erabiliz erasotu dira ikusi nahi den mikroegituraren arabera. Egitura 
ferritiko zein ferrito-perlitikoetan %2 nitalez erasotu dira laginak. Bestalde, 
egitura austenitikotik hoztutakoak behatu ahal izateko, ur-distilatuan eginiko 
azido pikrikozko disoluzio saturatu batean murgildu dira, beroni azido 
kloridriko eta garbikari baten zenbait tanta bota zaizkiolarik. Eraso honek, 
hozketa aurreko austenitaren ale-mugak erasotzen ditu, beraien bereizketa 
erraztuz. 

Batazbesteko Diametro Baliokidearen neurketa erabili da, bai ferrita nahiz 
austenitaren ale-tamaina neurtzeko garaian. Ale-tamaina honen neurketa 
QUANTIMET Q570 irudi-aztertzailearen edota Leica Reichert MEF4 A/M 
mikroskopioaren ordenagailuan instalaturik dagoen Leica QWin v. 2.3 
programaren bidez egin da. Behatu nahi diren mikroegituren argazkiak ateratzen 
dira eta ale-mugak azetatozko paperean irudikatzen dira, irudi-aztertzailea ale 
bakoitza mugatzeko gai izan dadin. Behin aleak identifikatu ondoren, bakoitzak 
duen azalera neurtu eta berari dagokion diametro baliokidea izendatzen zaio, 
hau da, azalera bera duen zirkuluaren diametroa. Diametro guzti hauen 
batazbestekoari Batazbesteko Diametro Baliokidea deritzo. Metodo hau, oso 
mikroegitura heterogenoen karakterizazioak egiteko egokia da, ale bakoitzaren 
neurketak, ale-tamainen distribuzioak lortzeak errazten baitu. Ale-mugen erasoa 
uniformea ez den kasuetan ere oso aproposa da, identifika daitezkeen ale guztien 
neurketa ahalbidetzen baitu. Bi egoera hauek oso ohizkoak dira lan honetan 
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agertzen diren egituren azterketetan. Esan den moduan, aleen banakako 
neurketak ale-tamainen distribuzioen histogramak eraikitzearen aukera 
aurkezten du, batazbesteko ale-tamainarekin lan egin beharrean. 

Kontuan hartuz bai deformazioa baita deformazio-abiadura ere handitu 
egiten direla probetaren ardatzetik urrundu ahala, (ikus 3-1. eta 3-2. Ekuazioak), 
mikroegitura desberdinak izatea itxaron daiteke luzerako behaketa-planoaren 
arabera. Lan honetan bi izan dira behaketa-sekzioak eta, argitu den moduan, 
silizio karburozko lixen bitartez, plano horietara iritsi arte soberan dagoen 
materiala kenduz lortu dira: 

 Gainazaletik Gertuko Sekzioa, 0.9R 89,90), bihurdura probetaren ardatzetik 
0.9R-ko distantziara dagoen behaketa-sekzioari dagokio, R probetaren 
erradioa izanik (ikus 3-3. Irudia). Gainazalaren hain gertu dagoen planoa 
izanik, plano honetan behatutako mikroegitura, gainazalari dagozkion 
deformazio eta deformazio-abiadura baldintza berberetan behatuko 
litzatekeenaren berdina dela suposatu da. Hurbilketa honek, lortutako 
mikroegitura eta gainazalari dagozkion Tentsio-Deformazio kurben 
arteko erlazio zuzena ezartzea errazten du, 3-6. eta 3-7. Ekuazioek 
adierazten duten moduan. Mikroegituren neurketa eta argazkiak sekzio 
honen erdialdean hartu dira. 

 Erradio Efektiboaren Sekzioa, 0.724R edo Ref, bihurdura probetaren 
ardatzetik 0.724R-ko distantziara dagoen behaketa-sekzioari dagokio, R 
probetaren erradioa izanik (ikus 3-1b. Irudia). Barraclough eta kol.91)-ek 
sekzio honetan, erradio desberdinetan agertzen den egitura-gradientearen 
ondorioz sorturiko problemak minimizatzen zirela frogatu zuten. Kasu 
honetan sekzioari dagokion deformazioa erdialdeko 0.724ε-tik ertzetako 
ε-raino aldatzen da, ε  3-7. Ekuazioak aurresaten duen probetaren 
gainazaleko deformazioa izanik. 

Honetaz gain eta eskematikoki, 3-3. Irudian mikrografiak nola egin diren 
argitzen da, bihurdura-probetaren ardatza eta bihurdurari dagokion isurpen-
plastikoaren norabidea zehaztuz. 
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3-3. Irudia: Behaketa-sekzioak eta bihurdura saiakuntzen bidez lortutako 

mikroegituren neurketak: a) Gainazaletik Gertuko Sekzioa (0.9R); eta b) Erradio 
Efektiboaren Sekzioak (0.724R), R probetaren erradioa izanik. Bi sekziotan lortutako 

mikrografien eskemak32). 

Garatutako ereduan beharrezkoa den datu tratamendua lortzeko, Matsuura 
eta kol.92)-ek proposatutako metodoa jarraitu da. Horrela, laginen sekzioetan 
eginiko bi dimentsiotako neurketak, benetazko hiru dimentsiotako 
distribuzioetara transforma daitezke. Metodo hau A Eranskinean garatu da. 

3.1.1.6. Transmisiozko Mikroskopia Elektronikoa (TEM) 

Transmisiozko mikroskopia elektroniko bidezko azterketa altzairu 
desberdinetako prezipitazioaren azterketarako erabili da. Horretarako, ateratzeko 
karbonozko errepliken teknika erabili da. Erabilitako mikroskopioa PHILIPS 
CM12 STEM bat izan da, berau EDAX PV 9900 espektometro batekin hornitua. 
100 kV-tako potentzialez lan egin da. 

Ateratzeko erreplikak, Balzers Mikro Ba 3 lurruntzaile batean, aurretik 
leundu eta %2 nitalez erasotutako laginen gainean, karbonoa ezarriaz lortzen 
dira. Karbono pelikula, lagina behin %10 nitalez erasotu eta ur distilatuan 
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murgiltzean ateratzen da. Ondoren, kobre, urre eta nikelezko saretxoak erabiliaz, 
erreplikak jaso eta mikroskopioan behatzeko prest geratzen dira. Saretxoen 
materialaren aukeraketa behatu nahi ziren prezipitatuen funtziopean egin da. 

EDAX PV 9900 izeneko energia dispertsio bidezko (EDS) espektrometria 
aztertzaileak, ateratzeko karbono errepliketan agertu diren prezipitatuen 
konposizio kimikoa aztertzea ahalbidetu du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. EMAITZAK 

Atal honetan, Totxo Meheen Isurketa eta Ijezketa Zuzenarekin loturik 
dauden birkristaltzea eta prezipitazioa aztertzen duten bi alderdi aurkezten dira. 
Zehazki, lehen azpiatalean, titanioz mikroaleaturiko bi altzairuekin eginiko 
ikerketen emaitzak argitaratzen dira. Hauen helburu nagusia prezipitazioaren eta 
birkristaltzearen arteko elkarrekintza aztertzea da, hasierako austenita ale-
tamaina handi baten kasuan. Bestalde, bigarren azpiatalean, niobioz 
mikroaleaturiko altzairuaren birkristaltze mekanismo desberdinak aztertu dira 
deformazio tarte handi batentzat eta beti hasierako austenita ale-tamaina handi 
batekin. Emandako deformazioak, birkristaltze dinamikoa eragiteko beharrezkoa 
den deformazio kritikoa baina txikiagotatik, egoera geldikorrari dagozkion 
deformaziotaraino aldatu dira. 
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1.6. PREZIPITAZIOAREN ETA BIRKRISTALTZEAREN 

ARTEKO ELKARREKINTZA TITANIOZ 

MIKROALEATURIKO ALTZAIRUETAN  

Hasierako austenita ale-tamaina handi batek, birkristaltze estatikoaren eta 
deformazioak eragindako prezipitazioaren arteko elkarrekintzan duen eragina 
aztertu da. Analisia titanioz mikroaleaturiko bi altzairuetan egin da, Ti-a eta Ti-b 
altzairuetan. 

1.6.2. BIHURDURA SAIAKUNTZAK ETA PTT KURBAK  

4-1. Irudiak Ti-b altzairuaren kasuan, iraganaldi arteko denbora 
desberdinentzat eginiko saiakuntza batzuen tentsio-deformazio kurba multzo bat 
erakusten du. Deformazio aurretik 1460ºC-tara 12 minutuz emandako 
tratamendu termikoaren emaitza, m 1073D μ=γ -tako hasierako austenita ale-

tamaina bat da. 3. Atalean azaldu den moduan, iraganaldi bakoitzeko ε = 0.3-ko 
deformazioa eta 1 s-1-eko deformazio-abiadura ezarri da saiakuntza guztietan. 
Irudiko saiakuntzen deformazio tenperatura 1050ºC-takoa izan da. Lehenego 
iraganaldiari dagokion isurpen-kurba berdina da iraganaldi arteko denbora 
desberdin guztientzat. Denbora hau handitzen doan heinean, bigarren 
iraganaldiari dagokion kurban jaitsialdi handiago bat nabari da, birkristaltze 
estatikoari dagokion biguntzearen ondorio, tentsio-deformazio kurbaren itxura 
lehenengoari gerturatzen zaiolarik. 
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4-1. Irudia: Iraganaldi arteko denbora desberdinentzat lortutako tentsio-deformazio 

kurbak Ti-b altzairuaren kasuan. 

Tentsio-Deformazio kurba hauetatik abiatuz eta %2 offset metodoaren 
bitartez, iraganaldi arteko denboraren arabera birkristaldutako frakzioak duen 
aldaketa kalkulatu da. Ti-a eta Ti-b altzairuentzat lorturiko emaitzak 4-2. Irudian 
aurkezten dira. Kurbak deformazio baldintza berdinei ε = 0.3 eta -1s 1=ε&  eta 
altzairu bakoitzean hasierako ale-tamaina berdinari (D0 = 710 μm Ti-a altzairuan 
eta 1073 μm Ti-b altzairuan) dagozkie, deformazio-tenperaturak aldatu direlarik. 
1150ºC-tako deformazio-tenperaturari dagozkion saiakuntzak Fernándezek32) 
eginak dira. 4-2. Irudian ikus daitekenez, 1150ºC-tako deformazio-tenperaturari 
dagozkion kurbetan soilik ikus daiteke ohizkoa den forma sigmoidala. 
Tenperatura baxuagotara, kurbek birkristaltze estatikoaren zinetiketan atzerapen 
bat bultzatzen duten lautada bat erakusten dute. Ti-b altzairuaren kasuan, lautada 
hau argi eta garbi agertzen da 1075ºC-tatik beherako tenperaturentzat. Ti-a 
altzairuarentzat aldiz, 1100ºC-tara lautada ikus daitekeela dirudi, baina 
birkristaltzea oso aurreraturik dagoen puntu batetik aurrera. Kurben forma 
sigmoidalak birkristaltzearen eta prezipitazioaren arteko elkarrekintzarik eza 
dakar berarekin, dena dela, birkristaltzearen azken momentuetan biguntzearen 
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atzerapenak denbora horietan prezipitazioaren agerpena egon daitekela 
adierazten du.  
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4-2. Irudia: Ti-a (D0 =710 μm, 3.0=ε  eta -1s 1=ε& ) eta Ti-b (D0 =1073 μm, 3.0=ε  

eta -1s 1=ε& ) altzairuekin lortutako birkristaltze kurbak. 
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Lautada hauek, deformazioak eragindako prezipitazioarengatik sortuak 
direla esan ohi da93,94). Eta beraien hasiera eta amaiera, denboraren arabera 
begiratuaz, prezipitazioaren hasera eta amaiera mugatzen duten denborak bezala 
identifikatu ohi dira, hurrenez hurren. Datu hauetatik abiatuta Prezipitazio-
Denbora-Tenperatura (PTT) diagramak eraiki daitezke. 4-3. Irudian, 4-2. 
Irudiko kurbetatik lortutako PTT kurbak ageri dira. Ti-a altzairuaren kasuan 
prezipitazioaren hasierako denbora bakarrik finkatu ahal izan da. Ti-b 
altzairuaren kasuan aldiz, nahiz prezipitazioaren hasierako nahiz amaierako 
kurbak marraztu ahal izan dira. Hasierako denborak antzekoak dira bi 
altzairuetan, baina Ti-b altzairuaren kurbaren sudurra 25ºC beherago kokatua 
dago. Honez gain, 4-3. Irudian, deformazioak eragindako prezipitazioa 
aztertzeko erabili diren probeten tenplaketa-denbora eta tenperaturen baldintzak 
adierazten dira. 
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4-3. Irudia: Ti-a eta Ti-b altzairuen PTT kurbak  
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1.6.3. PREZIPITATUEN ANALISIA 

Prezipitatuen analisiari buruz zenbait aztergai hartu dira kontutan. 
Deformazioarik gabe 1050ºC-tatik hoztutako probetetan Ti(C,N) partikula 
handiak aurkitu dira, guztiak 0.5 eta 5 μm artekoak; beraz aurretik tenperatura 
altuetara jasandako tratamenduan ez dira disolbatu. Bestalde, transmisiozko 
mikroskopia elektroniko bidez eginiko azterketaren bidez ikusi ahal izan denez, 
lagin hauetan Ti(C,N) eta kobre sulfuro prezipitatu oso finen presentzia urri bat 
besterik ez da aurkitu. Deformatutako laginetan aldiz, Ti(C,N) eta kobre sulfuro 
prezipitatu fin ugari aurkitu dira, deformazioak eragindako prezipitazioaren 
erakusle moduan. 

4-4 a). eta b). Irudietan bi altzairuetan aurkitutako deformazioak 
eragindako titanio karbonitruroen prezipitatuen tamaina-distribuzioak agertzen 
dira. Ti-a altzairuaren batazbesteko partikula tamaina Ti-b altzairuarena baino 
handiagoa da. Gainera, 15 nm-tik beherako prezipitatuen frakzioa %85ekoa da 
Ti-a altzairuan, Ti-b altzairuan aldiz %25ekoa. 

Era berean, 4-5 a). eta b). Irudietan Ti-a eta Ti-b altzairuen kobre 
sulfuroen distribuzioak azaltzen dira. Kasu honetan ere Ti-a altzairuaren 
batazbesteko partikula tamaina Ti-b altzairuarena baino handiagoa da. 4-4. eta 
4-5. Irudietako emaitzak alderatuz, deformatutako laginetan agertutako bi 
motatako prezipitatuak magnitude ordena berean daudela baiezta daiteke. 

4-6. eta 4-7. Irudietan deformaturiko probetetan aurkitutako zenbait 
adibide aurkezten dira. Gehienetan, kobre sulfuro eta Ti(C,N) prezipitatu finak 
nolabaiteko talde edo cluster-ak osatuaz prezipitatzen dira. Titanio 
karbonitruroek bere ohizko kubo eitea aurkezten dute, kobre sulfuroak aldiz 
esfera itxurakoa. Zenbaitetan, CuS-en prezipitazioa aurretik prezipitatutako 
Ti(C,N)-en gainean gertatzen da. 
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4-4. Irudia: Deformazioak eragindako Ti(C,N) prezipitatuen tamaina distribuzioak: 

a) Ti-a altzairua eta b) Ti-b altzairua.  
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4-5. Irudia: Deformazioak eragindako kobre sulfuroen tamaina distribuzioak: 
a) Ti-a altzairua eta b) Ti-b altzairua.  
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4-6. Irudia: Ti-a altzairuzko lagin deformatu batean aurkitutako Ti(C,N) eta CuS 

prezipitatuak 

Ti-b

150 nm

Ti(C,N)

CuS

 
4-7. Irudia: Ti-b altzairuzko lagin deformatu batean aurkitutako Ti(C,N) eta CuS 

prezipitatuak 
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1.7. BIRKRISTALTZE METADINAMIKOAREN 

ZINETIKAK NIOBIOZ MIKROALEATURIKO 

ALTZAIRUAN 

4.2 atal honen helburu nagusia, niobioz mikroaleatutako altzairuak 
deformazio tarte handi batean duen biguntze-jokaera aztertzea da. Deformazioa 
igotzen doan heinean eraginkorrak diren mekanismo desberdinak aztertu eta 
ereduztatzea da. Birkristaltze estatikotik hasi eta metadinamikoraino. 

Horretarako, totxo meheen berotako ijezketako lehen kaxetan erabiltzen 
diren deformazio baldintzapean, niobioz mikroaleatutako altzairuaren 
deformazio ondorengo biguntzea aztertu da. Birkristaltze metadinamikoa nagusi 
den eremua aztertu eta birkristaltze-prozesuek alderdi estatiko eta 
metadinamikoak biltzen dituztenean, biguntze-zinetikak finkatzeko 
helburuarekin. 

4-8. Irudiak, aukeratu diren hiru deformazio-abiadurentzat lortutako 
tentsio-deformazio kurbak aurkezten ditu. Irudian bertan, tontor-deformazio eta 
egoera geldikorrari dagozkien deformazio balioak adierazten dira. Birkristaltze 
dinamikoa deformazio-kritikotik aurrera eragiten da, bere balioa tontor-
deformazioa baino piska bat txikiagoa izanik. Fernándezek32) εc = 0.77·εp -eko 
erlazioa definitu zuen altzairu honentzat. εc-ren balio horiek Laasraoui eta 
kol.23)-ek proposaturiko metodoaren bidez kalkulatu ziren. Kurbetan 
nabarmendu daitekenez, hasierako ale-tamaina eta deformazio baldintza 
horietarako, bai deformazio-kritiko, εc, eta baita egoera geldikorrari dagozkion 
deformazioek ere, εSS, oso balio altuak hartzen dituzte. Beraz, birkristaltze 
dinamikoaren ondoren lortutako egoera geldikorrera, deformazioak oso balio 
altuak izan arte ez da iritsiko. 
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4-8. Irudia: Deformazio-abiadura desberdinentzat lortutako tentsio-deformazio kurba 

jarraiak.  

Deformazioak biguntze-prozesuetan duen eragina aztertzeko bi 
iraganalditako bihurdura saiakuntzak burutu dira. Lehendabiziko deformazioa, 
deformazio kritikoa baino txikiagoetatik egoera geldikorra lortzeko behar dena 
baino deformazio altuagoetara aldatu da. 4-9. Irudian, aztertu diren hiru 
deformazio-abiadurentzat eta deformazio desberdinentzat, kalkulatutako 
bigundutako frakzioa irudikatu da. Argi eta garbi bi jokabide bereiz daitezke 
aplikatutako deformazioaren arabera. Iraganaldi arteko denbora konstante 
batentzat, bigundutako frakzioa linearki hazten da deformazioa handitzen doan 
heinean. Deformazioak balio altuagoak hartzen dituenean aldiz, biguntze gradua 
asetasun-maila batera iristen da, deformazioaren menpekotasuna galduz. Bi 
jokabideen arteko elkarguneak trantsizio-deformazio bat definitzen du, εT, 
zeinak biguntze-jokaera, deformazioaren menpeko eremu batean eta 
deformazioarekiko independientea den beste batean banatzen dituen. 4-I. Taulan 
εc, εT eta iritsitako biguntze-gradu maximoaren balioak erakusten dira. Bertan, 
trantsizio-deformazioa εc eta εp baino balio handiagoentzat lortzen dela ikus 
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daiteke, pT . ε⋅≅ε 71  erlazio batentzat inguru. Trantsizio balio honek, ohizko 

birkristaltze-zinetiken ereduztapenetan erabiltzen denaren desberdina izaki (εc 
hartzen baita trantsizio-balio moduan), guztiz birkristaltze estatikoak 
kontrolatutako eremua (ε < εc), guztiz birkristaltze metadinamikoak 
kontrolatutako eremutik (ε > εT) bereizten du. 

4-I. Taula: Deformazio-baldintza desberdinen deformazio-kritiko eta bigundutako 
frakzioak. 

ε& (s-1) 
denbora 

(s) 
εc εT 

Bigundutako frakzio 
maximoa (%) 

0.2 2 0.46 1 35 

1 1 0.59 1.29 58 

5 0.3 0.75 1.66 51 
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4-9. Irudia: Deformazioak biguntzean duen eragina. 
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Birkristaltze-zinetiketan deformazio-abiadurak duen eragina aztertu da εT 
baino deformazio altuagoentzat. 4-10. Irudian biguntze-frakzioen balioak ikus 
daitezke. Kurbek forma sigmoidal bat dute eta deformazio-abiaduraren eragina 
oso nabaria da. Deformazio-abiadura 0.2-tik 5 s-1-era aldatzean, altzairuaren 
%50a birkristalduta izateko behar den denbora, t0.5, 3.38tik 0.46 s-ra jaisten da. 
Biguntze-frakzioa ez da %100-era iristen, %90eko inguruan duelarik maila 
maximoa. 
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4-10. Irudia: εT baino deformazio handiagoentzat (birkristaltze metadinamikoaren 

eremua) eta 1100ºC-tara, deformazio-abiadurak biguntzean duen eragina. 



5. EZTABAIDA 

 

1.8. PREZIPITAZIOAREN ETA BIRKRISTALTZEAREN 

ARTEKO ELKARREKINTZA TITANIOZ 

MIKROALEATUTAKO BI ALTZAIRUETAN. PTT 

KURBAK. 

Guztiz onartua dago altzairuaren titanio kopurua erlazio 
estekiometrikotik, [Ti]/[N] = 3.42, gora igoz gero, prezipitazioaren hasiera 
solidifikazio aurretik, likido egoeran, emango dela, partikula handiago eta 
egonkorragoen agerpena erraztuaz95,96). Kasu hau Ti-b altzairuarena litzateke, 
[Ti]/[N] = 6.5-ko erlazioarekin. Ti-a altzairuan aldiz, eta bere erlazio 
hipoestekiometrikoaren ondorioz [Ti]/[N] = 2.0, Ti-b altzairuan baino partikula 
handien frakzio txikiago bat dago. Partikula handi hauek disolbatzea zailagoa 
denez, beranduago prezipitatzeko legokeen solutu kopurua txikiagoa litzateke. 
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Hasierako austenita ale-tamaina handiaren egitura sortzeko, tenperatura oso 
altuetara emandako tratamendu termikoaren ondoren, solidifikazioan sortutako 
Ti(C,N) (~0.5 - 5 μm) partikula handiak disolbatu gabe mantentzen dira. 
Ti(C,N) finagoak aldiz guztiz disolbatzen dira. 

Deformazio aurreko laginetatik deformatutako laginetara dagoen Ti(C,N) 
eta CuS partikula-kopuruaren gehitzea, 1050ºC-tara biguntze kurbetan agertzen 
diren lautadak prezipitatu hauen eraginaren ondorioz gertatzen direnaren 
erakusle da. Bi partikula motak, birkristaltze-zinetikekin elkarrekiteko gai direla 
esan ohi direnen tamaina-tartean daude97,98). Hau dela eta, aurretik titanio-
karbonitruroen kasuan argitaratu den bezala93,99), kobrezko prezipitatu finek ere 
birkristaltzearen atzeratzean eragina izan dezaketela ondoriozta daiteke. Beste 
alde batetik, prezipitatuen distribuzioetan, Ti-a altzairuan prezipitatu handiagoak 
daudela ikus daiteke, deformazioaren ondoren 1050ºC-tara denbora gutxiago 
egon arren. Portaera hau Ti-a altzairuaren gainasetasun handiagoaren eragina 
dela baiezta daiteke. 

Liu eta Jonasek99) titanio-karbonitruroen deformazioak eragindako 
prezipitazioa aztertu zuten karbono baxu eta titanioz mikroaleatutako 
altzairuetan. Horretarako, 050.≈ε -ko deformazioa eman ondoren, tentsioen 
erlajazio teknika erabili zuten. 5-1. Irudian ikusten den moduan, %0.05-eko 
titanio kantitateko altzairu batean, hots lan honetan ikertutako altzairuen antzeko 
kopuru batentzat, prezipitazio kurbaren sudurra 850ºC eta 90 s-ra dagoela 
frogatu zuten. Emandako deformazioa handitzeak prezipitazio-zinetiken 
azelerazioa bultzatzen duela gauza jakina da38). Beraz, eta lan honetan Liu eta 
Jonasek baino deformazio handiagoak erabili direnez, deformazioaren ondoren 
prezipitazioa hasteko denbora laburragoak izatea logikoa dirudi. Medina eta 
kol.93)-ek ere titanioz mikroaleaturiko zenbait altzairutan, deformazioak 
eragindako prezipitazioa aztertu zuten, bihurdura saiakuntzak eta deformazio 
handiagoak erabiliaz (ε = 0.2 - 0.35). Ikerle hauek, Ti = 0.021%, C = 0.142% eta 
N = 0.0105%-ko konposizioa eta ε = 0.35-ko deformazioarekin, prezipitazio-
kurbaren sudurra 825ºC-tara 100 s-tako denbora batean kokatu zuten. 



 

5. Atala   Eztabaida 

 91

 

5-1. Irudian Ti-a eta Ti-b altzairuentzat lortutako kurbak, Liu eta Jonas99) 
eta Medina eta kol.93)-ek lortutakoekin alderatzen dira. Bertan, lan honetan 
erabilitako baldintzekin prezipitazio-zinetikak nabarmen azkartzen direla ikus 
daiteke. Beroketaren ondoren, tenperatura hozten doan heinean lortzen den 
gainasetasun mailak baldintzatuko du prezipitatuen presentzia. Aurreko lanetan, 
ohizko tenperaturetara eginiko tratamendu termikoak erabili ziren, 1230ºC 
Medina eta kol.-en lanean eta 1270ºC Liu eta Jonasenean. Oraingo lan honetan 
erabilitako tenperatura askoz altuagoak direla eta (1420-1460ºC), elementu 
mikroaleatzaile gehiago disolbatzen da, honek gainasetasun handiago bat dakar 
berarekin eta beraz, prezipitazioa hasteko indar bultzatzaile handiago bat. 
Laburbilduz, gainasetasun maila altuek prezipitazioaren hasiera tenperatura 
altuago eta denbora laburragotara bultzatuko dutela baiezta daiteke, 5-1. irudian 
ikus daitekeen bezala. 

Beste alderdi azpimarragarri bat, Ti-a altzairuan prezipitazioa Ti-b 
altzairuan baino tenperatura altuagotara hasten dela da, nahiz eta biek 
prezipitazio-zinetika berdintsuak izan. Aurretik aurkeztutako argudio berarekin, 
Ti-a altzairuan, Ti-b altzairuan baino gainasetasun maila altuago bat lortzen dela 
esan daiteke. 
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5-1. Irudia: Ti(C,N)-en prezipitazioarentzat bibliografian argitaratutako93,99) eta lan 

honetan lortutako PTT kurben arteko konparaketa. 

 

1.9. BIRKRISTALTZE METADINAMIKOAREN 

ZINETIKAK NIOBIOZ MIKROALEATUTAKO 

ALTZAIRUAN 

1.9.2. DEFORMAZIOAK BIGUNTZEAN DUEN ERAGINA  

4-9. Irudiko emaitzek zera erakusten dute, badela kasu honetan 
deformazio-tarte handi bat, non materialaren jokaera ez den baldintza 
metadinamiko hutsen menpekoa, hau da, deformazioarekiko independientea den 
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jokaerako35,55,56,69,70). Honetaz gain, εp eta εT-ren arteko diferentziak, pT . ε⋅≅ε 71  

erlazioak emana (ikus 4-9. Irudia eta 4-I. Taula), erdiko eremu honetako 
biguntze post-dinamikoa emandako deformazioaren menpekoa dela dakar 
loturik. Bai eta kol.74)-ek jokaera berdina aurkitu dute niobioz mikroaleaturiko 
bi altzairutan, pT . ε⋅≅ε 51 -eko erlazioa lortuz. Emaitza hauek, tarte estatikoa 

metadinamikotik bereizteko hartzen den deformazio kritikoaren, εc-ren, kriterioa 
baliorik gabe utz dezake. εc baino deformazio handiagoentzat, deformazio 
ondorengo biguntzea alderdi estatiko zein metadinakoek zuzendua dagoen 
deformazio-tarte bat batela esan daiteke beraz.  

Jokaera hau birkristaltze dinamikoa kontuan hartuz soilik azal daiteke. 
Beronek, Zener-Hollomonen parametroarekin erlazionatua dagoen 
birkristaldutako ale-tamaina mugatu bat du ezaugarritzat, prozesu guztian zehar 
ia konstante mantentzen dena100). Dinamikoki birkristaldutako ale-tamaina 
dDRX = k·Z-p, moduko erlazioekin adierazten da, non k eta p materialaren 
konstanteak baitira. Niobioz mikroaleaturiko altzairu batentzat, Bowden eta 
kol.101)-ek k = 6.28·105 eta p = 0.35-eko balioak proposatzen dituzte. Balio 
hauek, Nb altzairuari aplikatuz, ale-tamaina dinamikoa 52 eta 17 μm-koa izango 
da, 0.2 eta 5 s-1-ko deformazio-abiadurentzat, hurrenez-hurren, hasierako 
batazbesteko 806 μm-ko ale-tamainatik urrun. Honen ondorioz, lehenengo 
birkristaldutako ale-familiak, ale-kate bat sortuaz, aurretik zegoen ale-muga 
estaltzen duenean54,102,103), deformatutako austenita aleen barnean birkristaldu 
gabeko zona handiak geratuko dira. Birkristaltze dinamikoaren aurrerabideak, 
aurretik birkristaldutako ale eta ale berrien arteko mugetan nukleazio berriak 
behar ditu103). Deformazio-bandetan ale barneko nukleazioa ere gerta 
daiteke32,54). Ale-tamaina handien kasuan, nukleazio-prozesua hainbat alditan 
errepikatu behar da, emandako deformazioak dinamikoki birkristaldutako 
frakzio minimo bat eragin eta birkristaltze metadinamikoak biguntze post-
dinamikoa osatu dezan. Emandako deformazioa ez bada frakzio minimo hau 
lortzeko adinakoa, birkristaltze metadinamikoa ez da biguntzea betetzeko gai 
izango, eta beraz, birkristaltze estatiko klasikoaren mekanismoen aktibazioa 
beharrezkoa izango da. Azken mekanismo hau emandako deformazioaren oso 
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menpekoa dela kontutan izanik, trantsizio-eremu bat izango dela baiezta daiteke, 
non birkristaltze dinamikoa deformazioaren menpekoa izango den biguntze 
estatiko batez jarraitua izango den. 

Nb altzairuan aurretik birkristaltze dinamikoari buruz eginiko zenbait 
azterketetan32), εc baino deformazio piska bat handiagoak ematea nahikoa zela 
ikusi zen metalografikoki birkristaltze dinamikoa has zedin. Gainera, %10-eko 
birkristaldutako frakzioa neurtu zen εp deformazio batentzat 120 −=ε s .& -ko 
kasuan. Deformazioa, tontor-deformaziotik egoera geldikorrari dagokion 
deformaziora handiagotzeak dinamikoki birkristaldutako frakzioa handiagotzen 
du. Lehen esan den bezala, birkristaltze metadinamikoak biguntze prozesua 
osatu dezan, dinamikoki birkristaldutako frakzio minimo bat beharrezkoa da. 
Roucoules eta kol.69)-ek %30-eko frakzio bat proposatzen dute baldintza hau 
lortzeko. Lan honen kasuan, εT trantsizio deformazioarentzat %35-eko 
dinamikoki birkristaldutako frakzioa neurtu da, balio berdintsua lortzen delarik.  

Beraz, εT deformazioa dinamikoki birkristaldutako frakzio minimo bat 
lortzeko behar den deformazio kritikoa bezala uler daiteke. Behin frakzio hau 
lortuz gero, biguntze post-dinamikoa, deformazioarekiko independientea den 
birkristaltze metadinamikoaren ondorio izango da. Balio hau εss baino txikiagoa 
baina εc baino handiagoa da.  

1.9.3. BIRKRISTALTZE METADINAMIKOAREN ZINETIKAK  

Emandako deformazioa εT baino handiagoa denean, iraganaldi arteko 
biguntzea birkristaltze metadinamikoaren zinetikek kontrolatua dago. Avrami 
motako ekuazioa zinetika hauek deskribatzeko egokia dela frogatu da35):  
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69301  5-1. Ek.  
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non t0.5MDRX materialaren %50 metadinamikoki birkristaltzeko beharrezkoa den 
denbora eta k Avramiren berretzailea baitira. k-ren balioa lortzeko 
helburuarekin, 4-10. Irudiko datuak 5-2. Irudian irudikatu dira 
log(ln(1/(1-XMDRX))) versus log(denbora) ardatzetan. k-ren balioak irudiko 
lehenengo zuzen-taldearen maldatik lortu dira. Irudian bertan, birkristaltzearen 
amaierari dagozkien puntuek malda txikiagoa aurkezten dutela ikus daiteke 
(bigarren zuzen-taldea). Birkristaltzea amaitzera doanean gertatzen den 
biguntze-abiaduraren moteltzea, inguruko aleen oztopoari eta ale-hazkundea 
berez fenomeno mantsoagoa izateari zor zaio74). Nb altzairuarentzat k-ren 
batazbesteko balio deformazio-parametroekiko independientea da eta 1-eko 
balioa du, Bai eta kol.74) eta Roucoules eta kol.35)-ek niobioz mikroaleaturiko 
altzairuentzat argitaratutakoen berdintsua.  
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5-2. Irudia: 4-10. Irudiko kurbei dagozkien Avrami grafikak. 

Materialaren %50 metadinamikoki birkristalduta izateko behar den 
denbora, deformazio-abiaduraren menpe35) honela adieraz daiteke:  
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ε⋅= −

RT
Q

expAt appq
MDRX. &50  5-2. Ek.  

non A eta q konstanteak baitira eta Qapp itxurazko aktibazio-energia baita, zeina 
birkristaltze metadinamikoaren aktibazio-energiaren, QMDRX, eta Zener-
Hollomonen parametroaren bidez, deformazioarako aktibazio-energiaren, Qdef, 
funtzioa den64): 

defMDRXapp qQQQ −=  5-3. Ek.  

Deformazio-abiadurarekin dagoen menpekotasuna lortzeko, 4-10. Iruditik 
ateratako %50-eko bigundutako frakzioa lortzeko behar diren denbora 
esperimentalak deformazio-abiaduraren arabera irudikatu dira log-log eskala 
batekin 5-3. Irudian. Emaitzek 620

50
.

MDRX.t −ε∝ & -eko erlazioa erakusten dute. 

Erlazio hau, Sellars64)-ek edota Roucoules eta kol.69)-ek lortutakoaren antzekoa 
da (q = 0.6), baita Karjalainen104)-ek lortutakoarena ere (q = 0.64), baina Bai eta 
kol.74)-ek kalkulatuarena baino baxuagoa (q = 0.84). 
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5-3. Irudia: Deformazio-abiaduraren eragina materialaren %50 metadinamikoki 

birkristalduta izateko behar den denboran. 
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Saiakuntza hauetan ez da tenperaturaren eraginik aztertu eta, deformazio-
abiaduraren berretzaile berdintsuak direla eta, Roucoules eta kol.69)-ek Nb 
altzairu batentzat proposatutako Qapp = 153 kJ/mol balioa hartu da. 5-3. 
Ekuaziotik eta Fernandezek32) altzairu honentzat kalkulaturiko aktibazio-
energiaren balioa harturik (Qdef = 325 kJ/mol), birkristaltze metadinamikorako 
aktibazio-energiarentzat QMDRX = 354 kJ/mol-eko balioa lor daiteke. Balio hau, 
beste mikroaleaturiko altzairuentzat lorturiko balioekin bat dator69,104). 

Laburbilduz, atal honetan aurkeztutako datuak ondorengo ekuazioen 
bidez adieraz daitezke: 
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69301  5-4. Ek.  

⎟
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⎞
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RT
exp.t .

MDRX.
15300010771 6206

50 &
 5-5. Ek.  

 

1.9.4. BIGUNTZE POST-DINAMIKOAREN EREDUZTAPENA  

5-4. Irudiak 1100ºC-tara eta 1 s-1-eko deformazio-abiadurara eginiko 
saiakuntza baten tentsio-deformazio kurba jarrai bat erakusten du. Aurrez 
aurkeztutako emaitzen arabera argi dago hiru eremu bereiz daitezkela emandako 
deformazioaren arabera gertatzen den biguntze post-dinamikoaren jokaera 
desberdinak direla eta. Hiru eremu hauek 5-4. Irudian azaltzen dira. Lehenbiziko 
eta hirugarren eremuetan, hurrenez-hurren, birkristaltze estatiko eta birkristaltze 
metadinamikoaren fenomeno puruak gertatzen dira soilik (berriztatze 
fenomenoak kontutan izan gabe). Bigarren deformazio-eremuan bestalde, bi 
fenomenoak batera gertatzen dira.  
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5-4. Irudia: Deformazioan zehar eta deformazio ondorengo biguntze-prozesuetan 

deformazioak duen eragina: I Eremua– birkristaltze estatikoa; II Eremua– 
birkristaltze dinamikoa, estatikoa eta metadinamikoa; III Eremua– birkristaltze 

dinamikoa eta metadinamikoa. 

Arazoa, bigarren eremu horretan ereduztapena nola egin jakitean dago. 
Lan honetan, eta Luton eta kol.-ek proposaturiko ereduaren arabera105), 
biguntze-prozesu desberdinak batera agertzen direnean, erabateko biguntzea 
banakako osagaien biguntzeen batura bezala kalkulatu da. Ondoren, eremu 
bakoitzean ereduztapenerako erabilitako ekuazio desberdinak aurkezten dira: 

I Eremua: ε < εc 

Eremu honetan, biguntzea iraganaldi arteko birkristaltze estatikoaren 
ondorio da. Fernández eta kol.106)-ek Nb eta/edo Ti-arekin mikroaleaturiko 
altzairuentzat proposaturiko ekuazioak erabili dira:  
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 5-7. Ek.  

non D0 hasierako austenita ale-tamaina eta [Nb] eta [Ti] soluzioan dauden 
niobio eta titanio kopuruak (% pisutan) baitira.  

III Eremua: ε > εT 

Eremu honetako biguntze-mekanismo nagusia birkristaltze-
metadinamikoa da. 5-4. eta 5-5. Ekuazioak erabili dira iraganaldi arteko 
bigundutako frakzioa kalkulatzeko garaian.  

II Eremua: εc < ε < εT 

Biguntze-zinetiken aurresatea korapilatsuagoa da birkristaltze estatikoak 
eta metadinamikoak parte hartzen duten bigarren deformazio-eremuan. Askotan 
jakitera eman izan da birkristaltze metadinamikoaren abiadura birkristaltze 
estatikoari dagokiona baino altuagoa dela, biguntze post-dinamikoan bi 
prozesuen operazio-segida baten amaituz. Ondorioz, behin lehen mekanismoari 
esker biguntze-gradu batera iristean, denboran atzerapen bat nabarmen daiteke 
birkristaltze estatiko klasikoa aktibatzen den arte, biguntze-kurbak lautada edo 
plateau bat erakutsiaz arrazoi honengatik107). Hala ere, kasu hauen deformazio-
baldintzetan, birkristaltze estatikoaren zinetikak (5-7. Ekuazioa) eta 
metadinamikoarenak (5-5. Ekuazioa) deskribatzen dituzten ekuazioak aplikatuz 
gero, bi denboren arteko desfase esanguratsurik ez dagoela nabari daiteke. 
Azken honek zera esan nahi du, aurretik aipaturiko jokaeraren aldean, kasu 
honetan bi prozesuek batera jarduten dutela.  
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Bi prozesuak batera ari direnean lorturiko erabateko biguntzea banakako 
osagaien batura bezala adieraz daiteke, hau da: 

SRXMDRX XXX +=  
5-8. Ek.  

Erabateko biguntzea betetzen denean prozesu bakoitza ere asetasun batera 
iristen da: 

1=+= SRX
f

MDRX
ff XXX  5-9. Ek.  

non “f” bukaerako egoerari dagokion azpindizea baita. Praktikan birkristaltze 
metadinamikoak erabateko biguntzera ez dela iristen ikusten da (4-10. Irudia), 
biguntze maximoa %90 ingurukoa delarik. Beste zenbait egile ere fenomeno 
honetaz ohartu da eta metadinamikoki berriztatutako aleen presentziari egozten 
zaio atzerapena74,108). Mekanismo bakoitzaren biguntzeak denborarekin duen 
eboluzioa ondorengo ekuazioen bidez adierazi daiteke:  
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Erabateko biguntzean prozesu bakoitzak duen ekarpena deformazioarekin 
aldatzen da, mekanismo bakoitza bukaerako biguntze-balio desberdinetara 
iritsiz, hau da, MDRX

fX  eta SRX
fX  desberdinetara. εc inguruko deformazioentzat 

birkristaltze estatikoaren ekarpena handiagoa izango dela pentsa daiteke eta 
deformazioa εT-ra gerturatzen doan heinean, biguntzea birkristaltze 
metadinamikoari zor izango zaiola nagusiki. Beraz, deformazioaren araberako 
prozesu bakoitzaren ekarpena aztertzeko helburuarekin, ondorengo erlazioa 
definitu da: 
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cT

cMDRX
fX

ε−ε
ε−ε

=  5-12. Ek.  

eta MDRX
f

SRX
f XX −= 1  izanik. 

5-10. Ekuazioko t0.5MDRX denbora 5-5. Ekuazioaren bidez kalkulatzen da, 
deformazio-abiadura eta tenperaturaren menpekoa izanik. Era berean, 5-11. 
Ekuazioko t0.5SRX, 5-7. Ekuaziotik, bertan deformazio-abiadura eta tenperaturaz 
gain, emandako deformazioa kontutan izan behar da. Luton eta kol.105)-ek 
iradoki zutenez, dinamikoki birkristaldurik dagoen materialak, metatutako 
energiaren maximoa εc inguruko deformazioentzat lortzen du, eta beraz 
zentzuzkoa da balio hau hartzea prozesu post-dinamikoetan birkristaltze 
estatikoa gai duten kalkuluetarako. Ondorioz, ε = εc erlazioa erabili da, t0.5SRX 
5-7. Ekuazioarekin kalkulatzerako garaian. 

Eredua, 4-9. Irudian erakutsiriko biguntze-graduei dagokien deformazio-
baldintzentzat aplikatu da. 5-5. Irudian, ereduaren bidez deformazio-abiadura 
desberdinentzat kalkulaturiko biguntze-gradua (marra jarraiak) balio 
esperimentalekin alderatzen da. Bertan, εc eta εT arteko eremuan, birkristaltze 
estatiko nahiz metadinamikoaren zinetikek hartuko luketen biguntze joeren 
estrapolazioa ere marrazten da (marra etenak). Biguntze-eremu desberdinetan 
zentzuzko doitze bat aurkitu da. Bigarren eremuko biguntze-zinetikak, bakarka 
harturiko birkristaltze-zinetikak baino motelagoak dira, denbora jakin batentzat 
biguntze-frakzio baxuagoak dituelarik. 
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5-5. Irudia: Hiru deformazio-eremutan biguntzearen ereduztapena. 
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Eredua, biguntzeak deformazio ondoren denborarekin duen eboluzioa 
aztertzeko ere erabili da. Horretarako, εc eta εT artean dauden deformazioak 
eman dira: ε = 0.8 eta 0.9-ko deformazioak, 0.2 eta 1 s-1-eko deformazio-
abiadurentzat hurrenez-hurren.  

Emaitzak 5-6. Irudian aurkezten dira. 5-10. eta 5-11. Ekuazioetatik 
ondorioztaturiko bakarkako biguntze-kurbak marra fin eta etenaz marraztu dira. 
Erabateko biguntzea X irudikatzen duen bi ekarpenen batura aldiz, marra 
lodiago eta jarraiaz, horiekin batera datu esperimentalak ere gehitu direlarik. 
Doitze egokiak, bi osagaien biguntze-eredua trinkoa dela erakusten du. Luton 
eta kol.105)-ek antzeko emaitzak lortu zituzten kobrearentzat, baina kasu hartan 
birkristaltzeaz gain berriztatzea hirugarren osagai bezala hartuaz. 

Azkenik, %50-eko bigundutako frakzioa izateko behar den denborak, 
deformazioarekin duen menpekotasuna kalkulatzeko erabili da eredua. 5-7. 
Irudian, D0 = 806 μm-ko batazbesteko hasierako austenita ale-tamaina eta 0.2 
eta 1 s-1-eko deformazio-abiadurentzat lortutako ereduaren emaitzak (lerro 
jarraiekin), emaitza esperimentalekin alderatzen dira. Fernández eta kol.106)-ek, 
deformazio kritikoa baino emandako deformazio txikiagoentzat aurretik 
lorturiko datu batzu gehitu dira. 



 

Eztabaida   5. Atala 

 104

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.1 1 10 100
Denbora (s)

B
ig

un
tz

e-
gr

ad
ua

Deformazioa = 0.8
Def Abiad = 0.2 s-1

XSRX

XMDRX

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0.01 0.1 1 10 100
Denbora (s)

B
ig

un
tz

e-
gr

ad
ua

Deformazioa = 0.9
Def Abiad = 1 s-1

XSRX

XMDRX

 
5-6. Irudia: Biguntze post-dinamikoak denborarekin duen eboluzioa εc eta εT arteko 

deformazioa eman ondoren. 
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5-7. Irudia: t0.5-k deformazioarekin duen menpekotasuna. Eredua eta datu 

esperimentalen arteko alderaketa. Ikur hutsak Fernández eta kol.106)-ek eginiko 
saiakuntzetatik datoz. 
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5-7. Irudian, εc baino deformazio txikiagoentzat, t0.5-k deformazioarekiko 
menpekotasun sendoa duela ikus daiteke, deformazioa handitzen doan heinean 
esanguratsuki jaitsiaz, birkristaltze estatikoan gertatu ohi den bezala. εT baino 
deformazio handiagoentzat, birkristaltze-denbora ez da deformazioarekin 
aldatzen, baina deformazio-abiadura 1-etik 0.2 s-1-era jaistean handitu egiten da, 
deformazioarekiko independentzia erakutsiaz baina deformazio-abiadurarekiko 
menpekotasun sendoarekin. Jokaera hau birkristaltze metadinamikoaren 
fenomenoei lotua dago. Hala ere, εc eta εT arteko deformazioentzat, ez 
birkristaltze estatikoaren zinetikek ezta birkristaltze metadinamikoaren zinetikek 
ere, ez dute aurkitutako jokaera zuzenki deskribatzen, esperimentalki neurtutako 
denbora baino denbora laburragoak aurresaten baitituzte. Proposaturiko ereduak, 
erabateko biguntzean birkristaltze estatikoak eta metadinamikoak duten aldi 
bereko ekarpena onartuaz, emaitza zuzenak ematen ditu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. IJEZKETAN ZEHAR DAUDEN 
MIKROEGITURAZKO 
ALDAKETEN 
EREDUZTAPENA 

Berrikuspen Bibliografikoaren atalean aurkeztu den bezala, berotako 
ohizko ijezketan gertatzen den austenitaren mikroegituraren eboluzioa 
ereduztatzeko, eredu ugari argitaratu dira jada. Hala ere, totxo meheen isurketa 
jarraia eta ijezketa zuzenaren teknologiak berezkoak dituen prozesuaren 
ezaugarriek, birkristaltze, prezipitazio eta faktore desberdinen elkarrekintzen 
ereduztapena aztertzeko ikerketa berriak bultzatu dituzte. 

Bukatutako produktuetan agerturiko mikroegituraren heterogenotasunen 
presentziak, niobioz mikroaleaturiko altzairuz eginiko platxoi lodietan (azken 
lodiera 10 mm baino handiagoko kasuetan) batez ere, heterogenotasun hauek 
aurresan eta horrela, prozesua aldatuaz, ezabatzeko gai izango litzatekeen eredu 
baten beharra azkartzen du. Orain arteko ereduekin ez dago emaitza egokiak 
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lortzeko aukerarik, eta honenbestez, ereduztapena beste ikuspegi batetik 
bideratu beharko da. 

Horretarako, prozesuko parametro desberdinek heterogenotasun horietan 
izan dezaketen efektua aztertu da. Eredu gehienek parametro horien 
batazbesteko balioak hartzen dituzte sarrera-balio bezala. Honela, normala da 
deformazio, tenperatura edota ale-tamainen batazbesteko balioekin lan egitea. 
Ohizko prozesaketa baldintzetan emaitza onak lortzeko modu egokia izan arren, 
elementu-finito eta behaketa-metalografikoek erakusten duten moduan, lan 
honetan erabilitako baldintzetan dauden hasierako heterogenotasunek azken 
mikroegituran duten eragina haietan dutena baino handiagoa izan daiketela uste 
da. 

Beraien jatorriaren arabera, parametro hauek bi taldetan bildu daitezke: 

a) Materialaren kanpoko faktoreak 

Isurketa eta ijezketa baldintzek mugatuak daude. Totxoaren 
solidifikazioaren ondoren eta ordena krolonogikoan aurkezten dira:  

• Homogenizazio-labearen tenperatura eta tratamendu denbora. Instalazio 
industrialetan tratamendu tenperaturak 1100 eta 1150ºC-en artean egon ohi 
dira, 30 minutu inguruko tratamendu-denborekin. 

• Ijezketa-sekuentziaren berezko parametroak. Iraganaldi bakoitzean 
emandako erredukzioak, totxoaren aurreratze-abiadurak eta hozketaren 
eboluzioaren kontrolak sekuentzian zehar eta bobinaketaren aurreko azken 
hozte-mahaian.  

b) Materialaren berezko faktoreak  

Ijezketan zehar autenitaren mikroegituraren eboluzioa aurresateko faktore 
erabakigarriak dira bai konposizioaren eta baita hasierako mikroegituraren 
eragina ere. 
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• Mikroaleazio-elementuen segregazioak. Solidifikazioan zehar, 
mikroaleazio-elementuen atomoek dendrito arteko tarteetan segregatzeko 
joera dute. Deformazioen aurretik labean homogenizazio-tratamendua 
emanagatik, segregazio hauek ez desagertzea litekeena da, totxoaren 
konposizioan heterogenotasun bat eraginez. Honen ondorioz, birkristaltze 
eta prezipitazio-zinetiketan aldaketak gertatuko lirateke. Gaur egun erabil 
daitezkeen ereduekin ezinezkoa da segregazioen karakterizazio egoki bat 
lortzea, beraz beraien efektua alde batera utziko da lan honetan. Dena dela 
ez da ahaztu behar, prozesaketa baldintza batzuetan, beraien eragina 
erabakigarria izan daitekela.  

• Hasierako ale-tamainaren distribuzioa. Likidoaren isurketa-tenperatura eta 
hozte-abiadurek zuzendutako solidifikazio-prozesuaren emaitza bezala 
lortzen da totxoaren mikroegitura austenitikoa. Hoztean zehar dauden 
gradienteek estruktura desberdinak eragiten dituzte totxoaren lodieran. 
Solidifikazioan jatorria duten ale-handien estrukturek itxura desberdina 
hartzen dute. Gainazaletik gertu forma ekiaxikoa izan ohi dute, gainazala 
eta totxoaren erdialdearen artean dagoen gunean aldiz, ale ekiaxiko eta 
ardatza gainazalari elkarzut duten zutabe-estrukturako aleen konbinazio 
bat. Normalean azken gune honetan gainazalaren inguruan baino ale 
handiagoak aurkitu ohi dira. Bibliografian argitaraturiko batazbesteko ale-
tamaina berdintsuak behatu arren, 800-1000 μm ingurukoak, alerik 
handienek 2000 μm inguruko tamaina lor dezakete, arazoaren ikuspuntua 
zeharo aldatuz. 

Austenitaren mikroegituaren aldaketak aurresateko eredu berria 
eraikitzearen helburu nagusiak hauek dira: 

• Bukatutako produktuetan heterogenotasunak eragiteko gai diren kanpo 
nahiz barne-aldagaiak sartzeko aukera. Modu honetan, prozesuak optimizatu 
eta akatsak ekiditeko.  
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• Batazbesteko isurpen-tentsioaren ereduztapena (MFS: Mean Flow Stress) 
mikroegituraren funtziopean eta honela, iraganaldien artean eta 
transformazio aurretik metatutako deformazioa aurresan eta industriako 
datuekin alderatzea.  

• Ferrita-aleen distribuzioen aurresatea. Austenita-aleen bukaerako 
distribuzioak, ale bakoitzean metatutako deformazioak jakin eta ferrita ale-
tamainen distribuzioak lortzeko aukera irekitzen du. 

6.1. HASIERAKO ETA INGURUKO BALDINTZAK 

Eredu berri bat eraikitzeko garaian ezinbestekoa da denboran zehar 
mikroegituraren aldaketa baldintzatuko duten hasierako eta inguruko baldintza 
guztiak ezagutzea. Horregatik, eta eredua deskribatzen hasi aurretik, sekuentzia 
industrialen zenbait baldintzen adibideak aurkeztuko dira, modu honetan gerta 
litezkeen egoera desberdinak mugatu nahirik.  

6.1.1. HASIERAKO ALE-TAMAINA 

Hasierako austenita-aleen tamaina-distribuzioa ezagutzeak ezinbesteko 
garrantzia du. Biguntze-mekanismo desberdinen aktibazioa, dinamikoki 
birkristaldutako aleen nukleazioa zein birkristaltze estatiko nahiz 
metadinamioaren zinetikak adibidez, ale-tamainak baldintzaturik dago. Beraz, 
hasierako ale-tamainaren heterogenotasunak, birkristaldu eta birkristaldu gabeko 
totxo beraren zonen arteko desberdintasun handiak eragin litzake, honek berekin 
ekar litzakeen mikroegitura-fintze desberdinekin.  

6-1. Irudiak industriako totxo mehe bateko lagin baten bi zonetan 
neurtutako austenita ale-tamainen distribuzioak aurkezten ditu109). Gainazaletik 
gertuen dagoen zonak egitura ekiaxiko bat erakusten du. Besteak bitartean, 
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totxoaren erdialdetik gertu dagoenak, tamaina handiagoko ale-ekiaxiko eta 
luzatuen estruktura-mixto bat. Iruditik totxoaren erdialdean 2 mm inguruko ale-
tamainako frakzio bolumetriko larri bat dagoela ondorioztatu daiteke. 
Altzairutegi Kanpaktu (CSP Compact Strip Production) baten ijezketa-
sekuentzia bati dagozkion baldintza batzuei: lehenengo deformazio-kaxaren 
sarrera tenperatura 1040ºC-1100ºC artekoa, 0.6 eta 1 arteko deformazio eta 5 s-1-
eko deformazio-abiadurekin lehenengo deformazio-iraganaldian eta hasierako 
batazbesteko ale-tamaina 800 eta 1000 μm artean dagoela kontuan hartuz, 
Fernández eta kol.106)-ek lortutako ekuazioa (2-24. Ekuazioa), aplikatzen bazaie, 
lehen eta bigarren kaxen arteko iraganaldi arteko denboran birkristaltze osoa 
gertatuko litzatekela aurresaten da. Baina bestalde, hasierako ale-tamaina 2000-
2500 μm-taraino irits daiteke. Aurkitutako mikroegituraren heterogenotasunak 
gehienetan frakzio bakanak direla kontuan hartuz, batazbesteko jokaerarekin 
loturik ez daudela ondoriozta daiteke, baina bai prozesu guztiaren ondoren 
birkristaldu gabe geratu diren ale askoz handiagoen presentziarekin. 
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6-1. Irudia: Industriako totxo mehe baten lagin batean neurturiko austenita ale-
tamainen distribuzioa109). 

Birkristaltze estatikoaren zinetikak nabarmenki alda daitezkela esan da 
hasierako ale-tamaina dela eta. Desberdintasun hauek, ohizko ijezketako ale-
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tamaina (200-300 μm) eta zuzeneko kargakoaren (1000-2000 μm) arteko 
desberdintasunei begiratuaz, birkristaltze zinetikak zeharo alda ditzateke. 6-2. 
Irudian hasierako austenita ale-tamaina desberdinentzat eta hasierako 200 μm-
ko tamaina bati dagokion denboaren (t200) artean zatitu den birkristaltze-denbora 
versus deformazio desberdinei dagokion austenita ale-tamaina irudikatu da. 
Horretarako aurretik lortutako ekuazioa erabili da, berau niobioz edota titanioz 
mikroaleaturiko altzairu batentzat eta hasierako ale-tamaina tarte zabal batentzat 
lortu delarik (2-24. Ekuazioa). 
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6-2. Irudia: Hasierako al-tamainaren eta emandako deformazioaren eragina 
birkristaltze denboran, azken hau t200 (hasierako 200 μm-ko ale tamainari dagokion 

birkristaltze denbora) balioarekin normalizatua dagoelarik. 

0.4 eta 0.7 arteko deformazioentzat, CSP planta bateko lehen kaxaren 
ohizko-balio bezala, hasierako ale-tamaina 200 μm-tik 1 mm-ra aldatuz gero, 
birkristaltze denbora 3 eta 4 aldiz hazten da hurrenez-hurren. 2 mm-ko ale 
batentzat denbora berriz bikoiztuko litzateke. Frakzio garrantzitsu bat ale 
tamaina hauen ingurukoa dela jakinik, hasierako austenita-aleen 
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heterogenotasuna eta birkristaltze zinetiketan duen eragina kontuan izango duen 
eredu berri baten beharra argia da.  

6.1.2. IJEZKETA SEKUENTZIAK  

Altzairuak duen barne-egituraren hasierako egoerarekin batera, ijezketa-
prozesu bati dagozkion parametroen azterketa egiteak garrantzi handia du. 
Deformazioan zehar eta iraganaldi arteko denboretan totxoetan dauden 
deformazio eta tenperatura distribuzioei buruzko ikerketak askotan argitaratu 
dira. Lan honetan, deformazioen distribuzioen elementu fnitoen bidezko 
azterketa egin da plantxoi mehe baten kasurako ABAQUS Explicit kodigoa 
erabiliz.  

Totxoen ijezketan dagoen simetria geometrikoa dela eta, bi dimentsiotan 
eginiko ereduztapena aukeratu da eta deformazio sekzioaren erdia hartu da. 
Aukeratutako elementuak CPE4R motakoak dira, deformazio-lauako 
deformazio-baldintzekin, 4 nodotako elementu bilinearrak.  

Ijezketa-arrabola, 0.9 m-tako diametroarekin, gainazal zurrun bezala 
ereduztatu da eta arrabola eta materialaren arteko elkarrekintzari 0.3-ko frikzio-
koefiziente bat egokitu zaio. Koefiziente hau ijezketarako egokitzat hartzen da 
ez baita lubrifikatzailerik erabiltzen18). Totxoaren hasierako lodiera 52 mm da 
eta amaierakoa 30 mm. Totxoaren abiadura 1.5 m/s eta materiala simulatzeko 
erabilitako isurpen-kurba 6-3. Irudian aurkezten da.  
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6-3. Irudia: Ijezketa-simulaziorako erabilitako materialaren tentsio-deformazio kurba. 

6-4. Irudian iraganaldi bati dagozkion deformazio plastikoaren 
distribuzioa erakusten da. Totxoaren erdia bakarrik irudikatzen da.  

 
6-4. Irudia: Totxoen ijezketako deformazioen distribuzioak.  

Ikus daitekeen moduan deformazio-gradiente bat dago lodieran zehar. 
Deformazio-plastiko baliokidearen balioak gainazal inguruko 0.75 eta 
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erdialdeko 0.64 artean daude. Batazbesteko deformazioa kalkulatzeko erabili ohi 
den adierazpenaren bidez aldiz ondorengo balioa lortzen da: 

635.0
h
hln
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Iraganaldi desberdinetan eta Muojekwu eta kol.6)-ek argitaratutako 
balioetan ere joera berdintsuak aurkitu dira.  

Aurreko grafiketako emaitzak aztertuaz nahiko logikoa dirudi 
deformazioak eragindako gradienteak ez direla totxoen ijezketan 
heterogenotasun handi bat sortzeko gai, eta are gutxiago ingurune homogeno 
batean ale heterogenoen frakzio bakanak sortzeko. Ikerketa hauek, geometria 
konplexuagoen edota deformazio gradienteak garrantzitsuagoak diren beste 
prozesaketa bideetan, hala nola forjaketa edota estrusioaren kasuetan, 
erabilgarriagoak izan daitezke. 

Tenperatura-profilekin ere antzeko zerbait gertatzen da. Kasu honetan 
gradienteak gainazal inguruan konzentratzen dira eta arrabolekin duen 
kontaktuarengatik gertatzen dira6), beraz hauek ere ez dira heterogenotasunak 
sortzeko gai izango.  

Lan honetan aztertuko ez diren arren, mikroegituraren eboluzioaren 
eredua gauzatzen duen programa informatikoa deformazio eta tenperatura-
distribuzioak kontuan hartzeko prestatu da. Modu honetan parametro hauen 
eragina kontuan izan ahal izateko aukera prest uzten delarik.  

6.2. DATUEN HASIERAKO TRATAMENDUA 

Ale-tamainak mikroegituraren aldaketan duen eragina kontuan hartzeko 
garaian eta batazbesteko ale-tamainaren erabilera nahikoa ez dela ikusirik, ale-
tamaina distribuzioekin lan egiteak aukera ugari eskeintzen ditu. Dena den, 
datuen tratamendu egoki bat egiteko, beharrezkoa da materialaren sekzio lauetan 
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neurtutako distribuzioak hiru dimentsiotako distribuzio errealetara, distribuzio-
bolumetrikoetara transformatzea. 

Arlo honetan hainbat ikerketa egin da, material polikristalino bakoitzari 
egokien doituko zaien distribuzio mota ugari eta geometria mota desberdinak 
suposatuaz. 

Takayama eta kol.110)-ek hiru dimentsiotako ale-tamaina distribuzioa 
balioztatzeko metodo bat proposatzen dute. Hasierako datuak batazbesteko ale-
tamaina baliokidea eta batazbesteko ale-azalera dira, kasu honetan ez da bi 
dimentsiotan neurtutako distribuzio osoa oinarri bezala hartzen. Horren ordez 
hiru dimentsiotako distribuzioa, logaritmiko-normala denaren ustean oinarritzen 
da metodoa. Egitura polikristal gehienetan uste hau egia da baina ez beste 
zenbaitetan. Eta zehazki lan honetan aztertutako egiturek ez dute distribuzio 
logaritmiko-normal baten itxurarik. Beraz, transformazio konplexuagoen 
beharra argia da.  

Zenbait autorek tetrakaidekaedroaren geometria erabili dute ale-bakan 
bakoitzaren eredu moduan111-113), nahiz eta geometria erreala era askotakoa eta 
konplexua izan.  

Matsuura eta Itoh92)-k ale-distribuzio motari buruzko inolako suposiziorik 
egin gabe, hamabi poliedro forma erabiltzen dituzte, modu honetan egon 
litezkeen ale-mota desberdin guztiak kontuan izan nahirik. Transformazio-
eredua A Eranskinean zehazten da.  
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6.3. EREDUAREN EGITURA OROKORRA  

6-5. Irudian proposaturiko ereduaren egituraren oinarriak aurkezten dira. 
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6-5. Irudia: Mikroegituraren aldaketa aztertzeko garatutako programak jarraitzen 

duen eskema orokorra erakusten duen fluxu-diagrama.  
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Ereduaren aplikaziorako programa informatiko bat garatu da Matlab® 5.3 
R11-ren laguntzaz. Modu honetan, eta matrizeekin lan egiteko erraztazunak 
direla eta, prozesuaren parametroak, tenperatura, denbora, deformazioak eta ale-
tamainaren eboluzioa beste hainbat dimentsiotan egituratzeko aukera ematen du. 
Guzti honi, zuhaitz moduan egituratutako datu-tratamendu bat gehitzen zaio. 
Egituraren Sakontasuna ijezketa-sekuentziaren iraganaldi kopuruak finkatzen du 
eta maila bakoitza bi Adar nagusitan banatzen da, birkristaldutakoa eta 
birkristaldu gabea. 

6-5. Irudian ikusi eta aurrerago zehaztuko den moduan Birkristaldutako 
Adarra, n tartetan banatuko da benetako mikroegiturak zehatzago aurresateko. 
Horrela, hasierako ale-tamaina eta frakzio bolumetrikotik abiatuta, hasierako 
frakzioaren azpi-frakzio bakoitzaren mikroegituraren historia azter daiteke, 
frakzio bizilagunekiko inolako menpekotasunik gabe. Tratamendu mota honen 
abantaila nagusia, edozein unerako bai birkristaldutako frakzio eta baita 
birkristaldu gabeko frakzioen distribuzioak lortzeko aukera da. Gainera azken 
hauetan frakzio bakoitzak duen metatutako frakzioa lor daiteke. Ohizko 
ereduetan aldiz, iraganaldi bakoitzaren ondorengo batazbesteko ale-tamaina eta 
metatutako deformazio eraginkor bat besterik ez da lortzen. Iraganaldi 
bakoitzaren ondoren batazbesteko ale-tamaina bat kalkulatu eta berarekin lan 
egiteak errore handiak eragin ditzake ale-distribuzio oso heterogenoekin lan 
egiterako garaian, 6-2. Irudian agertu den moduan.  

Lehenengo ale-tamaina / frakzio bolumetriko parearentzat iraganaldi 
guztietako kalkuluak egin ondoren, prozesu bera gainontzeko pare guztientzat 
betetzen da. Prozesu amaieran iraganaldi arteko denbora bakoitzaren ondorengo 
austenita ale-tamainen histogramak egiten dira. Modu berean, ferrita ale-tamaina 
distribuzioak lortzeko transformazioa ale-tamaina / azken frakzio bolumetriko 
pare bakoitzetik abiaturik egiten da, edota ez-birkristaldutako frakzioaren 
kasuan, pare honetaz gain, frakzio bakoitzean metaturiko deformazioarekin. 
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6.4. AUSTENITAREN MIKROEGITURAREN 

ALDAKETAK 

Ereduaren eskema orokorrean zehaztu den moduan, mikroegituraren 
eboluzioaren analisia hasierako austenita distribuzioaren histogramari dagokion 
tarte bakoitzarentzat banaka egiten da. Frakzio eta azpi-frakzio guztien elkarketa 
prozesu guztia amaitu ondoren egiten da iraganaldi arteko denbora guztientzat, 
bai birkristaldutako eta baita ez-birkristaldutako frakzio guztientzat ere. 

Argiago gera dadin, eredua garatzeko jarraitu den metodoa hasierako 
histogramaren tarte batentzat bakarrik azalduko da eta ahal den neurrian, ager 
daitezkeen konbinazio gehienak aztertuaz. Lehenik, programaren sarrera diren 
prozesuaren barne eta kanpo-parametroak aztertuko dira, ondoren lehenengo 
iraganaldiari dagokion egoera eta azkenik hurrengo iraganaldietan ager 
daitezkeen aldaketak. 

6.4.1. DATU-SARRERA 

Programa informatikoa, deformazio eta deformazio-abiadura gradiente, 
tenperatura-gradiente eta ale-tamaina distribuzioak sartzeko aukerarekin 
diseinatu da. Dena den, azterketa iraganaldi bakoitzeko deformazio eta 
deformazio-abiadura balio bakarrarekin garatu da. Iraganaldi arteko tenperatura 
jaitsiera, elkarren segidako bi deformazio-kaxen tenperaturen arteko interpolazio 
lineal baten bidez kalkulatu da.  

Barne-parametroei dagokienez, aztertuko diren prozesuetan eragina duten 
elementuen konposizioa finkatu behar da, adibidez, tontor-deformazioa, 
birkristaltze-zinetikak eta prezipitazioan duten eragina zehazteko. Eredu 
gehienetan nagusiki erabilitakoak elementu mikroaleatzaileak dira, niobioa eta 
titanioa esaterako, eta gainera karbonitruroen prezipitazioan karbonoak eta 
nitrogenoak ere eragin handia dute. Konposizioaz gain, eta lehen argitu den 



 

Ijezketan zehar dauden mikroegiturazko aldaketen ereduztapena   6. Atala 

 

moduan, ijezketa aurretik materialak duen hasierako ale-tamaina distribuzioa ere 
gehitu behar da. Matsuura eta Itohren (A Eranskina) metodoaren bidez lorturiko 
distribuziotik abiaturik, zeinak ale-tamaina tarte bakoitzaren frekuentzia ematen 
baitu, tarte bakoitzaren frakzio bolumetrikoa kalkulatu behar da. Horretarako 
aleen geometria esferikoa suposatu da. Modu honetan masaren kontserbazio 
printzipioa betetzen da prozesu osoan zehar eta ez da inkoherentziarik egiten 
birkristaldutako frakzioak kalkulatzerako garaian. Beraz, sarrera-datuak, ale-
tamainei dagokienez, ale-tamaina / frakzio bolumetriko pareak dira. 

6.4.2. OROKORTASUNAK 

Erabilitako ekuazioak zehazten hasi aurretik, zenbait kontzeptu orokor 
agertuko dira, egindako kalkuluetan izan duten garrantzia dela eta.  

Mikroegituraren eboluzioa aurresateko erabiltzen diren ekuazioak 
baldintza isotermoetan lortzen direla ez da ahaztu behar, eta gehienak bai 
denbora eta baita tenperaturaren menpekoak direla ere. Hala ere, ijezketa 
industrialaren baldintzetan, segidako deformazioak materiala hozten doan 
bitartean ematen dira. Kasu hauetan ‘gainezarmen erregela’ oso baliotsua dela 
frogatu da birkristaltze-eredu isotermoak hozte-jarraiko baldintzei 
aplikatzerakoa114,115). Erabilitako prozedura honako hau da: hozte-kurba Δt 
denbora-gehikuntzetan banatzen da (balioa programa hasterako finkatzen da), 
denbora honetan zehar tenperatura Tj konstantea hartzen da eta Tj+1 tenperatura-
tartean birkristaltzen den frakzioa kalkulatzeko 6-6. Irudiko prozesua jarraitzen 
da (Oharra: Tj+1 = Tj – (Δt hoztv⋅ ), non vhozt hozte-abiadura baita). Lehendabizi, 

Xj birkristaldutako frakzio bat lortzeko Tj+1 tenperaturara egindako 
mantenimendu isotermo batean behar den ‘denbora baliokidea’ tbal kalkulatzen 

da. Ondoren, Tj+1 tenperaturara Δt denboran zehar birkristaltzen den frakzioa 
kalkulatzen da 6-1. Ekuazioaren bidez. Modu berean, tenperatura beherantz 
doan bezala, denbora tarte bakoitzean birkristaltzen den frakzioa kalkulatzen da. 
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Frakzio guzti hauen baturak iraganaldi arteko denbora osoan dagoen 
biskristaldutako frakzioa emango du.  

( ) ( ) ( )eqjeqjj tXttXtX 111 +++ −Δ+=Δ  
6-1. Ek.  

Aurreko paragrafoan, birkristaldutako frakzioari egin zaion gainezarmen 
erregelaren aplikazioa azaldu da. Erregela horren aplikazioa beste zinetika mota 
batzuei, ale-hazkundeari adibidez, modu berean egingo litzaieke. Behin erabili 
beharreko ekuazioen konstanteak aukeraturik, programa martxan jartzerakoan 
segidan leiho desberdinak agertzen dira, iraganaldi-kopuru, hasierako ale-
tamaina eta deformazio bakoitzaren parametro termomekanikoak zehaztu ahal 
izateko (Tdef, ε, ε& , tep eta vhozt). Δt denbora-tarte bat ere finkatu behar da 
tenperatura kurbaren eta prozesu osoaren diskretizazio bat egiteko.  

Bestalde, prezipitazioa hasteko denbora ere gainezarmen erregelaren 
bidez kalkulatzen da, tenperatura jaitsierak prezipitazio zinetikak azkartzen 
baititu, hozte-abiadua beraz ez da mesprezagarria kasu honetan. 
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6-6. Irudia: Birkristaldutako frakzioaren kalkulua birkristaltze-zinetika isotermoetatik 

abiaturik32). 
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Beste alderdi azpimarragarri bat, partzialki birkristaldutako estrukturen 
simulazioa da. Hau beharrezkoa da berotako konformazioaren ereduztapenean, 
zenbait egoeratan posiblea baita ijezketa industrialaren baldintzapean segidako 
bi deformazio kaxen arteko iraganaldi-denboraren ondoren birkristaltze 
partziala, estatikoa nahiz metadinamikoa, gertatzea. Arazoa, estruktura mixtoen 
birkristaltze-zinetiken ereduztapenean deformazioak zein eragin duen aztertzea 
da. Birkristaldutako frakzioa, ia akatsik gabeko ale garbiez osatua dago eta ez-
birkristaldutakoa berriz, jatorrizko ale deformatuz osatua, birkristaltze partzialak 
ahiturikoak eta deformazioak eragindako barne-energia metatuarekin. Eredu 
honetan, frakzio bakoitza era independiente batean lantzen denez, ez da 
batazbesteko ale-tamainarik kalkulatzen, horrela kalkuluak egiteko proposatzen 
diren ‘Nahaste-Legearen Hurbilketa’27,64,70) eta ‘Biguntze Uniformearen 
Metodoa’25,30,116)-ren arteko aukeraketa egin beharra alde batera uzten da.  

Beharrezkoa dena, birkristaldutako frakzioa hazten doan neurrian 
gertatzen den birkristaldutako ale-tamainaren eboluzioaren ereduztapena da. 
Horretarako ondorengo hipotesiak egiten dira:  

i) r
vN , bolumen-unitate bakoitzeko birkristaldutako ale kopurua 

birkristaldutako frakzioarekiko independientea izatea edota baliokide den 
birkristaltze-prozesuaren lehenengo pausoetan nukleazio-guneen asetzea.  

ii) Nukleazio aleatorioa. 

iii) Birkristaltzean zehar ale birkristalduen distribuzio eta forma konstantea 
izatea.  

Hipotesi horiekin ondorengo erlazioa betetzen da: 

( ) ( ) .
tD

DtX
3

r

rex
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=  

6-2. Ek.  
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non Drex guztiz birkristaldutako ale-tamaina, Dr birkristaltzea aurrera doan 
bitartean, une bakoitzeko ale-tamaina eta X(t) birkristaldutako frakzioaren 
eboluzioa baitira.  

Beraz, Dr bakandu eta X (t) datu esperimentalak hobeto doitzen dituen 
Avrami ekuazioaz ordezkaturik, Dr (6-3. Ek.) batazbesteko birkristaldutako 
austenita ale-tamainak denborarekin duen eboluzioa lortzen da, guztiz 
birkristaldutako estrukturari dagokion ale-tamainara, Drex–era irits arte.  

( ) ( ) rexr DtXtD 3
1

=  
6-3. Ek.  

Nahiz eta ekuazioaren baliotasunerako aipatutako hipotesi guztiak ez 
bete, datu esperimentalen eta ereduztapen-kurbaren arteko doiketa onak lor 
daitezkela azpimarratu behar da32).  

Eredu honetan bai estatiko eta baita metadinamikoki birkristaldutako 
aleari ere eboluzio hau aplikatu zaio. Ondorengo ekuazioetan Di deituko zaio 
i = SRX edo MDRX azpi-indizearekin, ereduztatu behar den bikristaldutako ale-
motaren arabera eta di birkristaltzen ari den ale-tamainari. Iraganaldi arteko 
denbora materialaren %95 birkristalduta izateko behar den denbora baino 
handiagoa balitz, guztiz birkristaldutako ale horri, Di-ri, dagozkion ale-
hazkundeko zinetikak aplikatu litzaizkioke. 

6.4.3. LEHENENGO IRAGANALDIA 

Sarrera-datuetatik abiaturik finkatutako sekuentzia ondorengoa da:  

• Prezipitazio-denboraren kalkulua t0.05p. Altzairu mikroaleatuen kasuan, 
deformazioak eragindako prezipitazioaren %5 gertatzeko denboraren 
kalkulua egiten da. Denbora hau iraganaldi arteko denbora baino txikiagoa 
balitz, birkristaltzea une horretatik aurrera geratu egingo litzateke. 
Erabilitako ekuazioak ondorengoak dira:  
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6-4. Ek. 
117. Erf. 

Ekuazioa Dutta-Sellars-en modeloan oinarritua dago38) eta totxo mehen 
isurketa eta zuzeneko-ijezketa teknologiaren baldintzetan lorturiko balio 
esperimentalekin doitua izan da117). 

• Deformazio-kritikoen kalkulua. Balio hauek biguntze-mekanismo 
desberdinak eragiten diren eremuak bereizten dituzte: εc, εp eta εT.  

[ ] [ ]( ){ } 155014703

781
0202011073 ..

op ZD
.

Ti.Nb. ++
⋅= −ε ; 

            ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=

RT
expZ  :non 325000ε&  

6-5. Ek. 
32. Erf. 

pc . εε ⋅= 770  6-6. Ek.  

pT . εε ⋅= 71  6-7. Ek.  

Ale-tamaina bakoitzarentzat, lehenengo iraganaldiaren deformazioa 
dagoen eremuaren arabera, biguntzearen azterketa modelo desberdinekin egingo 
da. 

• Biguntze-graduaren eta ale-tamainen kalkulua  

Emandako deformazioaren arabera hiru kasu bereiz daitezke. 
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a) ε < εc 

Baldintza hauetan birkristaltze-estatikoaren prozesuek mugatzen dute 
materialaren jokaera. Horregatik, estatikoki birkristaldutako frakzioaren 
eboluzioa dagokion Avramiren ekuazioarekin eta t0.5SRX–aren adierazpenarekin 
kalkulatzen da, Berrikuspen Bibliografikoan aurkeztu diren arren, ondoren 
errepikatzen dira. 
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6-8. Ek. 
32. Erf. 
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6-9. Ek. 
32. Erf.  

XSRX-en 0.05 baino balio txikiagoentzat birkristaldutako frakziorik ez 
dagoela suposatzen da eta 0.95 baino frakzio handiagoentzat aldiz, materiala 
guztiz birkristaldu dela. Birkristaldutako frakzioak aurrera jarraituko du baldin 
eta prezipitazioa hasteko denbora, t0.05p, baino txikiagoa bada. Behin denbora 
t0.05p balio horretara iristen denean, birkristaltzearen eboluzioa geratu egiten da, 
baina ez iraganaldi horretarako bakarrik baita ondorengoetarako ere, ijezketa 
bukatu arte. 

Ale-tamainaren balioztatzea estatikoki birkristaldutako frakzioa kalkulatu 
ondoren egiten da. Iraganaldi arteko denbora, %95 birkristaltzeko behar den 
debora, t0.95SRX, baino handiagoa balitz, birkristaldutako ale-tamainaz gain ale-
hazkundea izaten da kontuan. Ale-hazkundeari dagokion denbora, tah, iraganaldi 
arteko denbora, tia, eta t0.95SRX–ren arteko kenketa izanik: tah = tia - t0.95SRX 

ε
=

560
041

.

SRX
D

.D  
6-10. Ek. 
32. Erf. 
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6-11. Ek. 
25. Erf. 

Bestalde, iraganaldi arteko denbora %95 estatikoki birkristaltzeko behar 
den denbora baino txikiagoa balitz, bigarren ijezketa-iraganaldiaren aurreko 
mikroegiturak birkristaldutako frakzio bat eta birkristaldu gabeko beste frakzio 
bat izango lituzke. Kasu honetan, ale-tamainak frakzio bakoitzean 
independienteki ereduztatzen dira. 

31
560

041 /
SRX

.

SRX X
D

.d
ε

=  
6-12. Ek. 
32. Erf. 

( ) 31
0 1061 /

SRXu X)exp(D.d −ε−=  
6-13. Ek. 
70. Erf. 

Iraganaldi arteko denbora igarotzean materialak duen egoera kalkulatu 
ondoren, hurrengo ijezketa-iraganaldi sarrera-datuak izango diren balioak 
antolatzen dira. Momentu honetan, azterketa bi zatitan banatzen da, 
birkristaldutako eta ez-birkristaldutako frakzioetan. 6.4.4 atalean bi frakzio 
hauen tratamendua aztertuko da, bakoitza bere berezitasunekin. 

b) ε ≥ εT 

Kasu honetan, eta Emaitzak eta Eztabaidaren kapituluetan agertu den 
moduan, birkristaltze-zinetikak emandako deformazioarekiko independienteak 
dira. Birkristaltze metadinamikoa da deformazio-eremu honetan 
mikroegituraren aldaketak zuzentzen dituena. Tratamendua a) kasuaren 
antzekoa da baina ondorengo ekuazioa taldea erabiliz. 
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6-16. Ek. 
69. Erf. 
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6-17. Ek. 
25. Erf 

Partzialki birkristaldutako zonetan, ondorengo ekuazioak erabili behar 
dira: 
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6-18. Ek. 
69. Erf. 

( ) 31
0 1061 /

MDRXu X)exp(D.d −ε−=  
6-19. Ek. 
70. Erf 

Simulazio-teknikei dagokienez ez dago aldaketa handirik bi lehenengo 
eremu hauen artean.  

c) εc ≤ ε < εT 

Eztabaidaren atalean frogatu denez, deformazio eremu desberdinetan 
biguntze-zinetikak ereduztatzeko gai den eredu bat garatu da. Atal honetan 
erabilitako ekuazio garrantzitsuenak laburbilduko dira, finkatutako printzipio-
orokorrekin batera. Era berean, mikroegituraren garapenarentzat eta ale-
tamainen kalkuluarentzat eredu bat proposatuko da. 

Iraganaldi arteko denboraren ondoren lortutako erabateko biguntzea 
bakarkako osagaien batura bezala kalkulatzen da:  
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SRXMDRX XXX +=  6-20. Ek.  

Mekanismo bakoitzak denborarekin duen eboluzioa ondorengo 
adierazpenek emana dator:  
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non MDRX5.0t  eta SRX5.0t  6-15. eta 6-16. Ekuazioen bidez kalkulatzen baitira. 

Bestalde, SRX
fX  eta MDRX

fX mekanismo bakoitzaren bidez lor daitezkeen azken 

biguntzeak baitira. Azken egoeran, eta biguntze-gradu altuei dagokien 

birkristaltzearen atzerapena arbuiatuz, 1XXX SRX
f

MDRX
ff =+=  dela 

suposatzen da. εc inguruko deformazioentzat biguntzea birkristaltze estatikoaren 
ondorio izango da eta deformazioa εT –ra hurbiltzen doan neurrian birkristaltze 
metadinamikoaren eragina hazten joango da. Beraz, mekanismo bakoitzak 
erabateko biguntzean duen eraginak deformazioarekiko duen menpekotasuna 
kalkulatzeko, ondorengo erlazioa definitu da: 

cT

cMDRX
fX

ε−ε
ε−ε

=  
6-23. 
Ek.  

non MDRX
f

SRX
f XX −=1  baita. 

Mikroegituraren aldaketa, tarteko deformazio-eremu honi dagokion ale-
tamainaren ereduztapenarekin osatu da. Ale-tamainaren eboluzioa egoera 
honetan finkatzeak bi atal landu behar ditu. Lehenik, metadinamikoki eta 
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estatikoki birkristaldutako frakzioak eta bakoitzari dagokion ale-tamainak 
kontuan hartzea eta ondoren jatorrizko deformaturiko aleen ez-birkristaldutako 
frakzioaren analisia. Batazbesteko birkristaldutako ale-tamaina, estatikoki eta 
metadinamikoki birkristaldutako aleak barne hartzen dituena, ondorengo 
nahaste-legearekin kalkulatu da:  

MDRXMDRXSRXSRXREX XdXdd +=  
6-24. Ek.  

non SRXd  eta MDRXd  horrela kalkulatu baitira:  

     MDRX,SRXMDRX,SRX Dd =  MDRX,SRXX  = MDRX,SRX
fX  denean 

     3
1

MDRX,SRXMDRX,SRXMDRX,SRX XDd ⋅=  MDRX,SRXX  < MDRX,SRX
fX  denean 

MDRX,SRXD  mekanismo bakoitzarentzat 6-10. eta 6-16. Ekuazioekin 

kalkulaturiko birkristaldutako ale-tamaina izanik. Denbora behar bezain luzea 

bada, ale-hazkundea aktibatzen da. Kasu horretan SRXd  eta MDRXd  6-11. eta 

6-17. Ekuazioen bidez lortutako MDRX,SRX/ahD  balioengatik ordezkatu beharko 

lirateke. 

Era berean ez-birkristaldutako ale-tamaina Anellik70) proposaturiko 
adierazpenaren laguntzarekin lortu da:  

( )( ) 31
0 1061 /

u XexpD.d −ε−=  
6-25. Ek.  

non X 6-20. Ekuazioan kalkulaturiko XSRX eta XMDRX –en batura baita. Ekuazio 
hauek ereduan txertatu dira, hurrengo ijezketa-kaxaren aurretik dauden 
birkristaldutako frakzio eta ale-tamainen distribuzioak (estatikoki edota 
metadinamikoki birkristalduak diren bereiztu gabe) alde batetik eta birkristaldu 
gabekoak bestetik kalkulatzeko aukera emanaz. 
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6.4.4. HURRENGO IJEZKETA-IRAGANALDIAK  

Hurrengo iraganaldietako eboluzioaren azterketa, jarraitu beharreko 
frakzioaren jatorria zein denaren menpekoa da. Bi kasu posible daude, 
deformazioa birkristaldutako frakzio bati dagokion ale batzuen gain ematea 
edota ez-birkristaldutako aleen gain ematea.  

a) Birkristaldutako aleak 

Kasu honetan aurreko iraganaldiaren ondorio bezala hartutako hasierako 
datuak, birkristaldutako frakzioa eta birkristaldutako ale-tamaina dira. 
Lehenengo iraganaldiaren oso antzeko kasua da. Kasu honetan ez baitute 
garrantziarik, ez metatutako deformazioak (birkristaldutako aleak izanik ez dago 
iraganaldi arteko denboran deformazioa metatzeko aukerarik) eta ezta 
prezipitazioak ere, deformazioak eragindako prezipitazioa izanik ez-
birkristaldutako frakzioan gertatuko baita beti. 

Lehendabiziko iraganaldiarekiko aldaketarik nagusiena, aurreko 
iraganalditik lortutako ale-tamainetatik abiatuz, ale-distribuzio bat sortzearen 
beharra da. Behar hau, aurreko ekuazioak birkristaldutako batazbesteko ale-
tamaina kalkulatzeko doituak izan direlako da, egoera errealetan aldiz, 
birkristaldutako frakzioek ekuazio horiek aurresandako batazbesteko ale-
tamaina berdina duten distribuzioak izaten dituzte. Iraganaldi arteko denbora 
desberdinen ondoren tenplatutako laginetan eginiko azterketa metalografikoek, 
ale handiena batazbesteko ale-tamaina duten alea baino 3 aldiz azkarrago hazten 
dela frogatzen dute32). Alderdi hauek kontuan izanik, eta birkristaldutako ale-
tamainen distribuzioak egokiago aurresateko, log-normal distribuzio bat eraiki 
da ekuazioek emandako batazbesteko ale-tamaina bakoitzarentzat. Distribuzio 
horiei inposatutako baldintzak, distribuzioaren batazbesteko balioa ekuazioek 
emandako ale-tamaina izatea eta tamaina maximoa batazbestekoa baino 3 aldiz 
handiagoa izatea dira. Aplikaturiko ekuazio orokorra hau da:  
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6-26. Ek. 

Distribuzioaren probabilitate-funtzio honetatik abiatuz, histograma bat 
sortzen da eta berarekin lan egingo da. Beraz, iraganaldi bakoitzean sortzen den 
frakzio bakoitza, hurrengo iraganaldian bakarka aztertuko den tarte-segida 
batean banatzen da.  

b) Ez-birkristaldutako aleak 

Kasu honetan, hasierako datuak, ez-birkristaldutako frakzioa eta ale-
tamainaz gain, aurreko iraganaldietan metatutako deformazioa eta aurreko 
iraganaldi arteko denboretatik datorren deformazioak eragindako 
prezipitazioaren presentzia dira.  

Metatutako deformazioa, frakzio hori azkeneko aldiz birkristaldu ondoren 
emandako deformazio guztien batura bezala kalkulatu da. Deformazio eraginkor 
hau izango da, birkristaltze eta prezipitazio-zinetika eta birkristaldutako ale-
tamainak kalkulatzeko garaian erabiliko dena. Baina ez, Anellik birkristaldu 
gabeko ale-tamainarentzat proposaturiko adierazpenean. Kasu horretan, 
deformazioaren eragina geometrikoa da soilik, beraz ekuazioan deformazio-
iraganaldi horretan emandako deformazioa bakarrik izango da kontuan, aurreko 
iraganaldietan metatutako deformazioekiko menpekotasunik gabe, beraz.  

Bestalde, aurreko iraganaldi arteko denboretan prezipitaziorik gertatu den 
ala ez jakitea garrantzitsua da. Prezipitaziorik ez balego, ez legoke aldaketarik 
sisteman, baina zona horietan prezipitatuak baleude, birkristaltzea guztiz 
oztopatuko lukete. Kasu horretan, ez-birkristaldutako ale-tamaina berriro 
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kalkulatu, deformazioak duen eragina kontuan hartuz, eta programak bere bidea 
jarraituko luke, beste inolako kalkulurik egin gabe.  

Simulazio desberdinetan ager daitezkeen konbinazio guztiak aztertu dira. 
Simulazioak garatu eta emaitzak lortu aurretik, ereduaren baieztapena egin 
behar da, kasu honetan laborategiko saiakuntzen bidez egin delarik. 

6.5. EREDUAREN BAIEZTAPENA 

Eredua ijezketa-baldintza industrialei aplikatu aurretik, zenbait bihurdura-
saiakuntza burutu dira laborategian niobioz mikroaleaturiko altzairuarekin. Hiru 
taldetan bildu dira saiakuntza hauek: 

1. Lehendabizikoak saiakuntza isotermo segida bat biltzen du. Saiakuntza 
hauek deformazioak eragindako prezipitazio ekiditeko, nahiko tenperatura 
altuan egin dira, honela birkristaltze estatikoaren eboluzioa soilik aztertu 
delarik.  

2. Bigarren taldea, ijezketa-industrialeko sekuentzietatik gertuago dago, hozte-
jarraiaren eragina eta Nb(C,N) eta birkristaltzearen arteko elkarrekintza 
biltzen dituelarik.  

3. Azkenik, eta deformazio altuagoetarako eremuetan eredua baieztatzeko, 
birkristaltze dinamikoa hasteko behar den deformazio kritikoa baino 
deformazio handiagoak aplikatuz eginiko saiakuntzak burutu dira.  

Baldintza isotermoetan, Fernándezek32) egindako saiakuntzak partzialki 
birkristaldutako egituretan ereduaren iragarpenak egiaztatzeko erabili dira. 
Laginak 1400ºC-tara 15 minutuz berotu dira eta 1100ºC-tako deformazio 
tenperaturara 1ºC/s-ko abiaduraz hoztu. 3.0=ε –ko deformazio bat 1s 1 −=ε& -eko 
deformazio-abiadura konstantera aplikatu zaie. Ondoren laginak 1 eta 100 
segunduko denboretan mantendu eta uretan tenplaketa eman zaie. Honela 
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birkristaltzeak denboran zehar duen aldaketak aztertzeko. Baldintza bakoitzeko 
lagin bat, metalografikoki aztertu da, birkristaldutako eta ez-birkristaldutako 
aleen distribuzioak lortzeko. 6-7. Irudian hasierako austenita ale-tamainen 
distribuzioa irudikatu da.  

Lehen ikuspuntu honekin, ereduak itxurazko zehaztasun batekin 
iragartzen ditu, bai birkristaldutako frakzioa eta baita birkristaldutako eta 
birkristaldu gabeko ale-tamainen distribuzioak ere. Birkristaldutako aleen 
distribuzioan, log-normal motako distribuzioa aplikatu zaie 6-26. Ekuaziotik 
lortutako batazbesteko ale birkristalduei. 
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6-7. Irudia: Bihurdura-laginetako hasierako ale-tamainen distribuzioa32). 

6-8. Irudiak metalografikoki neurtutako ale-tamaina distribuzioak eta 
ereduaren iragarpenak alderatzen ditu hiru kasurentzat: 10 eta 25 segundutako 
iraganaldi arteko denborentzat, partzialki birkristaldutako egiturak aurresaten 
dira; hirugarren kasuan, 100 segundutakoan, birkristaltze osoa gertatu da. 
Emaitzak azalera frakzioan irudikatu dira ale-txiki eta ale-handien arteko 
desberdintasunak hobeto aztertzeko118). Irudiak bat-etortze egoki bat erakusten 
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du neurtutako eta iragarritako birkristaldu eta birkristaldu gabeko frakzioen 
artean eta baita ale-tamaina distribuzioetan ere.  

Bigarren baieztatze pausoa, baldintza industrial errealistagoetan 
oinarritutako bihurdura saiakuntzekin egin da, beti ere Nb altzairuarekin. 
Laginak, 1400ºC-tara 15 minutuz berotu ondoren, 1100ºC-tara hoztu eta 
tenperatura horretan 20 minutuz mantendu dira ijezketa sekuentziaren aurretik 
dagoen homogenizazio-labea simulatu nahian. Hasierako tratamendu honen 
ondoren, laginak 6-9. Irudian agertzen den sekuentzia termomekanikoa jarraituz 
deformatu dira. 6-I. Taulak garatutako sekuentzien tenperatura eta deformazio-
parametroen balioak laburbiltzen ditu. A Sekuentzian, lehenengo iraganaldiaren 
tenperatura 1030ºC-takoa da, B Sekuentzian tenperatura 1060ºC-tara igo da. 
Aplikatutako deformazioa, deformazio-abiadurak eta iraganaldi arteko denborak 
CSP plantetako bi lehenengo kaxen antzekoak dira. Saiakuntza-sekuentzien 
ondoren, laginak uretan tenplatu dira, analisi metalografiko kuantitatiboa 
egiteko.  
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6-8. Irudia: Neurketa esperimentalen ale-tamaina distribuzioak32) eta ereduaren 
iragarpenak bihurdura-saiakuntza isotermoentzat (T = 1100ºC, ε = 0.3, ε& = 1 s-1) hiru 

iraganaldi arteko denborentzat: tia = 10 , 25 eta 100 s. 

6-10. Irudian, A1 eta A2 sekuentziak aplikatu ondoren tenplatutako 
laginetan lortutako mikroegiturak erakusten dira. Bertan, birkristaldutako eta 
birkristaldu gabeko aleen artean bereizketa egiteko zailtasunak hauteman 
daitezke. Beraz, neurketa metalografikoak grano motarik bereiztu gabe egin 
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dira. 6-11. Irudian neurketa esperimental eta ereduaren iragarpenen arteko 
alderaketak erakusten dira. Lehenengo deformazioaren ondoren (A1 
Sekuentzia), 300 μm baino ale handiagoko frakzio garrantzitsu bat dago 
materialean (neurketa esperimentaletan ~ %35–eko frakzio bat neurtu da eta 
ereduak ~ %36 bat iragartzen du). Birkristaldutako frakzio osoa aldiz %40-koa 
da, ereduaren arabera. Bigarren deformazioa aplikatzeak (A2 Sekuentzia) ale-
tamaina nabarmenki jaisten du, eta 100 μm baino ale txikiagoen frakzioaren 
igoeran nabari da gehienbat. 300 μm baino ale tamaina handiagoa duen %20-ko 
frakzio bat dago oraindik. 6-11. Irudian ezaugarri guzti hauek ereduak zuzenki 
aurresaten dituela ikus daiteke.  

T

t

1100 ºC (20 min)

1400 ºC

ε1
ε2

tenplaketa

 
6-9. Irudia: A eta B Sekuentziei dagokien bihurdura-saiakuntzen eskema.  

Ereduak lehenengo iraganaldiaren ondoren, A1 Sekuentzian, 
t0.05p = 5.5 s–tako, deformazioak eragindako prezipitazioa hasteko denbora bat 
iragartzen du.  
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Denbora hau iragatean mikroegitura partzialki birkristaldua egongo da eta 
birkristaldu gabe dauden zonetan, deformazioak eragindako prezipitazioa 
gertatuko da. Beraz, momentu honetatik aurrerako birkristaltze aukera guztiak 
oztopaturik geratuko dira. Honek, A1 eta A2 Sekuentzietan agertzen diren 
tamaina handiko aleen frakzio altuen jatorria argitzen du, hauek jatorrizko ale 
handienetatik birkristaldu gabe geratu diren frakzioak baitira. Alderdi hau 
baieztatzeko, niobiozko karbonitruroen pesentzia aztertu da A1 eta A2 
Sekuentzien ondoren tenplatutako laginetatik lortutako ateratzeko karbonozko 
errepliken bidez, eta bietan aurkitu dira karbonitruro finak. 6-12. Irudian TEM-
ean ateratako Nb(C,N)-en argazki bat erakusten da.  

6-I. Taula: Bihurdura-Saiakuntzen parametroak. 

Sekuentzia Def 
Kop. 

Tenp 
(ºC) Def. 

Def 
Abiad.    

(s-1) 

Iraganaldi 
arteko t       

(s) 

Tenplak. 
Tenp 
(ºC) 

A1 1 1030 0.72 5 8 995 

1 1035 0.60 5 8 - 
A2 

2 1000 0.65 10 6 975 

B1 1 1060 0.72 5 8 1025 

1 1060 0.60 5 8 - 
B2 

2 1025 0.65 10 6 990 

B motako sekuentzietan hasierako tenperatura igotzeak (T1=1060ºC), ale-
tamainen distribuzioa asko aldatzen du 6-11. Irudian ikusten denez. B1 
Sekuentziaren ondoren, %28-ko 300 μm baino ale handiagoko frakzio bat 
dagoen arren, hauek bigarren iraganaldiaren ondoren ia zeharo desagertzen dira, 
mikroegituraren fintze nabarmen bat lortuaz. Tenperaturaren igoera dela eta, 
ereduak, iraganaldi arteko denbora baino prezipitazioaren hasierako denbora 
handiago bat aurresaten du. Beraz, prezipitazioak ez du birkristaltzearekin 
elkarrekintzarik izango, azken birkristaldutako frakzioa handigoa izanik. Honek, 
tenperatura diferentziari loturik, A1 sekuentziaren amaieran %40-ko frakzioa 
izatea bultzatzen du eta B1–en kasuan aldiz %23-koa. 
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6-10. Irudia: Austenita Mikroegiturak: a) A1 Sekuentzia eta b) A2 Sekuentzia. 
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6-11. Irudia: A1, A2, B1 eta B2 Sekuentzietan, neurketa esperimentalen eta 

ereduaren iragarpenen arteko konparaketak.  
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6-12. Irudia: A1 Sekuentzian behatutako Nb(C,N) prezipitatuak. 

Baieztapenaren hirugarren pausoa, birkristaltze dinamikoa hasteko behar 
den deformazio kritikoa baino deformazio handiagoko baldintzetan, ereduaren 
iragarpenak baieztatzeko egin da. Horretarako, C Sekuentzia bezala izendatu 
diren saiakuntzak egin dira, aurretik aurkeztutako eta hasierako ale-tamaina 
egokia lortzeko ematen den 1400ºC-tara 15 minututako tratamendua egin 
zaiolarik. 1100ºC-tara homogenizatu ondoren eta hozketa-jarrai baten ondoren 
lagina 1080ºC-tara deformatu da 5 s-1–ko deformazio-abiadura batekin. 
Emandako deformazioa 0.93-koa da, εc baino handiagoa baina εT baino 
txikiagoa. 1000ºC-tara tenplatu da lagina. Ereduak materiala ia guztiz 
birkristaltzen dela iragartzen du, SRXX  = 0.86 eta MDRXX  = 0.12 izanik 

mekanismo bakoitzari dagozkien frakzioak. 6-13. Irudiak tenplaketaren ondoren 
ikus daitekeen mikroegitura erakusten du. Estatikoki eta metadinamikoki 
birkristaldutako aleen arteko bereizketa egitea oso zaila da, eta birkristaldu 
gabeko frakzioa neurtzea ere ezinezkoa. Beraz, kasu honetan ere, neurketa 
metalografikoak ale mota ezberdinen artean desberdintasunik egin gabe egin 
dira. 
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6-13. Irudia: C Sekuentziari dagokion mikroegituraren adibidea. 

6-14. Irudian, distribuzio esperimentalaren eta ereduaren iragarpenen 
arteko alderaketa erakusten da. Puntu beltzak neurketa esperimentalei dagozkie. 
6-14a). Irudian ale-tamainen distribuzioen kalkuluak eredu honetan azaldutako 
ekuazioen bidez egin dira eta beraz, behin deformazio kritikoa gaindituz gero, 
nahiz birkristaltze estatikoak nahiz metadinamikoak elkarrekin jarduten dutela 
suposatu da. Konparaketa moduan, 6-14b). Irudian hurbilketa klasikoaren bidez 
eginiko kalkuluak erakusten dira. Hau da, deformazioa εc baino handiagoa den 
kasuetan, bai biguntze post-dinamikoa eta baita birkristaldutako alea ere, 
birkristaltze metadinamikoak bakarrik zuzendurik daudela suposatzen da. Kasu 
honetan ereduak aurresandako ale-tamainak txikiagoak dira, birkristaltze 
metadinamikoak mikroegituraren fintze garrantzitsuago bat bultzatzen baitu 
orokorrean. 
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6-14. Irudia: Neurketa esperimental eta ereduaren iragarpenen arteko konparaketak 
C Sekuentzia motako austenita ale-tamaina distribuzioentzat. a) Ereduak 
deformazioaren ondoren birkristaltze estatikoa eta metadinamikoaren mekanismoak 
aktibazen direla suposatzen du. b) Austenita ale-tamainaren iragarpenak, emandako 
deformazioa εc baino handiagoa den kasuetan, biguntze post-dinamikoa birkristaltze 
metadinamikoak soilik zuzentzen duela suposatuaz egin dira. 
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Baieztapenen azterketen ondoren, proposaturiko ereduak austenita aleen 
distribuzioen aldaketak zentzuzko zehaztasun batekin iragartzen dituela frogatu 
da. 

6.5.1. BATAZBESTEKO ISURPEN-TENTSIOAREN KALKULUA 

(σM) 

Batazbesteko isurpen-tentsioaren kalkuluaren iragarpena ijezketa-trenei 
aplikatzen zaien potentzia eta iraganaldi artean metatzen den deformazioa 
kalkulatzeko oso tresna garrantzitsua da, batez ere niobioz mikroaleatutako 
altzairuetan. Tren industrialetan arrabolei aplikaturiko indar-datuetatik abiaturik, 
edo laborategian egindako saiakuntzetan lortutako tentsio-deformazio kurbetatik 
kalkula daiteke batazbesteko isurpen-tentsioa. 

Balio esperimentalak, ereduak iragarritako balioekin alderatzeko aukera, 
ereduaren baieztapena egiteko beste modu bat izan daiteke. Horretarako, 
batazbesteko isurpen-tentsioa mikroegiturazko parametroekin erlazionatuko 
duen formulazio bat behar da. Misakaren ekuazio aldatua erabiliaz (6-27. 
Ekuazioa) σM, deformazioa, deformazio-abiadura, tenperatura eta 
konposizioarekin erlaziona daiteke. 
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6-27. Ek.  

non ε deformazio totala baita (nominala + aurreko iraganaldietako deformazio 
metatua). Ijezketa–industrialaren baldintzen kasuan, batazbesteko isurpen-
tentsioaren kalkulurako Sims-en formulazioa119) erabiltzen da. Datu hauen 
analisiak forward slip ratio delakoa hartzen du kontuan totxoaren abiadura eta 
iraganaldi arteko denbora zuzenki sumulatzeko, baita produktu lauen ijezketari 
lotuak dauden deformazio erredundanteak ere. Laborategiko saiakuntzen kasuan 
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6-28. Ekuazioa zuzenean aplikatzen da. Bi kasuetan, eta deformazioak eta 
deformazio-abiadurak iraganaldi batetik bestera desberdinak izan daitezkenez, 

lortutako σM guztiak 4.0=ε  eta -1s 5=ε& –en arabera “normalizatu” behar dira, 
balio hauek beste autoreekin koherentzia gordetzearren aukeratu dira120). 

13.021.0

ab
M

54.0d1 b

a

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

ε
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
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ε
⋅ε⋅σ

ε−ε
=σ ∫

ε

ε
&  6-28. Ek.  

non εa eta εb iraganaldiaren hasierako eta amaierako deformazioak baitira. Behin 
kalkuluak egin ondoren,  σM vs 1000/T (K-1) balioak irudikatzen dira.  

Fernándezek32) burututako saiakuntza segida batetik abiaturik, bihurdura-
saiakuntzetako tentsio-deformazio kurbetatik lortutako σM balioak, ereduak 
iragarritako balioekin alderatu dira. Metatutako deformazioa, ez-birkristaldutako 
frakzioa bakoitzari dagokion metatutako deformazioarekin haztatu ondoren 
kalkulatu da (6-29. Ekuazioa). εmeti bakoitza eredutik lortutako balioetatik hartu 
da.  

nnii2211 metnrmetnrmetnrmetnrmet XXXX ε++ε++ε+ε=ε ......  6-29. Ek.  

non i = 1-etik n-ra baita, n ereduak aztertutako frakzio kopurua izanik.  

6-II. Taulak, Fernándezek32) Nb altzairuarekin burutako sekuentziaren 
parametro garrantzitsuenak aurkezten ditu. Deformazio aurreko tratamendua, 
ohizkoa izan da, 1400ºC-tara 15 minutuz, eta beraz hasierako aleen distribuzioa 
6-7. Irudikoa izango da. Tentsio-deformazio kurben emaitzak 6-15. Irudian 
erakusten dira. Emaitza horietatik abiatuz, batazbesteko isurpen-tentsioa 
kalkulatu da iraganldi bakoitzerako. Bestalde, ereduak sekuentzia honen 
simulazioa egin ondoren emandako metatutako deformazio balioekin eta 
Misakaren aldatutako ekuazioarekin (6-27. Ekuazioa), σM–ren balioak kalkulatu 
dira. 6-16. Irudian balio horien arteko konparaketa irudikatu da, iragarpen zuzen 
batera iritsiaz.  
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6-II. Taula: Sekuentziaren berezko parametroak. Beste parametro komun batzuk: 

vhoz = 2ºC/s eta -1s 5=ε& . Fernándezek eginiko saiakuntza32). 

T (ºC) 
1100 1050 1000 950 930 914 

ε1=0.55 ε2=0.55 ε3=0.55 ε4=0.31 ε5=0.31 ε6=0.21
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6-15. Irudia: 6-II. Taulan zehazturiko sekuentziaren ondoren lorturiko Tentsio-

Deformazio kurbak. Fernándezek eginiko saiakuntza32). 
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6-16. Irudia: Tentsio-Deformazio kurbetatik (6-15. Irudia) eta Misakaren eredutik 

lortutako Batazbesteko Isurpen-Tentsioen balioen arteko konparaketa. 

6-III. Taulan iraganaldi bakoitzean metatutako deformazioak zehazten 
dira. Iraganaldi arteko denbora luzeak eta tenperatura altuak direla eta, 
birkristaltze osoa izateko baldintzak betetzen dira hirugarren kaxa arte. Baina, 3. 
eta 4. kaxen arteko denboran, deformazioaren metatzea hasten da birkristaldu 
gabeko zonetan gertatzen den prezipitazioa dela eta, bere frakzioa tenperatura 
jaisten doan bitartean garrantzitsuagoa egiten da. 6. iraganaldiaren aurretik 
birkristaldu gabeko frakzioa %100-era iristen da prezipitazio ugaria dela eta. 
Metatutako deformazioa 0.78-raino igotzen da. Sekuentzia honetan, niobioak 
soluzio solidoan duen atzerapen-efektua ez da nahikoa deformazioa metatzeko, 
prezipitazioaren eragina bakarrik da eraginkorra. 

6-III. Taula: Deformazio-iraganaldi sekuentzian metatutako deformazioak. 

Iraganaldia 1 2 3 4 5 6 
εmet 0 0 0 0.18 0.47 0.78 
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6.6. AUSTENITA / FERRITA TRANSFORMAZIOAREN 

EREDUZTAPENA  

Berrikuspen Bibliografikoa aipatu den moduan, jatorrizko austenita 
egiturarik abiatuz eta ale-tamaina, metatutako deformazioa eta hozte-abiadura 
kontuan izanda, ferrita ale-tamaina iragartzeko eredu ugari daude. Kasu honetan 
ondorengo ekuazioa aukeratu da: 

( )[ ]{ } ( )47050 50101501413354 .
met

. . D.exp.T. D ε−⋅−−⋅++= γ
−

α
&

 
6-30. Ek. 
121. Erf. 

Aurreko ataletan deskribatutako ereduaren emaitzak hartu eta amaierako 
frakzio bakoitzari transformazioa aplikatu zaio. Beraz, frakzio bakoitzaren ale-
tamaina eta metatutako deformazioa lor daiteke, batazbesteko baliorik hartu 
gabe. 6-17. Irudian, austenita distribuzioetatik abiaturik, ferritaren azken 
distribuzioa lortzeko erabili den eskema orokorra irudikatu da. Birkristaldutako 
austenita aleen kasuan, 6-30. Ekuazioa birkristaldutako azken ale-
tamaina / frakzio bolumetriko parea eta hozte abiadurarekin batera erabiltzen da. 
Bestalde, birkristaldu gabeko frakzioarentzat, ale-tamaina, frakzio bolumetrikoa 
eta hozte-abiaduraz gain, frakzio bakoitzari dagokion metatutako deformazioa 
ordezkatu behar da 6-30. Ekuazioan. Modu honetan, metatutako deformazioaren 
heterogenotasuna kontuan har daiteke, metatutako deformazio baliokidearen 
ordez.  

Austenitaren birkristaldutako frakzioaren ale-tamainaren ereduztapenean 
egin den moduan, ekuazioen emaitza diren ferrita ale-tamainak log-normal 
distribuzio baten bidez doitu behar dira (6-26. Ekuazioa). Datu esperimentalak 
zuzen doitzeko 21.=σ –eko balio bat hartu da kasu honetan.  
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6-17. Irudia: Programak ferrita ale-tamainen distribuzioa kalkulatzeko erabiltzen 

duen eskema orokorraren fluxu-diagrama.  

6-IV. Taulak, egindako saiakuntzen balio nagusienak laburbiltzen ditu. 
Lehendabizi, 6-18. Irudian erakusten diren austenita distribuzioak lortu dira. 
Distribuzio horietatik, eta 1ºC/s-ko hozte-abiadura batentzat, ferrita 
distribuzioak kalkulatzen dira. 6-19. Irudian, transformazio-moduluaren 
baieztapenerako erabili diren distribuzioak irudikatu dira. Neurketa 
metalografikoak Fernándezek eginak dira32). 
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6-IV. Taula: D motako saiakuntzen parametro garrantzitsuenak. Kasu guztietan 
iraganaldi arteko hozte-abiadura 2ºC/s-koa da eta deformazio-abiadura ε& = 5s-1-koa 

da. Fernándezek eginiko saiakuntzak32). 

D  Tdef (ºC) 
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Vhoz       
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D2 ε1=0.7 ε2=0.6 ε3=0.6 ε4=0.6 -- ε5=0.6 1 1400ºC 
(15 min.) 

D3 ε1=0.7 ε2=0.6 ε3=0.6 ε4=0.6 ε5=0.6 ε6=0.6 1 
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6-18. Irudia: D1, D2 eta D3 Sekuentzientzat ereduak iragarritako austenita ale-

tamainen distribuzioak. 
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6-19. Irudia: Neurketa esperimental eta ereduaren iragarpenen arteko konparaketa 

D1, D2 eta D3 Sekuentziak aplikatu ondoren lorturiko ferrita ale-tamaina 
distribuzioetan. Neurketa esperimentalak Fernándezek eginak dira32). 

Hiru kasuetan iragarpen onargarriak lortu direla ikus daiteke. 
Azpimarragarria da austenita ale-tamaina distribuzioak eragina duen arren, D1 
eta D2 sekuentzien artean efektu hau nabarmen daiteke, honi metatutako 
deformazioaren eragina gehituz gero, fintze oso garrantzitsu bat lor daiteke. D3 
sekuentziako emaitzek bi efektu horien konbinazioa argi erakusten dute. 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. SIMULAZIOAK 

Aurreko atalean, totxo meheen isurketa eta ijezketa zuzena 
teknologiarentzat eta niobioz mikroaleatutako altzairuentzat, ijezketa 
parametroek mikroegiturazko aldaketetan duten eragina aztertzeko garatu den 
ereduaren definizio eta baieztapenak aurkeztu dira. Ezaurri garrantzitsu bezala, 
eredua isurketatik datozen hasierako austenita-aleetatik abiatu eta deformazio 
ondorengo biguntze-mekanismo desberdinak eta deformazioak eragindako 
prezipitazioak beraiekin dituen elkarrekintzak hartzen ditu kontuan. Helburu 
garrantzitsuena prozesuaren parametroen optimizazioa da, transformazio 
aurretik ahal den austenita egitura onena lortzeko. Atal honetako ia kalkulu 
guztiak niobioz mikroaleatutako altzairu baten ohizko konposizio batekin garatu 
dira: 0.06%C, 0.008%N, 0.035%Nb. 

Totxo meheen ijezketa jarraiak, totxo lodien ohizko ijezketarekiko dituen 
desberdintasunak behin eta berriro errepikatu dira. Besteak beste, isurketatik 
datorren ale-handien egitura eta soluzio solidoan dauden elementu kantitate 
handiak6,122). Bestalde, niobio bidez eginiko mikroaleazioa, ijezketa 
kontrolatuaren bidez, azken austenita ale-tamaina fin eta homogenoa lortzeko 
biderik erabilienetakoa da123). Dena den, teknologia hau totxo meheen ijezketa 
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zuzenera aplikatzeko, deformazio parametroen eta konposizio kimikoen doitze 
bat beharrezkoa da. Gaur egun, niobioz mikroaleatutako altzairuak bide honen 
bitartez produzitzen dira, baina helburua prozesua optimizatu eta altzairu gradu 
desberdinetara hedatzea da eta horretarako mekanismo eragileen ezagutza 
sakonago bat beharrezkoa da. Horretarako hurrengo atalak izan dira kontuan:  

Aurreneko kaxetan aplikaturiko erredukzio altuek birkristaltze dinamikoa 
aktiba dezakete eta ondorioz, iraganaldi arteko denboretan birkristaltze 
metadinamikoaren eragina kontuan hartu beharko da. Azken alderdi honek, ale-
tamainaren fintzean eragin positiboa izan lezake. Dena den, hasierako ale-
tamaina handiek eta niobioak soluzio solidoan duen atzerapen-eraginak, aurkako 
zentzuan jokatzen dute, birkristaltze dinamikoa hasteko beharrezkoa den εc 
deformazio kritikoa oso balio altuetara mugituz75,120). 

Isurketatik datorren mikroegiturak ale-tamaina distribuzio zabal bat 
aurkezten du. Ale-tamainak deformazio kritikoan duen eragina dela eta, 
birkristaltze dinamikoa, ale txikia duten zonetara mugatua egon daiteke. Egoera 
horretan, ondorengo iraganaldien sarrerako mikroegitura, mikroegitura misto bat 
izango litzateke124).  

Erredukzio altuak hasierako tenperatura baxuekin konbinatuz gero, 
ijezketaren lehen etapetan karbonitruroen prezipitazioa bultza dezakete38). 
Prezipitazioa austenita aleen fintze egoki baten aurretik gertatzen bada, 
hasierako aleen frakzio bat ijezketa sekuentzia osoan zehar birkristaldu gabe 
geratuko litzateke. 

Ezaugarri hauek kontuan izanik, ijezketa sekuentzia eta konposizioaren 
diseinuaren ikuspuntuak ondorengo alderdiak aztertu beharko lituzke:  

− Deformazioak eragindako prezipitazioa gertatu aurretik, isurketatik 
datorren mikroegitura guztiz ezabatzea lehen deformazio-
iraganaldietan.  
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− Behin aurreneko helburu hori beteta, transformazio aurretik, ijezketaren 
azken zatian metatutako deformazio maximo baten lorpena.  

Horregatik, atal honetan isurketako egitura fintzearen aukerak sakonki 
aztertuko dira, mekanismo desberdinen konbinaketaren bidez eta azken 
lodieraren funtzio bezala. Prozesu horietan konposizioak duen eragina ere 
aztertuko delarik. Amaitzeko, hainbat sekuentzia aztertuko da, sekuentzia 
osoaren optimizazioa lortzeko helburuarekin, mikroegiturazko fintzea eta 
ijezketaren azken etapetan deformazioaren metatzea konbinatuaz.  

1.10. ISURKETAKO EGITURAREN FINTZEA 

Isurketatik datorren mikroegiturak, austenita ale-tamaina distribuzio zabal 
bat aurkezten du, 6-1. Irudian ikus daitekeen bezala; bertan, totxo industrial 
baten erdialdean eta gainazalaren inguruan neurtutako distribuzioak irudikatu 
dira. Distribuzioak, totxoaren erdialdean 2 mm inguruko ale-frakzio bolumetriko 
garrantzitsu bat dagoela erakusten du. Hasierako deformazio-iraganaldien 
helburu nagusia, deformazioak eragindako prezipitazioa gertatu aurretik 
austenita-ale hauen erabateko fintze bat lortzea da, mekanismo dinamiko, 
metadinamiko eta estatikoen bidez.  

Birkristaltze dinamikoaren fenomenoak kontuan harturik, 7-1. Irudiak 
birkristaltze dinamikoa hasteko behar den deformazio kritikoak hasierako 
austenita ale-tamainarekin eta tenperaturarekin duen menpekotasuna erakusten 
du, 5 s-1-tako abiaduraz deformatu den %0.035 niobioz mikroaleatutako altzairu 
batentzat. Kasu hau, industriako lehen ijezketa-iraganaldien baldintzetatik gertu 
dago. εc–ren balioak 6-5. eta 6-6. Ekuazioen bidez kalkulatu dira. Ijezketaren 
ohizko hasierako tenperaturentzat (< 1080ºC), %55-eko erredukzioa aplikatzeak 
(ε ~ 0.8), lehenengo iraganaldian birkristaltze dinamikoa aktibatuko luke, baina 
ale-txikienen zonetan bakarrik (< 700 μm) eta ez ale handienen kasuan. 
Erredukzio baxuagoak edota tenperatura baxuagoak erabiltzeak birkristaltze 
dinamikoaren eragina gehiago mugatuko luke.  
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7-1. Irudia: Birkristaltze dinamikoa hasteko behar den deformazio kritikoak, 

deformazio-tenperatura eta hasierako ale-tamainarekiko duen menpekotasuna. 
(%0.035 Nb, deformazio-abiadura: 5 s-1). 

Bestalde, ale-tamaina distribuzio zabalak iraganaldi artek denboran 
gertatzen den birkristaltze estatikoaren zinetiketan ere bere eragina badu, ale 
txiki eta handien artean desberdintasun nabariaz sortuz106).  

Ohizko ereduek, ε > εc denean, birkristaltze dinamikoa aktibatu eta 
deformazio ondorengo biguntzea birkristaltze metadinamikoak kontrolatua 
dagoela suposatzen dute64). Kasu horretan, mikroegiturazko eboluzioan eragina 
duten parametroak desberdinak dira, birkristaltze estatikoaren kasuan kontuan 
hartzen direnetatik. Metadinamikoki birkristaldutako alea Zener-Hollomonen 
parametroarekiko menpekoa da soilik, hau da deformazio-abiadura eta 
tenperaturarekiko menpekoa, hasierako ale-tamainaren eta deformazioren 
independentea izanik35). Birkristaltze metadinamikoaren kasuan mikroegituraren 
fintze nabarmen bat lor daiteke, hasierako egiturarekin inolako erlaziorik 
gabekoa. Dena den, eta 5.2 atalean aztertu den moduan, niobioz mikroaleatutako 
altzairuentzat, birkristaltze metadinamikoak berezkoak dituen baldintzak εT 
deformazio maila bat gainditzean soilik betetzen dira. Balio hau εc baino 
handiagoa da eta εT = 2.2· εc–ko erlazio bat proposatu da. Ondorioz, birkristaltze 
estatikoa biguntze-mekanismo eragilea den eremua (ε < εc) eta biguntze post-
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dinamikoa birkristaltze metadinamikoaren ondorioz gertatzen den eremuaren 
(ε > εT) arteko transizio-eremu bat dago. Hasierako deformazio-iraganaldien 
baldintzetako erredukzioak eta niobioz mikroaleatutako altzairuentzat 
kalkulaturiko εc-ren balio altuak direla eta (7-1. Irudia), praktikan εT gainditzea 
oso zaila dela baiezta daiteke. Beraz benetazko egoeretan, birkristaltze estatiko 
puruaren (ε < εc) edo baldintza mistoen (εc < ε < εT) eremuetan kokatuko dira 
biguntze prozesuak. 

Argi geratu da beraz, ijezketaren lehenengo iraganaldietan gertatzen diren 
mikroegituraren aldaketak oso konplexuak izan daitezkela, biguntze-mekanismo 
desberdinen aldi bereko eraginekin. Horregatik, atal honetan isurketan jatorria 
duen egituraren fintzea aztertuko da. Lehenengo ijezketa-iraganaldian gertatzen 
diren prozesuen azterketa orokor baten ondoren, azken lodieraren arabera 
banandutako zenbait kasu desberdin aurkeztuko dira, eta konposizioak 
lehenengo kaxetan duen eraginarekin amaituko da.  

Baldintza errealetan, deformazioa ez da uniformea ijetzitako produktuen 
lodiera guztian eta tenperaturak gradiente bat aurkezten du, Muojekwu eta 
kol.6)-ek totxo meheen ijezketa baldintzetarako kalkulatu zuten bezala. Lehen 
aipatu den moduan, hasierako austenita-tamaina handiak sortutako 
mikroegituraren heterogenotasunak totxoaren erdialdean aurkitzen dira. Zona 
horietan, ale-tamainaren aldaketak kalkulatzeko deformazio nominala eta 
batazbesteko tenperaturak aukeratzea arrazoizkoa da125).  

Totxo meheen ijezketetan erabilitako ohizko tenperatura-tarteak kontuan 
izanik, 1100ºC-tik beherako sarrera-tenperaturekin, birkristaltze prozesuen bidez 
lortutako mikroegituraren fintzean, lehendabiziko hiru kaxak erabakigarriak 
izango direla baiezta daiteke. Orokorrean, laugarren kaxaren sarreran, 
isurketatik datozen aleen hondarrak geratzen badira, tenperatura jaitsierarengatik 
eta Nb(C,N)-en prezipitazioarengatik, ondorengo birkristaltze aukera guztiak 
oztopaturik geratuko dira.  
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Aukeratutako iraganaldi arteko denbora, deformazio-abiadura eta 
tenperaturen balioak, totxo meheen teknologiarentzat argitaratutakoen 
antzekoak dira. 7-I. Taulak lehendabiziko hiru kaxei dagozkien balioak biltzen 
ditu.  

7-I. Taula: Lehendabiziko hiru kaxetako simulazioentzat finkatutako parametroak. 

Iraganaldia 
Iraganaldi 

arteko 
denbora(s) 

Deformazio-
abiadura (s-1) 

Hozte-abiadura 
(ºC/s) 

1 6 5 5.8 
2 4 10 7.5 
3 3 15 10 
 

Ijezketaren sarrera tenperaturak duen eragina aztertzeko. 1000 eta 1100ºC 
arteko tartea aukeratu da. Sarrera-tenperatura hau baxuagotzeak ijezketa 
prozesuaren tenperatura-profil osoaren jaitsiera dakar, karbonitruroen 
prezipitazioaren azkartzea bultzatuz.  

7-2. Irudiak, sarrera-tenperatura eta aplikatutako deformazioak lehenengo 
iraganaldi arteko denboraren ondoren, ez-birkristaldutako frakzioan duen 
eragina erakusten du. Aplikatutako deformazio baxuentzat (ε = 0.4, azken 
lodiera handien, e > 10 mm, kasuetan ohizkoa den deformazioa), ez-
birkristaldutako frakzio handi bat lortzen da, batez ere sarrera-tenperatura 
baxuentzat. Irudian zera ikus daiteke, sarrera tenperatura altu (> 1060ºC) eta 
deformazio handiekin soilik lor daitekela ia guztiz birkristaldutako egitura bat. 
Beraz, arbastaketa-prozesuak ez dira lehenengo iraganaldian amaitzen 
tenperatura-deformazio baldintza gehienentzat, hurrengo iraganaldien eragina 
erabakigarria izango delarik.  
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7-2. Irudia: Lehenengo iraganaldi arteko denboraren ondorengo birkristaldu gabeko 
frakzioan deformazioak eta sarrera-tenperaturak duten eragina                                  

(tia = 6 s, hozte-abiadura = 5.8ºC/s). 

Analisiaren beste alderdi interesgarri bat ale-handienen eboluzioa           
da. Histograma bakoitzarentzat ale-tamaina kritiko bat kalkulatu da,             
Dc(10%), bera baino ale-handiagoz osaturiko %10-eko frakzio bat                    
dagoen ale-tamaina bezala definiturik. 7-3. Irudiak Dc(10%)–aren              
eboluzioa irudikatzen du lehenengo iraganaldiko deformazio eta          
tenperatura baldintza desberdinentzat. Bertan, 50.≤ε  deformazioentzat, 
bigarren iraganaldiaren sarreran beti 800 μm baino ale handiagoak               
geratuko direla ikusten da. Bestalde, nahiz eta 7-2. Irudian tenperaturak         
Xnrex –engan eragin handia duela erakutsi, 7-3. Iruditik birkristaldu            
gabeko frakzio hau oso ale handietatik datorrela ikus daiteke deformazio 
txikienen kasuan ( 50.≤ε ). 

Aztertutako konbinazio hauetan, ereduak ez du prezipitatuen             
agerpenik iragartzen lehenengo iraganaldi arteko denborarentzat. Beraz,                
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partzialki birkristaldutako egiturak hasierako ale-tamaina handiei eta niobioak 
soluzio solidoan duen atzerapen eraginari zor zaizkio soilik.  
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7-3. Irudia: Lehenengo iraganaldi arteko denboraren amaieran Dc(10%) ale-tamaina 
kritikoak sarrera-tenperaturarekiko eta emandako deformazioarekiko duen 

menpekotasuna.  

1.10.2. AZKEN LODIERA e > 8-10 mm LORTZEKO 

SEKUENTZIAK  

Azken produktuan mikroegiturazko heterogenotasunak agertzea errazagoa 
da azken lodiera handien kasuan, batez ere emandako deformazio                
totala txikiagoa delako (hasierako 50 mm-tako lodiera batentzat, %80-85-eko 
erredukzio bat ematen da, εtotala ≅ 1.9-2.1 izanik.). 7-2. Irudiko datuak             
kontuan izanik, hasierako deformazio baxu bat emanez gero, egitura partzialki 
birkristaldua geratuko da lehenengo iraganaldi arteko denboraren amaieran. 
Beraz, bigarren kaxaren sarreran egitura heterogenoa izango da,                          
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eta heterogenotasun horiek ezabatzeko, hurrengo iraganaldien diseinu zuzen               
bat beharko da.  

7-4. Irudiak ale-tamaina distribuzioen eboluzioa erakusten                       
du (birkristaldutako eta birkristaldu gabeko aleak batera harturik)                  
sarrera-tenperatura desberdin eta aurreneko hiru kaxentzat. Aplikatutako 
deformazioak ε1 = ε2 = ε3 = 0.4 dira eta ijezketa-prozesuetarako baldintzarik 
kaltegarrienetako bat bezala har daiteke. Kasu guztietan, deformazio            
segida aplikatzeak mikroegiturazko heterogenotasuna gutxitzen du. 1100ºC-tako 
sarrera-tenperatura batentzat, bigarren iraganaldiak ia zeharo ezabatzen            
du hasierako ale-handien egitura. Tenperatura baxuagoentzat aldiz                  
bigarren iraganaldi arteko denboraren ondoren, ale handienen frakzio 
garrantzitsu bat geratzen da. 1030 eta 1000ºC-tako tenperaturen kasuan,          
ereduak karbonitruroen prezipitazioa iragartzen du hirugarren iraganaldi           
arteko denboran, horrela birkristaltzea oztopatu eta mikroegituraren 
homogenizazioa galeraziz. 1060ºC-tik gorako tenperaturentzat, ez                  
dago prezipitaziorik eta hirugarren iraganaldiaren ondoren fintze garrantzitsu            
bat lortzen da.  

7-4(a). Irudian zera ikus daiteke, lehenengo iraganaldian deformazio         
baxu bat ematea ez dela nahikoa isurketatik datorren mikroegitura fintzeko.      
Hau lortzeko aukeretako bat, birkristaltzea errazteko helburuarekin,            
bigarren iraganaldia kendu eta deformazio baliokidea lehenengo iraganaldian 
ematea izango litzateke, iraganaldi arteko denbora luzatuz126). Simulazio         
honen emaitzak (ε1 = 0.8, ε2 = 0, ε3 = 0.4) 7-5. Irudian aurkezten dira          
sarrera-tenperatura desberdinentzat. Lortutako distribuzioak alderatuz,         
7-4(c). eta 7-5(b). Irudietakoak, hobekuntza arin bat lortu dela ikus          
daiteke. Dena den, oraindik zenbait ale handi geratzen dira, batez                        
ere tenperatura baxuenen kasuetan.  

Mikroegitura fintzeko beste aukera bat deformazioak beste era           
batera banatzea da. Alderdi hau aztertzeko, 1030 eta 1060ºC-tako                  
sarrera-tenperaturentzat ondorengo sekuentziak aztertu dira: 0.4 / 0.4 / 0.4, 
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0.5 / 0.4 / 0.3 eta 0.6 / 0.3 / 0.3. Aurreneko iraganaldia handitzearen eragina      
7-2. eta 7-3. Irudietan aztertu da, baina hurrengo erredukzioen gutxitzeak 
dakarren eragin kaltegarria ere kontuan izan behar da. Hiru                      
simulazioen histogramak oso antzekoak dira sarrera-tenperatura       
bakoitzarentzat. Ale-handien frakzioak berdintsuak dira, iraganaldi bakoitzaren 
sarrerako ale-handienen arteko desberdintasunen bat izan ezik. Balio hauek     
7-II. Taulan laburbiltzen dira. Lehenengo iraganaldiaren deformazioa 
igotzearekin hobekuntza txiki bat lortzen da, batez ere 1060ºC-tako 
kasuarentzat, baina efekturik nabarmengarriena tenperatura igotzean         
lortzen da.  

 

7-II. Taula: Iragarritako ale-tamaina maximoak ijezketa-sekuentzia eta sarrera-
tenperatura desberdinentzat.  

Iraganaldi arteko denboraren ondorengo ale-
tamaina maximoa (μm) T (ºC) Sekuentzia 

1. denbora 2. denbora 3. denbora 
0.4-0.4-0.4 1700 1100 700 
0.5-0.4-0.3 1500 900 600 1030 
0.6-0.3-0.3 1300 900 600 
0.4-0.4-0.4 1600 900 500 
0.5-0.4-0.3 1400 800 400 1060 
0.6-0.3-0.3 1200 700 300 
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a) 2. iraganaldiaren 
aurretik 
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b) 3. iraganaldiaren 
aurretik 
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c) 4. iraganaldiaren 
aurretik 

7-4. Irudia: Hiru aurreneko kaxetan 0.4-0.4-0.4 sekuentzia eman ondoren lorturiko 
austenita ale-tamaina distribuzioak sarrera-tenperaturaren arabera. 
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a) 3. iraganaldiaren 
aurretik 
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b) 4. iraganaldiaren 
aurretik 

7-5. Irudia: Bigarren iraganaldiaren deformazioa kentzeak eta lehenengo 
iraganaldian metatzeak duen eragina (0.8-0-0.4) sarrera-tenperaturaren arabera.  
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1.10.3. AZKEN LODIERA e < 4 mm LORTZEKO SEKUENTZIAK  

Azken lodiera txikiagoak lortzeko eman behar diren erredukzio 
handiagoek (50 mm-tako hasierako lodiera batentzat, %92-ko erredukzio batetik 
gora behar da, hau da, εtotala > 2.9) hasierako ijezketa etapetan emandako 
deformazioa handitzea ahalbidetzen du. Deformazioa handiagotzeak 
birkristaltze estatiko eta prezipitazio-zinetikak azkartzen ditu, lehenengoaren 
gain duen efektua handiagoa bada ere (6-4. eta 6-9. Ekuazioak).  

Lehenengo iraganaldian ε = 0.8 / 1 inguruko deformazioak aplikatzeak 
(%50-a baino erredukzio handiagoekin) ia guztiz ezabatzen ditu hasierako ale-
handienak (tenperaturik altuenetan behintzat). Sarrera-tenperaturaren eragina 
hiru lehenengo kaxetan aztertzeko 0.8 - 0.7 - 0.6 sekuentzia bat aukeratu da eta 
emaitzak 7-6. Irudian aurkezten dira. Tenperatura baxuenaren kasuan izan ezik, 
bigarren iraganaldi arteko denboraren ondoren hasierako isurketako egitura 
zeharo ezabatu da birkristaltze osoa lortuaz. 1000ºC-tako tenperaturarentzat, 
ereduak prezipitazioa eta birkristaltzearen arteko elkarrekintza iragartzen du 
hirugarren iraganaldi arteko denboran, birkristaldutako frakzioa handitzea 
oztopatzen duelarik. Tenperatura altuagotara, 1060-1100ºC, mikroegituraren 
loditze bat bultzatzen duen ale-hazkundea beha daiteke.  
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a) 2. iraganaldiaren 
aurretik 
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b) 3. iraganaldiaren 
aurretik 
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c) 4. iraganaldiaren 
aurretik 

7-6. Irudia: Azken lodiera e < 4 mm-rentzat aplikatutako 0.8-0.7-0.6 sekuentzia 
batentzat, sarrera-tenperaturaren arabera lortutako austenita ale-tamaina 

distribuzioen eboluzioa.  
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1.10.4. KONPOSIZIO KIMIKOAREN ERAGINA (C ETA Nb 

EDUKIAK)  

Aurreko simulazio guztiak 0.06%C, 0.035%Nb eta 0.008%N konposizio 
kimikoa duen altzairu batentzat egin dira. Konposizio kimikoaren aldaketa 
batek, deformazioak eragindako prezipitazioaren zinetikak alda ditzake eta 
modu mugatuago batean, baita birkristaltze estatikoarenak ere. Konposizio 
kimikoaren eragina aztertzeko 0.4 – 0.4 – 0.4 sekuentzia aukeratu da.  

Lehenik karbono edukiaren eragina aztertu da. Karbono kantitatea 
peritektikoaren eremutik kanpora egon behar du solidifikazio-arazoak ekidin 
ahal izateko127). Eremu horren azpitik %0.08-ko karbono kantitate bat aukeratu 
da. Hasierako konposizioarentzat 1060ºC-ko sarrera-tenperatura nahikoa zen 
ale-handienak ezabatzeko (7-4(c). Irudia). %0.06-tik %0.08-ra igotzeak, 
hirugarren iraganaldi arteko denboran deformazioak eragindako prezipitazioa 
bultzatzen du eta beraz, birkristaltze osoa oztopatzen da. Ondorioa, laugarren 
kaxaren sarreran 500 μm baino ale handiagoak daudela da eta beraz, 
mikroegituraren homogenotasuna lortzeko sarrera-tenperatura asko igo beharko 
litzatekela. Peritektikoaren limitetik gora %0.16-ko karbono edukina aukeratu 
da. Konposizio hauekin prezipitazioaren agerpena asko azkartzen da eta 
mikroegitura fintzeko aukera guztiak kentzen ditu. Aukeretako bat niobio edukia 
jaistea izango litzateke.  

7-III. Taulak 1060ºC-tako sarrera-tenperatura batentzat eginiko 0.4-0.4-
0.4 sekuentzia desberdinen laburpen bat biltzen du. %0.16C eta %0.08N 
finkaturik, niobio edukia %0.02-ra jaitsi behar da, ale-handienen frakzioa eta 
hauen tamaina jaitsiaz mikroegituraren homogenizazioa lortu nahi bada.  
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7-III. Taula: Ale-handien azalera-frakzioa eta iragarritako ale-tamaina maximoa 
hirugarren iraganaldi arteko denboraren amaieran %0.16C eta %0.08N eta niobio 

kantitate desberdina duten altzairuentzat. Sarrera-tenperatura 1060ºC eta deformazio-
sekuentzia 0.4-0.4-0.4 dira.  

Nb (%) Ale-Tamaina 
maximoa (μm) 

Azalera-Frakzioa 
(%) (D > 100 μm) 

Azalera-Frakzioa 
(%) (D > 200 μm) 

0.035 900 66 51 
0.025 700 19 8 
0.020 300 14 0 

 

7.1 atal honetan aurkeztutako informazioarekin zera ondorioztatu daiteke, 
ijezketa prozesuaren lehenengo zatian, eta hasierako egitura ezabatzeko 
helburuarekin, tenperatura eta deformazio altuak beharrezkoak direla. Dena den, 
ijezketa tenperatura altuetara hasten bada, eta totxo meheen teknologia 
erabiltzen duten industrietan hasierako ijezketa-etapa eta bukaerako etaparen 
artean tenperatura jaitsiera gogor bat ematerik ez dagoenez, ijezketa-trenaren 
azken iraganaldiak nahiko tenperatura altuetara emango dira; deformazioak 
eragindako prezipitazioa atzeratuz eta transformazioa gertatu aurretik 
deformazioa metatzeko aukerak mugatuz.  

Beraz, ijezketaren hasierako parametroen optimizazioa beharrezkoa da, 
isurketatik datorren egitura ezabatzeko gai izan eta niobioak deformazioa 
metatzeko duen eragin onuragarria galdu gabe. Horretarako, ondoren zenbait 
ijezketa-sekuentzia osoen azterketa aurkezten da bi helburuak konbinatuz, 
mikroegituraren fintzea eta deformazioaren metatzea.  
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1.11. NIOBIOZ MIKROALEATUTAKO ALTZAIRU  

BATEN PROZESAKETA-
TERMOMEKANIKORAKO IJEZKETA-
SEKUENTZIA OSOAREN EREDUZTAPENA. 

Bi ijezketa-sekuentzia desberdin aukeratu dira, ijezketa-parametroek 
austenitaren aldaketetan duten eragina aztertzeko. 7-IV. Taulak aukeratutako bi 
sekuentzien parametro nagusiak biltzen ditu, e = 2.5 eta e = 5 mm-tako azken 
lodierentzat. Iraganaldi arteko denbora, deformazio-abiadura eta ΔT tenperatura 
jaitsieren balioak, totxo meheen isurketa egiten den plantetako balioen 
antzekoak dira. 7-2. Irudiko emaitzak kontuan izanik, eta ahal den 
mikroegituraren fintze maximoa lortzeko, lehenengo iraganaldietan deformazio 
altuak aukeratu dira. Hiru ijezketako sarrera-tenperatura aukeratu dira, 
Ts = 1020, 1040 eta 1060ºC. Bi kasuen arteko aldagai bakarra izanik, 
gainerakoak konstante mantendu dira.  

7-IV. Taula: Diseinatutako bi sekuentzien ijezketa-parametroak.  

Deformazioa Iraga-
naldia e = 2.5 mm e = 5 mm

Deformazio-
abiadura (s-1)

Iraganaldi 
arteko 

denbora (s) 
ΔT (ºC) 

1 0.85 0.60 5 6 35 
2 0.80 0.60 10 4 30 
3 0.70 0.55 15 3 30 
4 0.50 0.40 25 2 30 
5 0.40 0.35 50 1 30 
6 0.30 0.25 75   

 

1.11.2. ISURKETAKO EGITURAREN FINTZEA  
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Ereduak, ale-tamainaren aldaketa, birkristaldutako frakzio 
bolumetrikoaren kalkulua eta deformazioak eragindako prezipitazioarekin duen 
elkarrekintza batera aztertzeko aukera ematen du. 7-7. Irudiak hiru 
iraganaldietan zehar birkristaldu gabe geratzen den hasierako isurketako 
egituraren frakzio bolumetrikoa irudikatzen du. Kasu guztietan, bigarren 
ijezketa-iraganaldiaren sarreran, birkristaldu ez den isurketako egituraren 
frakzio bolumetriko garrantzitsu bat dagoela ikusten da. Beraz, lehen kaxan 
emandako deformazioa ez da iraganaldi arteko lehen denboran isurketa-
egituraren fintze osoa lortzeko bezain handia izan. Bigarren iraganaldiaren 
ondoren, ez-birkristaldutako zonetan dagoen metatutako deformazioari 
iraganaldian emandako deformazioa gehiturik, isurketako egituraren birkristaldu 
gabeko frakzioaren jaitsiera handi bat gertatzen da. Sarrera-tenperatura eta 
ijezketa-sekuentziaren arabera, hirugarren kaxako sarreran dagoen mikroegitura, 
guztiz birkristaldutako egitura batetik (Ts = 1060ºC eta e = 2.5 mm-ri dagokion 
sekuentzian), isurketa-mikroegitura deformatuaren frakzio altu bat duen beste 
mikroegitura batera (~%22-ko frakzioa, Ts = 1020ºC eta e = 5 mm-ri dagokion 
sekuentzian) alda daiteke.  

7-7. Irudian bertan, deformazioak eragindako prezipitazioaren eraginez 
birkristaldu gabe geratzen den frakzioaren eboluzioa ere irudikatu da. Sarrera 
tenperatura baxuenarentzat, Ts = 1020ºC, ereduak prezipitazioa bigarren eta 
hirugarren ijezketa-kaxen artean hasten dela iragartzen du. Gainerako 
tenperaturentzat (1040ºC eta 1060ºC) prezipitazioa atzeratu egiten da eta ez du 
eragin esanguratsurik lehen hiru iraganaldi arteko denboretan.  
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7-7. Irudia: Lehen hiru iraganaldi arteko denboretan, aztertutako bi azken-

lodierentzat, e = 2.5 mm eta e = 5 mm, isurketatik datorren austenitaren birkristaldu 
gabeko frakzioaren eta deformazioak eragindako prezipitazioarengatik birkristaldu 

gabe geratu den frakzioaren eboluzioa. 

Prezipitaziorik gabeko egoeran gertatzen den mikroegiturazko fintzea, 
ohizko birkristaltze estatikoaren eraginez eta horrekin batera, birkristaltze 
estatiko/dinamiko/metadinamikoaren konbinazioen eraginez gertatzen da. 
Isurketatik datozen egituren fintzea zeharo ez gertatzea, ale-tamaina handien eta 
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niobioak soluzio solidoan duen atzerapen efektuaren emaitza da. Dena den, 
deformazioak eragindako prezipitazioa iraganaldi arteko denboran zehar 
gertatzen bada, isurketa egituraren birkristaldu gabe dauden zonetan gertatuko 
da lehenik eta beraz, zona hauen birkristaltzea zeharo oztopaturik geratuko da. 
Ondorioz, birkristaldu gabeko ale-handi hauek hurrengo ijezketa-iraganaldietan 
aldaketarik gabe geratuko lirateke eta giro-tenperaturako azken mikroegituran, 
heterogenotasunak agertuko lirateke, hozketan zehar produktu hauskorretara 
transformatu ondoren sortuak. 

Aztertutako ijezketa-baldintza eta konposizio kimikoentzat lortutako 
emaitzetatik, 1020ºC-ko sarrera-tenperatura baxuegia dela baiezta daiteke, %10-
eko hasierako egitura birkristaldu gabe geratu denez. Gainerako kasuetarako 
aldiz, birkristaldutako frakzioa modu konstante batean handitzen da, metatutako 
deformazioaren eta deformazioak eragindako prezipitazioaren agerpen 
garrantzitsurik behatzen ez delako. Dena den, e = 2.5 mm eta e = 5 mm-ri 
dagozkien sekuentzien artean, deberdintasun arin batzuk nabari daitezke. 
Lehendabiziko kasuan, aurreneko bi iraganaldietan emandako deformazio 
handiek, ia birkristaltze osoa eragiten dute hirugarren iraganaldiaren aurretik 
1040 eta 1060ºC-tako sarrera-tenperaturentzat. e = 5 mm eta 1040ºC-tako 
tenperaturarentzat aldiz hirugarren iraganaldia eman behar da birkristaltze osoa 
lortzeko.  

Isurketa-egituraren fintzearekin loturik dauden alderdi garrantzitsuenei 
buruz ondorengo puntuak nabarmendu daitezke:  

− Isurketako egiturari dagokion ale-tamaina handiaren eta niobioak soluzio 
solidoan dagoenean duen atzerapen efektuaren eraginez gertatzen den 
biguntze-mekanismoen moteltzeak, hasierako mikroegitura guztiz fintzeko 
lehenengo bi edo hiru ijezketa-iraganaldien beharra bultzatzen du.  

− Isurketatik datorren egitura ezabatzeko biguntze-mekanismo desberdinen 
elkarrekintza konplexu bat gertatzen da: birkristaltze dinamiko, 
metadinamiko eta estatikoen eragina hasierako iraganaldi hauetan gerta 
daitekelarik.  
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− Ijezketaren etapa honetan, deformazio-sekuentzia eta konposizio kimikoen 
konbinazio egokiak aukeratu behar dira Nb(C,N)-en prezipitazioa ekidin eta 
horrela transformazio ondorengo fase hauskorren agerpena galerazteko. 

1.11.3. DEFORMAZIOAREN METATZEA  

Ijezketa kontrolatuaren helburu nagusienetako bat, luzatutako aleez 
osaturiko austenita deformatu baten egitura lortzea da (pancaked austenite 
delakoa). Ale-luzapena deformazioaren metatzearen ondorioa da, austenita ez-
birkristaltze tenperaturaren (Tnr) azpitik deformatzen denean gertatzen 
dena128,129). Kasu horretan, γ-α transformazioaren ondoren lortutako ferrita ale-
tamaina, deformazioa Tnr gainetik ematen denean birkristaldutako austenitatik 
transformatutakoa baino txikiagoa da121). Tnr tenperatura, deformazioa, 
birkristaltzea eta prezipitazioaren arteko elkarrekintzaren ondorioa da117,128). 
Birkristaltzearen atzerapenaren ondorioz, deformazioa austenitan metatzen da 
eta mikroegituraren luzapen bat gertatzen da ferritara transformatu aurretik. 
Atzerapen honen arrazoiak bi dira: niobio atomoek soluzio solidoan duten 
atzerapen efektua eta deformazioak eragindako prezipitatuek ale-mugen gain 
egiten duten atoi-indarra, azken honen eragina aurrenekoarena baino handiagoa 
delarik40,131). Azkeneko ferrita egituraren fintze maximo bat lortzeko, behin 
arbastu-etapa amaitzean, azken deformazio-iraganaldien parametroak optimizatu 
behar dira (3 edo 4 iraganaldi) austenita aleen luzapen maximoa lortu ahal 
izateko.  

Momentu honetatik aurrera, 1040 eta 1060ºC-entzat definitutako 
sekuentzien mikroegituraren aldaketak aztertuko dira, aurretik esan den bezala 
behin 1020ºC-tako baldintza hasierako egituraren finketa lortzerik ez zegoenez 
baztertu ondoren.  

7-8. Irudiak birkristaldu gabeko frakzioak azken lau ijezketa-iraganalditan 
jasaten dituen aldaketak irudikatzen ditu, 7-IV. Taulan bildutako baldintzentzat. 
Transformazio aurreko austenitaren mikroegitura kontuan izateko, 800ºC-tara 
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austenitak duen egoera aukeratu da azken ijezketa iraganalditik ~19ºC/s –tako 
hozte-abiadura bat suposatuaz. Irudian, soluzio solidoaren atzerapen eraginari 
eta deformazioak eragindako prezipitazioaren eraginari zor zaien frakzioen 
arteko banaketa egin da, birkristaldu gabeko frakzio osoa bi eragin hauen batura 
bezala irudikatuaz. 2.5 mm-tako azken lodierari dagokionez, laugarren 
iraganaldi arteko denboran zehar birkirstaltzea atzeratzen duen mekanismoa 
soluzio solidoaren eragina da, 1040ºC-ko tenperaturan eragin handiagoa izanik 
(birkristaldu gabeko frakzio handiagoa). Hurrengo iraganaldi arteko denboran, 
prezipitazioaren eragina 1040ºC-tako kasuan da bakarrik nabarmena. Azken 
iraganaldiaren ondoren, prezipitazioa da bi sarrera-tenperaturentzat 
mekanismorik garrantzitsuena. 

e = 5 mm-tako azken lodieraren sekuentzien kasuan, 7-8. Irudian aurreko 
kasuarekiko zenbait desberdintasun nabarmen daitezke. 1060ºC-etara, bi 
lodierentzat birkristaldu gabeko frakzioaren eboluzioa antzekoa den bitartean, 
1040ºC-tara hasitako sekuentzian, deformazio, birkristaltze eta prezipitazioaren 
arteko elkarrekintza konplexuagoa da. Kasu honetan, lehendabiziko ijezketa-
iraganalditan deformazio baxuagoak aplikatzeak (7-IV. Taula), soluzio solidoak 
hirugarren iraganaldi arteko denboran eragindako birkistaldu gabeko frakzio 
handiago batean isladatzen da. Zona horietan metatutako deformazioak, 
ondorengo iraganaldien ondoren prezipitazioa azkartzen du. Ondorioa, seigarren 
kaxaren sarreran dagoen birkristaldu gabeko frakzio handiagoa da (bostgarren 
iraganaldi arteko denbora) eta beraz metatutako deformazio altuago bat lortzea. 
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7-8. Irudia: Soluzio solidoaren eta deformazioak eragindako prezipitazioak duten 

atzerapen eraginengatik lortutako birkristaldu gabeko austenita-frakzio 
bolumetrikoaren eboluzioa. C-k azken iraganaldiaren eta 800ºC-en arteko hozketa-

tartea adierazten du. 

7-8. Irudiko emaitzek zera erakusten dute, soluzio solidoak eragindako 
atzerapen-mekanismoak oso eragin garrantzitsua duela birkristaltzearen 
moteltzean eta ondorioz, deformazioak eragindako prezipitazioa guztiz 
birkristaldu gabeko mikroegituretan ager daitekela. Honekin loturik, arbastatze 
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eta bukaerako etapen artean hozte gogorrak emateko gai ez diren industrietan, 
soluzio solidoaren atzerapen efektuak, neurri batean behintzat deformazioak 
eragindako prezipitazioaren eragina ordezka dezakela pentsa daiteke, azken 
iraganalditako deformazio metakeka igotzeko erabiliaz.  

Isurketa-egitura fintzearen ondoren lortutako birkristaldutako austenita 
ale-tamaina eta metatutako deformazio kantitatea (εmet) izango dira, finkatutako 
hozte abiadura batentzat, azken ferrita ale-tamaina mugatuko dutenak121). Bi 
parametro hauek sekuentzia desberdinentzat kalkulatu dira eta 7-V. Taulan 
aurkezten. Emaitzek sarrera-tenperaturaren eragina argi erakusten dute, 
tenperatura igotzeak ale-tamainaren hazkundea dakarrela frogatuaz. Bestalde, 
sarrera-tenperatura jaisteak, deformazioak eragindako prezipitazioaren hasiera 
azkartzen du eta deformazio metatuaren igoera ekartzen du.  

7-V. Taula: 7-IV. Taulako deformazio-sekuentzia desberdinentzat kalkulatu diren 
birkristaldutako austenitaren batazbesteko ale-tamaina eta metatutako deformazio 

balioak.  

Azken lodiera 
(mm) 

Ijezketa sarrera-
tenperatura (ºC) 

Batazbesteko γ 
ale-tamaina (μm) εmet 

2.5 1040 
1060 

∼ 19 
∼ 31 

0.47 
0.32 

5 1040 
1060 

25 ÷ 51 
35 ÷ 72 

0.66 
0.27 

 

1.11.4. KONPOSIZIOAREN ERAGINA 

Bi ijezketa-sekuentzi taldeak %0.06 C, %0.008 N eta %0.035 Nb 
konposizio nominalarentzat aztertu ondoren, konposizio kimikoaren aldaketak, 
isurketa egituraren fintzean eta deformazio-metaketan izan zezakeen eragina 
simulatu da. Lehenik, e = 2.5 mm eta Ts = 1040ºC sekuentziarentzat niobio 



 

7. Atala   Simulazioak 

 175

kantitatea %0.02 eta %0.03ra aldatu da. Ondoren, %0.035 Nb altzairuarekin 
lortutako emaitzak C-Mn altzairu batekin alderatu dira.  

Hiru niobio kantitatetako altzairuek solidotzetik zuzenean datorren 
egituraren fintzearekiko duten jokaera antzerakoa da. 7-9. Irudian hiru 
lehenengo iraganaldi arteko denborentzat solidotzetik datorren birkristaldu 
gabeko austenita-frakzioaren eboluzioa irudikatu da. Hiru kasuetan, gutxienez bi 
deformazio-iraganaldi beharrezkoak dira egitura hori ia zeharo ezabatzeko. 
Logikoa den bezala, %0.02 Nb-aren kasuan birkristaltzea ez da hainbeste 
atzeratzen eta bigarren iraganaldi arteko denboraren ondoren birkristaltze osoa 
lortzen da.  
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7-9. Irudia: Lehen hiru iraganaldi arteko denboretan, hiru niobio kantitateentzat, 

isurketatik datorren austenitaren birkristaldu gabeko eboluzioa. 

Deformazioa metatzearekiko jokaerak bestalde, desberdintasun 
azpimarragarriak aurkezten ditu. 7-10. Irudiak, soluzio solidoaren eta 
deformazioak eragindako prezipitazioaren eraginez birkristaldu gabe geratutako 
frakzioak bananduz, ez-birkristaldutako austenita frakzioaren eboluzioa 
aurkezten du. 7-8. Irudiaren antzera, azken lau iraganaldien ondorengo ez-
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birkristaldutako frakzioak irudikatu dira. Seigarren kaxa eta transformazio-
tenperaturaren arteko hozketa ∼19ºC/s-tan finkatu da 800ºC-rarte. Niobio 
kantitatea %0.02ra jaisteak, transformazio aurreko denboretara atzeratzen du 
prezipitazioa. Beraz, ordurarte metatutako deformazioaren, 0.22 azkeneko 
iraganaldiaren aurretik eta transformazio aurreko denbora luzeagoaren, ∼5 s, 
konbinazioak ez-birkristaldutako frakzioaren gutxitze bat dakar berekin, 
%55etik %38ra. Ondorioz, transformazioaren aurreko metatutako deformazioa 
asko murriztuko da, 0.12raino. %0.3 Nb duen altzairuarentzat, deformazioak 
eragindako prezipitazioaren agerpena bosgarren iraganaldi arteko denborara 
atzeratzen da. Nahiz eta %0.02 Nb altzairuak baino ez-birkristaldutako frakzio 
handiagoa mantendu, ez du %0.035 Nb altzairuaren maila lortzen, 0.3ko 
metatutako deformazioarekin 0.47ren aurka %0.035 Nb altzairuan. 
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7-10. Irudia: Niobio-kopuru desberdina duten hiru altzairuetan, soluzio solidoaren 

eta deformazioak eragindako prezipitazioak duten atzerapen eraginengatik lortutako 
birkristaldu gabeko austenita-frakzio bolumetrikoaren eboluzioa. C-k azken 

iraganaldiaren eta 800ºC-en arteko hozketa-tartea adierazten du. 

Atera daitekeen ondorio nagusia hau da: nahiz eta soluzio solidoan 
niobioak duen atzerapen-eragina oso ona izan tarteko iraganaldietan, azken 



 

7. Atala   Simulazioak 

 177

iraganaldiaren ondoren karbonitruroen prezipitazioa ezinbestekoa dela, 
transformazioaren aurretik birkristaltzea oztopatu eta transformazioaren ondoren 
fintze nabarmen bat bultzatzeko nahitanahiezkoa den metatutako deformazioa 
lortzeko.  

Beste alde batetik, eta niobioaren mikrogehikuntzak austenitaren ale-
tamainaren eboluzioan duen eragina aztertzeko, %0.035 Nb altzairua C-Mn 
altzairu batekin alderatu da, eredua e = 2.5 mm eta Ts = 1040ºC sekuentziari 
aplikatuz. 7-VI. Taulak, C-Mn altzairuaren birkristaltze-fenomeno, 
birkristaldutako ale-tamaina eta ale-hazkundea deskribatzeko erabilitako 
adierazpen nagusienak biltzen ditu.  

7-VI. Taula: C-Mn altzairu baten ereduztapenean erabilitako ekuazio nagusienak.  

Birkristaltze estatikoa: 

⎥
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91400010311 521010

 

7-4. Ek. 
20. Erf. 

Emaitzek zera erakusten dute; niobioz mikroaleatutako altzairuetan 
behatutakoaren aldean, lehen iraganaldi arteko denboraren ondoren birkristaltze 
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osoa lortzen dela eta beraz, isurketatik datorren egitura zeharo ezabatzen dela. 
Modu honetan niobioak soluzioan duen birkristaltzearen atzerapen efektua 
frogatuz ijezketa-prozesuaren lehenengo momentuetatik. C-Mn altzairuarentzat, 
birkristaltze osoa lortzeko denborak iraganaldi arteko denborak baino 
laburragoak dira, beraz birkristaltzearen ondoren ale-hazkunde nabarmen bat 
beha ahal izango da iraganaldi gehienen ondoren. Seigarren kaxaren aurretik 
soilik nabari daiteke deformazio-metaketa txiki bat. C-Mn kasuarentzat, zeharo 
birkristaldutako batazbesteko azken ale-tamaina 32 μm-koa da eta metatutako 
deformazioa εmet = 0.13. Balio hauek niobio altzairuaren balioekin alderatuz 
gero (∼19 μm eta εmet = 0.47), argi geratzen da niobioaren efektu onuragarria, 
bai soluzio solidoaren baita prezipitazioaren eragina baturik ere. 

7-11. Irudian, bi altzairuekin e = 2.5 mm eta Ts = 1040ºC 
sekuentziarentzat lortutako mikroegiturazko eboluzioen arteko alderaketa 
aurkezten da. Niobioaren eragina oso argi nabari daiteke. Nahiz eta lehenengo 
iraganaldi arteko denboraren ondoren Nb altzairuak ale handiagoko egitura 
erakutsi, bigarren iraganalditik aurrera C-Mn altzairuak zeharo birkristaldu 
ondoren ale-hazkunde garrantzitsu bat jasaten du, fintze aukerak asko mugatuz. 
Honekin batera irudian, 7-V. Taula eta aurreko paragrafoan aipaturiko 
batazbesteko ale-tamainen balioak, kalkulatutako puntuetan irudikatu dira. Nb 
altzairua azkeneko aldiz, laugarren kaxaren sarreran birkristaltzen da zeharo eta 
momentu horretatik aurrera deformazioa metatzen hasten da. C-Mn altzairuan, 
deformazio-metaketa ez da iraganaldi arteko denbora bat beranduago arte 
hasten. Austenita mikroegituraren fintze handiagoa eta metatutako deformazio 
handiagoak konbinatzea, ezinbestekoa da ferrita fin eta homogeno bat lortzeko.  
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7-11. Irudia: C-Mn eta Nb altzairuek, Ts = 1040ºC eta e = 2.5 mm simulazioarentzat 

mikroegiturazko fintzeari dagokionez aurkezten duten austenita-aleen eboluzioa. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. ONDORIOAK 

• Titanioz mikroaleatutako bi altzairuetan Prezipitazio – Denbora –
Tenperatura kurbak lortu dira. Prezipitazio zinetikak antzekoak dira bi 
altzairuetan, baina Ti-a altzairuan prezipitazioa tenperatura altuagoetara 
hasten da duen gainasetze-maila handiagoa dela eta.  

• Deformazio-aurretik emandako tratamenduaren tenperatura altuak (1460ºC), 
ohiko beroketa tenperaturek baino elementu mikroaleatzaileen gainasetze 
maila altuagoak bultzatzen ditu; PTT kurbak, tenperatura altuagotara eta 
denbora laburragotara mugituz.  

• Deformazioak eragindako titanio karbonitruro eta kobre sulfuroak aurkitu 
dira. Prezipitatu hauen tamaina-distribuzioak direla eta, birkristaltzearen 
atzerapena eragin dezakete. 

• Emaitza esperimentalek, niobioz mikroaleatutako altzairuarentzat εT 
trantsizio-deformazio bat badela erakusten dute. Deformazio honek, 
biguntze post-dinamikoa deformazioarekiko menpekoa den eremua, 
berarekiko independentea den eremutik banatzen du. Trantsizio-deformazio 
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hau, birkristaltze dinamikoa hasteko behar den εc deformazio kritikoa baino 
handiagoa da eta tontor-deformazioarekin pT . ε⋅=ε 71  bidez erlazionatua 

dago. 

• Deformazio ondorengo biguntzeari dagokionez eta emandako 
deformazioaren arabera, hiru eremu defini daitezke. Eremu horietan 
biguntzea iragartzeko gai den eredu bat garatu da. εc baino deformazio 
baxuagoentzat, deformazioarekiko oso menpekoa den birkristaltze estatiko 
klasikoa hartzen du mekanismo eragile bezala. εT baino deformazio 
handiagoentzat aldiz, biguntzea kontrolatzen duen mekanismoa birkristaltze 
metadinamikoa da. εc eta εT arteko deformazioentzat, bi mekanismoak 
batera aritzen dira eta  erabateko biguntzea osagai bakoitzaren biguntzeen 
batura bezala kalkula daiteke.  

• Berotako ijezketan zehar austenitaren mikroegiturazko aldaketak 
iragartzeko eredu bat garatu da. Eredu hori, Totxo Meheen Isurketa eta 
Ijezketa Zuzenaren Teknologiak dituen ezaugarri berezietara egokitu da. 
Hasierako ale-tamaina handiak, ohizko batazbesteko ale-tamainen ordez ale-
distribuzio osoak aztertuaz hartzen dira kontuan. Emaitza moduan, 
birkristaldutako eta birkristaldu gabeko aleen distribuzioak lortzen dira 
edozein ijezketa iraganaldi-sarrerarako. Honez gain, ereduak biguntze 
dinamiko eta estatikoak eta deformazioak eragindako prezipitazioarekin 
izan ditzaketen elkarrekintzak ditu aztergai.  

• Totxo meheen ijezketa baldintzetara eredua aplikatuz gero, zera              
ikus daiteke: zenbait prozesaketa baldintza eta konposizio kimikorentzat, 
azken produktuan mikroegiturazko heterogenotasunak ager daitezkela          
eta hauek, isurketako egituratik prozesu osoan birkristaldu gabe geratu                  
diren zenbait aletan dutela jatorria. Prozesu termomekaniko berrien 
definizio eta diseinuak, akats hauek ezabatu eta azken mikroegitura 
optimiza dezake.  
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• Totxo meheen isurketa eta zuzeneko ijezketaren bidez prozesatutako 
niobioz mikroaleatutako altzairuen azken mikroegitura hobetzeko, bi 
aurkako ekintza iradokitzen dira:  

− Ijezketaren hasierako tenperatura igotzea, solidotze-egituraren fintzea  
lehen bait lehen lortu ahal izateko. 

− Ijezketaren azken etapetan Nb(C,N)-en prezipitazioa bultzatzeko 
ijezketaren hasierako tenperatura jaistea.  

Gaur egun CSP teknologia duten planta gehienetan, ez dago azken kaxen 
aurretik tenperatura gogor jaisteko aukerarik. Aukera hori gehitzeak dena 
den, totxo meheen zuzeneko ijezketaz prozesatutako niobioz 
mikroaleatutako altzairuentzat, tratamendu termomekaniko optimizatuak 
garatzeko laguntza handikoa izan daiteke.  
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A ERANSKINA 

6. Atalean azaldu den moduan, metodo ugari daude 2 dimentsiotan 
metalografikoki neurtutako distribuzioak 3 dimentsiotara aldatzeko.  

Matsuura eta Itoh*-k ale-distribuzio motari buruzko inolako suposiziorik 
egin gabe, hamabi poliedro eite erabiltzen dituzte, modu honetan egon litezkeen 
ale-mota desberdin guztiak kontuan izan nahirik. 

                                                           

* MATSUURA K. eta ITOH Y., Estimation of Three-dimensional Grain Size 

Distribution in Polycrystalline Material, Materials Transactions JIM, Vol. 32, 

1991, No. 11, 1042-1047 or. 



 

A Eranskina 

 A-2

Ale-aurpegi kopuruaren, m, eta ale-tamaia erlatiboaren, D/D , arteko 
erlazioa proposatzen da:  

317 −⋅= D/Dm  
A-1. Ek.  

non D ale bakoitzaren tamaina eta D batazbezteko tamaina baitira. Ale-tamaina 
bolumen baliokidearen diametroa bezala definitu da.  

Diametroen distribuzio-kurbak ondorengo probabilitate-dentsitate funtzio 
bezala doi daitezke:  
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1 PMax

Max
ll ll

lllnexpKP  A-2. Ek.  

Kl, lMax eta lP balioak poliedro motarekiko independienteak dira. 
Erregresio-formula bidez ondorengo adierazpenak lor daitezke:  

550221 .
l m.K =  

A-3. Ek.  

01310 530 .m.l .
Max += −

 
A-4. Ek. 

01470 630 .m.l .
P +−= −

 
A-5. Ek. 

Behin beharrezkoak diren parametruak definitu ondoren, transformazioa 
egiteko beharrezkoak diren pausoak deskribatuko dira:  

1. Etapa 

a). Materialaren sekzio batean diametro baliokideen distribuzioaren 
neurketa.  

b). Neurtutako frekuentzia gi versus diametroa li irudikatzen duen 
histogramaren prestaketa.  
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2. Etapa 

a). A-1 Ekuazioarekin histogramaren klase bakoitzarentzat m balorearen 
kalkulua.  

b). Kl, lMax eta lP balioak lortzeko, m balioak A-3, A-4 eta A-5 ekuazioetan 
ordezkatzea. 

c). Balio hauek A-2 ekuazioan ordezkatzea, klase bakoitzaren 
batazbesteko diametroen oinarrizko distribuzio-funtzioak lortzeko.  

A-1 Ekuazioko D -a bolumeneko batazbesteko diametro baliokidea da. 
Hasieran balio hau ezezaguna da eta beraz, azalerako batazbesteko diametro 
baliokidea hartzen da lehen hurbilketa moduan. 

3. Etapa 

A-5 Ekuazioaren integrazioa klase bakoitzaren hi frekuentzia konposatuak 
kalkulatzeko: 
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A-6. Ek. 

non: i: 1 eta n arteko klase zenbakia. 

w: klasearen zabalera. 

n: klase kopuru osoa. 

fi: f1-etik fn-ra, hiru dimentsiotako ale-tamaina distribuzioaren 
histogramako klase bakoitzaren frekuentzien balioak baitira. 

4. Etapa 

Minimo kuadratuen teknika erabiliaz, fi parametroen doiketa ondorengo 
balioa minimizatzeko:  
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A-7. Ek. 

Esan den moduan, aurreneko iterazioan m balioak kalkulatzeko erabili 
den batazbesteko diametroa azalerako batazbesteko diametro balioakidea da, 
baina bolumenezko batazbesteko diametro baliokidea erabili beharko litzateke. 

5. Etapa 

Bolumenezko batabesteko diametro baliokidearen kalkulua: 

( )∑
=

⋅=
n

i
iij lfD

1  
A-8. Ek. 

eta balio honekin 2. Etapa hasten da prozesu osoa beteaz.  

jD -aren azpi-indizea iterazioaren zenbakia da. Prozesua jD -ak jasaten 

duen aldaketa nahi bezain txikia den arte errepikatu beharko da.  

Matsuura eta Itoh-k proposaturiko metodoarekin, bi dimentsiotan 
neurtutako distribuzioak hiru dimentsiotara transformatzea lor daiteke. A-1. 
Irudiak, transformazio horren adibide bat erakusten du. Neurtutako distribuzioa 
6-1. Irudian erakusten den totxo industrial baten erdialdeko zona bati dagokio. 
A-1a). Irudian metalografikoki neurtutako gi frekuentzien eta minimo 
kuadratuen bidez kalkulaturiko hi frekuentzia konposatuen distribuzioen arteko 
konparaketa erakusten da. A-1 b). Irudian hiru dimentsiotako ale-tamainen 
distribuzioa irudikatu da. Batazbesteko ale-tamaina Da=1170 μm-tik D =1320 
μm-tara handitzen da, distribuzioak orokorrean aldaketa desberdinak jasaten 
dituelarik. 

Trasformazio hau hasierako ale-tamaina guztiei aplikatu zaie, bai totxo 
industrialetan neurtutakoei baita bihurdura saiakuntzetan neurtutako 
laginetakoei ere. Era berean, ereduaren baieztapena egiteko garaian, 
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saiakuntzetako probeten distribuzioak ere transformatu dira ereduaren 
emaitzekin alderatu aurretik.  
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A-1. Irudia: Ale-distribuzioak: a) 2-D-tako neurketa-konposizio konparaketa.             

b) 3-D-tako konparaketa.  
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