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Hitzaurrea 
 
Metal desberdinen egoera solidozko prozesuak gero eta garrantzi handiago 
hartzen ari dira eta industrian material bimetalikoen aplikazioa gero eta 
zabalagoa da. Aplikazio batzuetarako behar diren propietateak material bakar 
batean aurkitzea askotan ezinezkoa da. Korrosioarekiko portaera ona eta aldi 
berean ezaugarri mekaniko bikainak edukitzea da adibide bat. Nahiz eta 
material bimetalikoak lotzeko galdaketazko soldadura erabili ahal izan, egoera 
solidozko soldadurak abantaila bereziak ditu. Alde batetik, prozedura horren 
bitartez oso bestelako eta erreaktibo diren materialak lotu daitezke, eta bestetik, 
materialak antzekoak direnean, berauen arteko lotura metalen mikroegiturak 
kalterik gabe lortzen da. 
 
Oso indartsuak diren lotura metalurgikoak lortzeko, material metalikoen 
soldadura-mota honetan tenperatura baxuak erabil daitezke (lotzeko diren 
materialen urtze-tenperaturaz azpikoak). Gainera, loturan gero eta presio 
handiagoa aplikatzen bazaio, prozesu-tenperatura are eta baxuagoa izan 
daiteke. Prozedura honi difusioaren bidezko lotura deritzo. 
 
Bi materialen arteko lotura metalurgikoa ona izan dadin, gainazaletik oxidozko 
ala beste mota bateko partikulak kendu egin behar dira. Gainazalen garbiketa-
prozesu hori hainbat eta garrantzitsuagoa da loturan aplikatutako deformazio 
plastikoa zenbat eta baxuagoa izan. 
 
Difusioaren bidezko soldaduran hutsean ala atmosfera geldo batean, 
materialak tenperatura altutan (0.5-0.8 aldiz urtze-tenperatura (K-etan 
adierazita)) ordu batzuetan zehar mantentzen dira karga bat aplikatuz (kargak 
ez du material bigunaren elastikotasun-muga gainditu behar, hau da, ez da 
deformazio plastiko makroskopikorik sortu behar). 
 
Kasu batzutan, materialen arteko lotura metalurgikoa berotako konformaketaz 
baliatuz lortzen da (tutu bimetalikoen koestrusioa eta xaflen ijezketa adibidez). 
Beraz, materialek deformazio plastiko eta karga handiak (hau da, berotako 
konformazioan ohizko direnak) jasaten dituztela kontutan hartuz, prozesuko 
ekintza garrantzitsuena ez da difusioaren bidezko soldadura; metalen 
kodeformatzeko ahalmena baizik. Kasu horietan, bi materialen berotako 
erresistentzien arteko erlazioa da parametro garrantzitsuenetariko bat. 
 
Bai kasu batean eta bai bestean, bi material desberdinak lotzeko askotan 
berauen artean beste material bat (ala batzuk) jarri behar da. Material horiek, 
orri xeheen ala geruzaren bitartez aplikatuz, lotura ona lortzeko erabiltzen dira 
eta ondoko helburu desberdinetarako erabil daitezke: konposatu intermetaliko 
hauskorrak sortzea galarazteko, metal baten oxidoak disolbatzeko eta material 
zurrunen kontrakzio-desberdintasunek sortutako tentsioak zurgatzeko. 
 
Material bimetalikoen erabilpen ezagunetariko bat hauxe da: oxidazio ala 
korrosioarekiko erresistentzia handia eta aldi berean erresistentzia mekaniko 
ona tenperatura altutan (industria kimikoa, energi sorgailuak eta abar) ala 
korrosioarekiko portaera ona duten estaldura aplikatzea aukera bat da. Dena 
den, estaldurak oso meheak izaten direlako (milimetro bat baino lodiago diren  



 
  

 
 
estaldurak aplikatzea oso garestia izaten da), denboran zehar osorik iraungo 
dutela segurtatzea zaila da. Beraz, irtenbide bakarra geruza lodiagoak 
erabiltzea da, eta gainera, portaera askoz hobea izango litzateke substratuari 
metalurgikoki loturik baleude. 
 
Bukatzeko askotan estaldura ala geruza aukeratzea baldintza ekonomikoei 
lotuta dagoela esango dugu. Hodien kasuan adibidez, material desberdinen 
koestrusioa da prozedura merkeena. 
 
Denbora luzez tenperatura altuak jasanda sor daitezkeen mikroegiturazko 
aldaketak difusioaren bidez lortutako soldaduretan azaltzen den arazo nagusi 
bat da. Mikroegiturazko aldaketa horiek materialen propietate mekanikoei eta 
berauen korrosioarekiko erresistentziari eragin diezaiekete. 
 
Energi industriari dagokionez, galdaretako lurrintzaileetan eta 
superberogailuetan koestrusioaren bidez lortutako tutu bimetalikoak erabiltzen 
ari dira. Aplikazio horretarako 25/20CrNi altzairu austenitikoa eta F1250 
altzairua batera (material bimetalikoa) erabiltzea da konbinazio egokiena. 
25/20CrNi altzairu austenitikoaren korrosioarekiko abiadura karbono-
altzairuarena baino hiru aldiz txikiagoa da eta AISI 316, 321 eta 347 altzairu 
herdoilgaitzena eta F1250 aleazioarena baino hobea ere bai. Aldiz, 20/25CrNi 
altzairuaren termoisurpenarekiko portaerea F1250 aleazioarenarekin 
konparatuz apalagoa da. Beraz, aplikazio hauetarako behar diren propietate 
mekanikoak eta korrosioarekiko erresistentzia betetzeko, bi material batera 
erabiltzea da irteera egokiena. 
 
Petrolio-erauzketari dagokionez, gero eta sakonago dauden hobiak zulatzen 
eta erabiltzen ari dira. Hobiaren sakonera handiagotu ahala, tenperaturaren eta 
presioaren balioak ere igo egiten dira. Bestalde, tutuak bere pisu osoa jasan 
behar duelako (zintzilik dago eta) erabili behar den materialak erresistentzia 
handikoa izan behar du. Gainera, tutua gero eta sakonagoa izan ahala, HCl eta 
H2S produktuen kontzentrazioak hainbat eta handiagoak izanik, materialaren 
korrosioarekiko erresistentzia da arazo nagusia (horrez gain, petrolioa 
ateratzeko CO2 injektatzen dela gogoratu behar da). 
 
Tutu normaletarako altzairu herdoilgaitz martensitikoak erabili dira. Altzairu 
horren ezaugarriak, bai erresistentzia mekanikoaren ikus puntutik, eta bai 
korrosioarekiko portaeraren ikuspuntutik, oso egokiak dira. Aldiz, tutuak 
sakonagoak direnean irtenbide bakarra tutu bimetalikoak erabiltzea da. 
Erresistentzia mekanikoaren ikuspuntutik, tenplatzeko eta iraotzeko altzairuak 
aukeratzen dira (AISI 4130 edo F1250 altzairuak adibidez, tratamendu termikoa 
aplikatu ondoren, berauen erresistentzia 1200 MPa-etik gorakoa izaten da) eta 
korrosioarekiko portaeraren ikuspuntutik, altzairu herdoilgaitz austenitikoak 
(AISI 304, 316 eta 321 adibidez). Korrosioarekiko baldintzak gogorragoak 
direnean eta korrosio eta tentsiopen pitzaduren kontrako erresistentzia 
handiagoa behar denean, Duplex altzairuak eta Incoloy 825, Hastelloy G3 eta 
Inconel 625 superaleazioak erabiltzen dira. 
 



 
  

 
 
Laburbilduz, material bimetalikoen erabilpen gero eta zabalagoa da eta 
aplikazio garrantzitsuenen artean hauexek aipa daitezke: petrolio-duktuak, 
bero-trukatzaileak, industria kimikoa, elikadura-industria, industria kriogenikoa 
eta abar. Aurrekoa kontutan harturik, lan honetan aleazio urriko altzairu batez 
(AISI 4130) eta Ni-superaleazio batez (Inconel 625) osaturik dagoen produktu 
bimetaliko bat egoera solidozko lotura-teknikak erabiliz lor daitekeen aztertzea 
izan da helburu nagusia. 
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SARRERA

INTRODUCCIÓN





1. KAPITULUA: SABRERA

Metal desberdinen egoera solidozko loturen prozesuak gero eta garrantzi handiago
hartzen ari dira eta industrian material bimetalikoen aplikazioa gero eta zabalagoa da .
Aplikazio batzuetarako behar diren propietateak material bakar batean aurkitzea askotan
ezinezkoa da. Korrosioarekiko portaera ona eta aldi berean ezaugarri mekaniko bikainak
edukitzea da adibide bat. Nahiz eta material bimetalikoak lotzeko galdaketazko soldadura
erabili ahal izan, egoera solidozko soldadurak abantaila bereziak ditu . Alde batetik, prozedura
horren bitartez oso bestelako eta erreaktibo diren materialak lotu daitezke, eta bestetik,
materialak antzekoak direnean, berauen arteko lotura metalen mikroegiturak kalterik gabe
lortzen da .

Oso indartsuak diren lotura metalurgikoak lortzeko, material metalikoen soldadura-
mota honetan tenperatura baxuak erabil daitezke (lotzeko diren materialen urtze-tenperaturaz
azpikoak) . Gainera, loturan gero eta presio handiagoa aplikatzen baldin bazaio, prozesu-
tenperatura are eta baxuagoa izan daiteke. Prozedura honi difusioaren bidezko lotura deritzo .

Bi materialen arteko lotura metalurgikoa ona izan dadin, gainazaletik oxidozko ala
beste mota bateko partikulak kendu egin behar dira . Gainazalen garbiketa-prozesu hori hainbat
eta garrantzitsuagoa da loturan aplikatutako deformazio plastikoa zenbat eta baxuagoa izan .

Difusioaren bidezko soldaduran hutsean ala atmosfera geldo batean, materialak
tenperatura altutan (0.5=0.8 aldiz urtze-tenperatura (K-etan adierazita)) ordu batzuetan zehar
mantentzen dira karga bat aplikatuz (kargak ez du material bigunaren elastikotasun-muga
gainditu behar, hau da, ez da deformazio plastiko makroskopikorik sortu behar) .

Kasu batzutan, materialen arteko lotura metalurgikoa berotako konformaketaz baliatuz
lortzen da (tutu bimetalikoen koestrusioa eta xaflen ijezketa adibidez) . Beraz, materialek
deformazio plastiko eta karga handiak (hau da, berotako konformazioan ohizko direnak)
jastzen dituztela kontutan hartuz, prozesuko ekintza garrantzitsuena ez da difusioaren bidezko
soldadura; metalen kodeformatzeko ahalmena baizik . Kasu horietan, bi materialen berotako
erresistentzien arteko erlazioa da parametro garrantzitsuenetariko bat.

Bai kasu batean eta bai bestean, bi material desberdinak lotzeko askotan berauen artean
beste material bat (ala batzuk) jarri behar da . Material horiek, orri xeheen ala geruzaren
bitartez aplikatuz, lotura ona lortzeko erabiltzen dira eta ondoko helburu desberdinetarako
erabil daitezke : konposatu intermetaliko hauskorrak sortzea galerazteko, metal baten oxidoak
disolbatzeko eta material zurrunen kontrakzio-desberdintasunek sortutako tentsioak
zurgatzeko .

Material bimetalikoen erabilpen ezagunetariko bat hauxe da : oxidazio ala
korrosioarekiko erresistentzia handia eta aldi berean erresistentzia mekaniko ona tenperatura
altutan (industria kimikoa, energi sorgailuak eta abar) ala korrosioarekiko portaera ona duten
estaldura aplikatzea aukera bat da. Dena den, estaldurak oso meheak izaten direlako (milimetro
bat baino lodiago diren estaldurak aplikatzea oso garestia izaten da), denboran zehar osorik
iraungo dutela segurtatzea zaila da . Beraz, irtenbide bakarra geruza lodiagoak erabiltzea da,
eta gainera, portaera askoz hobea izango litzateke substratuari metalurgikoki loturik baleude .
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Bukatzeko, askotan estaldura ala geruza aukeratzea baldintza ekonomikoei lotuta dagoela
esango dugu . Hodien kasuan adibidez, material desberdinen koestrusioa da prozedura
merkeena .

Denbora luzez tenperatura altuak jasanda sor daitezkeen mikroegiturazko aldaketena,
difusioaren bidez lortutako soldaduretan azaltzen den arazo nagusi bat da . Mikroegiturazko
aldaketa horiek materialen porpietate mekanikoei eta berauen korrosioarekiko erresistentziari
eragin diezaiekete.

Energi industriari dagokionez, galdaretako lurrintzaileetan eta superberogailuetan
koestrusioaren bidez lortutako tutu bimetalikoak erabiltzen ari dira. Aplikazio horretarako,
25/2OCrNi altzairu austenitikoaren korrosioarekiko abiadura karbono-altzairuarena baino hiru
aldiz txikiagoa da eta AISI 316, 321 eta 347 altzairu herdoilgaitzena eta 1250 aleazioarena
baino hobea ere bai . Aldiz, 25/2OCrNi altzairuaren termoisurpenarekiko portaera 1250
aleazioarenarekin konparatuz apalagoa da . Beraz, 25/2OCrNi eta 1250 aleazioak batera
(material bimetalikoa) erabiltzea da konbinazio egokiena.

Petrolio-erauzketari dagokionez, gero eta sakonago dauden hobiak zulatzen eta
erabiltzen ari dira. Hobiaren sakonera handiagotu ahala, tenperaturaren eta presioaren balioak
ere igo egiten dira . Bestalde, tutuak bere pisu osoa jasan behar duelako (zintzilik dago eta),
erabili behar den materialak erresistentzia handikoa izan behar du . Gainera, tutua gero eta
sakonagoa izan ahala, HCl eta H2S produktuen kontzentrazioak hainbat eta handiagoak izanik,
materialaren korrosioarekiko erresitentzia da arazo nagusia (horrez gain, petrolioa ateratzeko
CO2 injektatzen dela gogoratu behar da) .

Tutu normaletarako altzairu herdoilgaitz martensitikoak erabili dira. Altzairu horren
ezaugarriak, bai erresistentzia mekanikoaren ikus puntutik, eta bai korrosioarekiko portaeraren
ikuspuntutik, oso egokiak dira . Aldiz, tutuak sakonagoak direnean irtenbide bakarra tutu
bimetalikoak erabiltzea da . Erresistentzia mekanikoaren ikuspuntutik, tenplatzeko eta
iraotzeko altzairuak aukeratzen dira (AISI 4130 edo F1250 altzairuak adibidez ; tratamendu
termikoa aplikatu ondoren, berauen erresistentzia 1200 MPa-etik gorakoa izaten da) eta
korrosioarekiko portaeraren ikuspuntutik, altzairu herdoilgaitz austenitikoak (AISI 304, 316
eta 321 adibidez) . Korrosioarekiko baldintzak gogorragoak direnean eta korrosio eta
tentsiopean pitzaduren kontrako erresistentzia handiagoa behar denean, Duplex altzairuak eta
Incoloy 825, Hastelloy G3 eta Inconel 625 superaleazioak erabiltzen dira .

Laburbilduz, material bimetalikoen erabilpena gero eta zabalagoa da eta aplikazio
garrantzitsuenen artean hauexek aipa daitezke : petrolio-duktuak, bero-trukatzaileak, industria
kimikoa, elikadura-industria, industria kriogenikoa eta abar .
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2. KAPITULUA : BEROTAKO DEFORMAZIOAREN METALURGIA FISIKOA

2.1 . Sarrera

Berotako deformazioan ondoko baldintzak betetzen dira :

- oso deformazio handien aplikazioa (s = 0.5 - 5 )

- deformazio-abiadura handiak (& = 10-2 - 103 s-1)

- tenperatura homologoak (T(°K)/T u e(°K)) 0.6 bain handiagoak

Tenperatura horietan difusioa oso garrantzitsua izan daiteke. Difusioak materialaren
berriztatze-prozesuetan garrantzi handia dauka eta isurpen-tentsioetan eta berotako
deformazioan zehar garatzen diren mikroegituretan oso eragin nabarmena du . Beste aldetik,
berriztatze-prozesuak denboraren menpean daudela eta, deformazio-abiadurak isurpen-
tentsioan eta mikroegituran eragin handia du .

Berotako deformazioan zehar deformaziozko gogortzea eta biguntzea batera azaltzen
dira /1/ . Materialaren portaera bi mekanismo hauen konpetetziaren araberan dago .

Berotako deformazioan zehar azaltzen diren prozesuei, "dinamiko" deitzen zaie,
deformazioaren ondoren edo hotzetako deformazioaren ondoren materiala suberatzen denean
gertzatzen diren "estatiko" prozesuetatik bereizteko . Materialean pilatzen den deformaziozko
gogortze kantitateak bi motako prozesuak azeleratzen ditu .

Deformazioan zehar azaltzen den biguntze-mekanismoa kontutan hartuz, metalak 2.1 .
Taulan adierazten denez, bi taldeetan bana daitezke /1,2/.

TABLA 2.1

3

Berotako deformazioarekin erlazionaturik dauden biguntze-
prozesuak

Taldea Adibidea Prozesu
dinamikoak

Prozesu
estatikoak

A
Al, Fe-a,
Aleazio
ferritikoak

Berriztatzea
(deformazio
guztietan)

Berriztatzea
birkristaltzez
jarraitua

B
Cu, Ni, Fe-y,
Aleazio
austenitikoak

Berriztatzea
(deformazio
txikietan)

Birkristaltzea
(deformazio
handietan)

Oso berriztatze
mugatua,
birkristaltzez
jarraitua



Banaketa hori, pilaketa-akatsen energiarekin erlazionaturik dago /1,3/, energia horiek
lehenengo taldean handiagoak izanik . Prozesu ezberdin hauek egitura, erresistentzia eta
harikortasun ezberdinak sortarazten dituzte .

2.1 .1 .Berriztatze dinamikoa

Pilaketa-akatsen energia handia duten materialetan, a-burdina, altzairu ferritikoak eta
aluminio-aleazioak bezala (A Taldea 2 .1 .Taulan), berotako deformazioan zehar eragina duen
berreskurapen-mekanismo bakarra berriztatze dinamikoa da /1,3/. Prozesu honen ondorioz
dislokazioen ordenazio jarraia eta ezabapen indibiduala gertatzen da, ale-mugen mugimendua
ia somatu gabe . Honek azpiegitura bat sortzen du, azpialez osatuta. Bere neurriak eta
desorientazioa, materialaren, tenperaturaren eta deformazio-abiaduraren menpean daude /3/.

Material hauei dagozkien isurpen-kurbek (2.1) . irudian adierazitako itxura dute /1,3/ .
Irudi horretan ikusten denez, hasieran tentsioa nabarmenki igotzen da balio geldikor bateraino .
Egoera horretara iristen denean, deformaziozko gogortzea eta berriztatze dinamikoak
sortutako biguntzea orekatzen dira . Hori berriztatze dinamikoa oso azkar hasten delako
gertatzen da .

Deformazioa eten ondoren, tenperatura altua mantentzen baldin bada, berreskurapen-
prozesuak jarraituko du ; hasieran berriztatze eta gero birkristaltze estatikoa /2/ .

2.1 .2 Birkristaltze dinamikoa

Pilaketa-akatsen energia baxua duten materialetan, hots y-burdina, altzairu
austenitikoak, nikela eta bere aleazioak /1,3,4/, hasierako biguntze-mekanismoa berriztatze
dimamikoa izan arren, birkristaltze dinamikoa ere gertatzen da . Material hauetan berriztatze
fenomenoak motelak direla eta, zenbait deformazio gainditu denean, metatutako energia
nahiko altua da birkristaltze dinamikoa sortarazteko . Mekanismo hau material mota honetan
biguntze-mekanismo garrantzitsuena bihurtzen da .

Material hauei dagozkien isurpen-kurbek, (2.2) . irudian adierazitako itxura dute .
Hasieran tentsioa azkar igotzen da balio maximo bateraino eta gero nabarmenki jaisten da
egoera geldikor bateraino iritsiz . Balio maximoari dagokion deformazioa, birkristaltze
dinamikoa hasteko behar den deformazioa baino pixka bat handiagoa da /1,3/.

Kasu batzuetan, birkristaltze (biguntze) eta deformaziozko gogortzea batera gertatzen
ez direnean, tentsio-deformazio kurbek ondulatu itxura azaltzen dute .

Aurreko kasuan bezala, deformazioa bukatzen denean, tenperatura altua mantentzen
baldin bada, materialak estatikoki birkristaltzen jarraituko luke .

(2.3) . irudian, bai deformazioan zehar bai deformazio ondoren aritzen diren
berreskurapen-prozesuen grafiko bat ikus daiteke .

4



2.2 Tentsioa/Deformazio-abiadura/Tenperatura erlazioak

Aurreko atalean isurpen-kurben tankera aipatu egin da. Bere itxura deformazioan zehar
aritzen den biguntze-mekanismoari loturik dago . Tentsio-deformazio kurbetan tenperaturak eta
deformazio-abiadurak duten eragina kualitatiboki berbera da, hau da deformazio-abiadura
konstante baterako tenperatura handitzerakoan tentsioa gutxitzen da eta aldiz tenperatura
konstantea denean, abiadura gehitzerakoan tentsioa handitzen da .

Berotako deformazioari buruz eta material ezberdinekin egindako hamaika ikerketa
lanetan, tentsioaren eta deformazio-abiaduraren arteko hurrengo motako erlazioa proposatzen
da /1,2/ :

6s = 6o(T) N(T)

	

(2.1)

non 6g , s deformazio bati dagokion tentsioa, É deformazio-abiadura, 6o(T) eta N(T)
tenperaturaren funtzioak baitira . Deformazio txikietan, 6o eta N, s-en menpean daude, bainan
egoera geldikorra lortzen denean, balio hauek tenperatura jakia baterako konstanteak
mantentzen dira . Ekuazio honek emaitza termikoa baloratzea ez duelako uzten, egoera
geldikorrean beste bi adierazpen proposatzen dira, tentsio handiei eta txikiei dagozkienak
/1,2,5/ :

= A' 6n

	

(2.2)

s = A" exp(f36)

	

(2.3)

non A', A", n eta (3 konstanteak baitira, n eta (3 tenperaturarekiko independenteak izanez . n
koefizienteak material gehienentzat 5 balioa hartzen du. Erlazio hauek, "creep "-ean
proposatutakoen antzekoak zirela ikustean, Sellars eta Tegart-ek /5/ adierazpen orokorragoa,
tentsio-tarte zabalagoan baliogarria, proposatu zuten :

	 Qdefs = A{ sinh (Œ6)}n exp RT
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non A, a eta n tenperaturarekiko independenteak diren konstanteak eta Qdef aktibazio-energia
baitira. Tentsio txikietan (aa < 0.8), (2 .4) . ekuazioa (2 .2) . erlazio potentziala bihurtzen da eta
tentsio handietan (a6 >1 .2), (2.3) . erlazio exponentziala bihurtzen da . Konstanteen arteko
erlazio bat ere badago /1/ :

(3=an

Metal eta aleazio kopuru handi batean (2.4) . ekuazioak "creep "-ean edo berotako
deformazioan lortutako datuak ondo doitzen ditu /1,2/. Adierazpen hauen bidez berreskurapen
prozesuarekin erlazionaturik dagoen aktibazio energia kalkula daiteke Qdef

2.2 . Taulan /1/, material ezberdinei dagozkien aktibazio-energiak, ! bai berotako
deformazioan baita "creep " -ean ere, eta metalen autodifusiorako lortu diren aktibazio-energiak
adierazten dira .

TABLA 2.2 Berotako deformazioarekin erlazionaturik dauden prozesuen aktibazio-
energiak Kcal/mol-etan /1/

Taulan ikusten denez, kasu batzuetan berotako deformazioan lortutako aktibazio-
energia, Qdef, deformazio-abiadura tarte handi batean ez da aldatzen, bainan bestetan, "creep"-
ean lortutako aktibazio-energiaren (deformazio-abiadura txikiak) eta berotako deformazioan

6

Materiala Auto-difusioa Creep-a Berotako lana
Al 33 33-36 37
Ni 70 65-67 71

56 (Garbitasun handia)

Ni-5%Fe 71
Ni-10%Fe 81
Ni-20%Fe 53 Ni-->Ni-Fe

53 Fe->Ni-Fe
48 94

Cu 44-56 4'/-56 72
Fe-0.03%C (a) 57-67 68 66
Fe-2.8%Si (a) 48 Si-->Fe-Si

56 Fe-->Fe-Si
75 80

Fe-25%Cr (a) 50 Fe-*Fe-Cr 85
Fe-0.05%C (y) 65-74 61 67
Fe-0.25%C (y) 59 74 73

Fe-18%Cr-8%Ni (y) 67 Fe-*Fe-Cr-Ni 75 99
Zn 23 21(0.5-0.6 Tm) 23

38(0 .8-1 .0 Tm)



(deformazio-abiadura handiak) lortutako aktibazio-energiaren arteko diferentziak handiak dira.
Aurreko kasuetan Qdef balioak autodifusioarenaren antzekoak dira, biguntze-mekanismoa
"berriztatzea" dela adieraziz. Aldiz bigarrengo kasuetan, aktibazio-energiaren diferentziek,
"creep "-ean zehar aritzen den biguntze-mekanismoa "berriztatzea" dela, bainan berotako
deformazioan zehar aritzen dena "birkristaltzea" dela adierazten dute .

(2.4) . ekuazioa hurrengo eran idatz daiteke :

Z = ~ exp CRTf/ = A ( senh (a6)}n

	

(2.6)

non Z Zener-Hollomon parametroa baita .

Emandako material batentzat (2.6) . ekuazioaren baliogarritasuna mantentzeagatik,
hasierako mikroegiturarekiko independentea izanik, adierazpen hori materialaren egoera-
ekuazio bat da . Ekuazio honen bidez, T eta F,-ek definitutako deformazio-saiakuntza batean,
materialaren historioarekiko independentea izanik, isurpen-tentsioa, a, aurresan daiteke .

2.3 TentsioíDeformazio erlazioak

Aurreko atalean eztabaidutako erlazioak tentsioa neurtu den deformazioetan besterik
ez daitezke erabili . Horregatik, edozein tenperatura eta deformazio-abiadurarako
tentsio/deformazio kurba osoa ekuazio analitiko baten bidez adierazita edukitzea komenigarria
izaten da. Kurba horiek doitzeko ekuazio desberdinak erabili dira . Horietako adierazpen batzuk
hauxek dira /2/ :

6 = Ksm (2 .7)

6 = 6o+Bsm (2.8)

a = A(B+c)m (2.9)

a = A+Blns (2.10)

a = A-[(A-B)exp(-C8)]

	

(2.11)
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a = ao+B[1-exp(-Cc)]m

	

(2.12)

a= A[ 1-exp(-Csmn)] 1/n

	

(2.13)

non A,B,C,K,ao, m eta n deformazio-abiadura eta tenperaturaren menpean dauden
konstanteak baitira .

Proposatutako ekuazio-kopuru handia ikusita, garbi dago horietako bat ere ez dela
erabat egokia material eta saiakuntza-baldintza guztientzat .

Hockett /6/, (2.7) . (2.8). (2.9) . eta (2.11) . ekuazioei bere aluminioaren datuak doitzea
saiatu zen, (2.7) . ekuazioak doitasun hoberena ematen zuela ikusiaz, bainan beti isurpen-tentsio
maximotik beherako deformazioetan aplikatzen zen bitartean .

Deformazio handiagoetan, exponentzial erako ekuazioak [(2.11)-(2.13)], egokiagoak
ziren, deformazio handietan egoera geldikor batera eramaten dutelako . (2.12) . eta (2 .13) .
ekuazioak, deformazio txikietan (2.7) . eta (2.8) . ekuazioen baliokideak direla, ikusten da .
Bainan kontuan izan behar da adierazpen guzti hauek, soilik isurpen-tentsioan tontor
nabarmena azaltzen ez duten material eta deformazio-baldintzetan doitasun ona ematen dutela,
hau da berreskurapen-mekanismo bakarra "berriztatze dinamikoa" den horietan .

Berotako deformazioan erabiltzen diren deformazio-abiaduretarako kurben ohizko
itxura (2 .4) . irudian marra jarraian adierazitakoa izaten da .

Aurretik aipatutako erlazio guztien artean, Sellars eta laguntzaileek /7,8/ proposatutako
(2.12) . motako ekuazio bat datu esperimentalei ondo doitzen da, biguntze-mekanismo bakarra
"berriztatze dinamikoa" baldin bada . Ekuazio hau hurrengo tankerakoa da :

ae = ao + B[1-exp(-Cs)]m

	

(2.14)

non ao hasierako isurpen-tentsioa, B eta C Zener-Hollomon (Z) parametroaren menpean
dauden konstanteak eta m Z-rekiko independentea den konstante bat baitira. Kurba hau (2.4) .
irudian marra ezjarraiaren bidez irudikatzen da. Austenitaren kasuan "berriztatze dinamikoa"
motela dela eta, metatutako energia nahiko altua da deformazio kritiko bat gainditu ondoren
"birkristaltze dinamikoa" gertatzeko . Birkristaltze dinamikoak eragindako biguntzea (Da)
adierazteko, deformazioaren menpekoa den honako Avrami-ren motako ekuazio bat erabiltzen
da :

Aa = B' ( 1-exp[-K((s - asp)/sp)m'}}

	

(2.15)
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non B' koefizientea Z parametroaren menpekoa baita eta K, m' eta a parametro horren
independenteak diren koefizienteak baitira. sp isurpen-kurban tentsio maximoari dagokion
deformazioa da .

(2 .14) . , eta (2.15) . adierazpenetan azaltzen diren konstanteen balioak Z-ren funtzioan
kalkulatu ondoren, tentsio/deformazio (6-s) kurba oso-osorik kalkula daiteke ondoko
prozedura erabiliz :

Z-ren balio-tarte zabala batean deskribitutako kurbak egindako behaketekin adoz daude
/9/, (2.4) . irudian puntu eta lerroen bidez irudikatutako kurban ikus daitekenez .

Horrela ekuazio hauek, materialaren hasierako mikroegitura ezagutzen denean,
berotako deformaziorako behar diren indarrak kalkulatzeko egokiak dira .

(2 .15) . ekuazioan birkristaltze dinamikoaren zinetika deskribitzeko tontor-deformazioa,
sp , oinarria bezala erabiltzen da, zeren eta asp biderketa, s c birkristaltzea hasteko behar den
deformazio kritikoaren neurketa bat da . sp balioa hasierako ale-tamainaren eta Z
parametroaren menpean dago .

2.4 Mikroegituraren eboluzioa dinamikoki berriztatzen diren materialetan

Isurpen-tentsioa, deformazio-abiadura eta tenperaturaren arteko erlazioei buruz,
berotako lanean zehar dinamikoki berriztatzen diren ala birkristaltzen diren materialeen artean
diferentzia egin ez bada, mikroegituraz hitzegiterakoan gauza aldatzen da .

2.4.1 Egituraren eboluzioa

Pilaketa-akatsen energia altua duten materialetan, berotako deformazioan zehar,
hasieran aleak luzatzen dira, deformazioaren norabidean /10,11,12/ . Jarraian, autoreek "kristal
berriak" izendatzen dituzten ale ekiaxiko batzuk agertzen dira hasierako ale-mugak
mikroskopio optikoan bereizgaitzak bihurtuz, ikus (2.5) . irudia. Honen araberan, hasierako
aleak ez dira ordezkatzen baizik eta beren barnean edo mugeetan elementu berri batzuen
garapena gertatzen da. Azken elementu hauen tamaina hasierako aleenaren eta azpialeenaren
artean erdiko tamaina da . Lombry eta laguntzaileek /11/, elementu berri hauen tamaina eta

9

6=6e s<_acp denean (2.16)

6 = 6e - 06 s_asp denean (2.17)



tentsioaren arteko erlazio bat aurkitzen dute, saiakuntza-abiadura eta tenperaturarekiko
independentea izanik. Adierazpen hau hurrengo erakoa da :

6 = K dpn

	

(2.18)

non n= -0.9 baita .

2 .4.2 Azpiegituraren eboluzioa

Dislokazioen banaketaren eboluzioa berriztatze dinamikoan zehar, ! deformaziozko
gogortze fasean hasten da, dislokazioen metatzearekin eta azpialeen sortze gradualarekin
/1,13/ . Dislokazio-dentsitate handitzen den heinean, hauen ezeztapen-abiadura sortze-abiadura
berdintzera iristen da, horrela dentsitate hori gehitzen da oreka-balio bat lortu arte /1,14/ .
Deformazio handietan, azpialeak ekiaxikoak mantentzen dira, nahiz eta aleak inposatutako
deformazio makroskopikoaren araberan luzatu . Autore batzuek diotenez /15/ portaera hau
"birpoligonizazioa" deitutako prozesu baten bidez uler daiteke . Prozesu horretan, azpimugak
berotako deformazioan zehar jarraiki deskonposatu eta formatu egiten dira . Beste autoreek
/16/ azpialeak ekiaxiko zergatik mantentzen diren argitzeko, esperimentalki beste mekanismoa
ikusi dute; haiek proposatzen dute, azpialeen tamaina oreka dinamikoan manten daitekela
azpimugen migrakuntzari esker . Baita ere azpimugen migrakuntza bera oso berriztatze
mekanismo eraginkorra dela aipatzen dute .

Berotako lanean zehar, hasieran isurpen-tentsioa handitzen da eta berarekin batera
dislokazio-dentsitatea, azpialeen formazioa hasiz /1,13/ . 0.05-1 s-1 deformazio-abiadura tantean
azpiale horiek 0.2-0 .3 inguruko deformazioetan lortzen dute bere oreka-tamaina /1/. Azpialeak
formatzeko behar den deformazioa, Z-rekin handitzen da, hau da isurpen-tentsioarekin /1/ .
Deformazio handietan, egoera geldikor bat lortzen da, non isurpen-tentsioa ez den aldatzen eta
azpialeak orekan mantentzen diren, bai bere tankeraren, baita bere tamainaren ikuspuntutik ere .
Azpialeen batezbesteko tamaina tenperatura handitzerakoan eta deformazio-abiadura
gutxitzerakoan gehitzen da .

Ikerlari askok /1,10,12,11,17/ tenperatura altuan aplikatutako edo garatutako
tentsioaren eta azpialeen batezbesteko tamainaren arteko erlazioa aztertu dute, hurrengo
motako adierazpena proposatuz :

a=6a +d -q

	

(2.19)

non q-aren balioa material desberdinetarako 1=1 .5 tantean bait dago /1,18/ .
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2.5 Mikroegituraren eboluzioa dinamikoki birkristaltzen diren materialetan

Lan honen helbururen bat Inconel 625 Ni-superaleazioak berotako deformazioarekiko
duen portaera aztertzea da . Nikel eta bere aleazioak, pilaketa-akatsen energia baxua duten
materialen taldean kokatzen da /1,3,4/, non biguntze-mekanismo nagusiena "birkristaltze
dinamikoa" den .

Aurretik aipatu zenez, material mota honetan "berriztatze dinamikoaren" prozesuak
motelak dira eta sc deformazio kritiko bezala ezagutzen den deformazio bat gainditu ondoren
metatutako energia nahiko altua izaten da "birkristaltze dinamikoaren" prozesuak agertzeko .

Kasu honetan, dislokazioak, ezin direla erraz mogitu, deformatutako matrizean ale
berrien nukleazioa eta hazkundeagatik kolektiboki desagertzen dira /3/ . Birkristaldutako ale
berrien nukleazioa deformazio kritiko baterako gertatzen da, batez ere deformazioak
induzitutako ale-mugen mugimenduari esker /19/. Ale-muga batek dislokazio-dentsitate
handiko (10 14 - 10 15 m/m3) alderdi bat zeharkatzen duenean, bere atzean isurpen-tentsioa
txikia duen dentsitate baxuko (10 10 -10 11 m/m3) alderdi bat uzten du. Mekanismo honei
esker, balio maximoa hartu ondoren tentsioa nabarmenki jaisten da egoera geldikor bateraino
iritsiz . Birkristaltzearen bidez sortutako ale berriak berriz deformatu egiten dira eta berauen
barnean azpiegitura bat garatzen da . Azpiegitura hau ez da ondo berriztatzen eta deformazioa
balio kritiko batera iristen denean, berriz ere birkristaltzen hasten da .

Era honetaz, egoera geldikor bat azaltzen da eta egoera horretan materiala azpiegitura
desberdinez osatuta dago . Puntu batzuetan materiala guztiz birkristalduta egongo da
(dislokazio-dentsitate baxua), eta bestetan dislokazio-dentsitatea handia izango da,
birkristaltze-prozesua hastear egonik .

(2 .6) . irudian dinamikoki birkristaldutako mikroegitura batek (a(s)) tentsio/deformazio
kurban zehar duen eboluzioa irudikatzen da, 18Cr9Ni altzairu herdoilgaitz baten kasuari
dagokiona /20/ .

Aipatu behar da, aurrez izandako ale-muga guztiak nukleazio-lekuak bezala ez direla
berdinak eta horregatik sc ale-muga batetik bestera aida daitekela eta ondorioz isurpen-kurbak
portaera zikliko bat azaltzen duela, tontor bakarreko kurbekin konparatuz . Luton eta Sellars-
ek /4/, 1969-ean birkristaltze dinamikoaren mekanikari buruz egindako lan bat argitaratu zuten.
Lan horretan erakutsi zutenez, aldizkako portaeratik etengabeko portaerara dagoen trantsizioa,
sc-ek (birkristaltze dinamikoa hasteko behar den deformazio kritikoa) eta Ex-ek (deformazio
kritikoa gainditu ondoren birkristaldutako frakzio handi bat lortzeko (X) pasatzen den
denboran tx gertatzen den deformazioa) tenperaturarekiko eta deformazio-abiadurarekiko
duten menpekotasunarekin erlazionaturik dago . sc>sx denean, hau da deformazio-abiadura
txikietan eta tenperatura altuetan, birkristaltzea ziklikoa izaten da, aldiz, ec<ex denean, hau da
deformazio-abiadura handia eta tenperatura baxua denean, birkristaltzea jarraia da . (2.7) .
irudian, bi portaera mota irudikatzen dira . Irudian ikusten denez, tontor-deformazioa s p, sc-
aren neurketa arrazonagarri bat da eta (s.-sp) kenketa, (s s) egoera geldikorraren hasiera
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markatzen duen deformazioa izanda (kurbaren asetasuna birkristaltzearen lehenengo zikloaren
bukaeran lortzen denean), Ex-aren neurketa arrazonagarri bat da (Ex ~ Es - Ep) .

Ale berrien nukleazio-lekuak aurrez izandako mugak direla ikusita, birkristaltze
dinamikoaren abiadura eta kurbaren itxura, Do hasierako ale-tamainaren menpekoak direla
pentsatzea logikoa izango litzateke. Horrela azaltzen da egindako ikerketetan /20,21/,
behintzat birkristaltze jarraia denean, (2.8) . irudian ikusten denez /20/ . Irudi horretan, T
tenperatura batean eta s deformazio-abiadura ezberdinetan, Do hasierako ale-tamaina aldatzen
denean lortzen diren kurbak adierazten dira . Hasierako ale-tamaina gutxitzerakoan,
birkristaltze dinamikoa azeleratzen dela ikusten da . Honen ondorioz, tontor-deformazioa
txikiagotzen da eta egoera geldikorra tontorra gainditu ondoren azkarrago lortzen da . Era
berberan, Do txikiagotzerakoan Ec gutxitzen da, birkristaltze dinamikoa has¡ baino lehenago
deformaziozko gogortze azkarrago baten ezezik, ale-mugetan nukleazio azkarrago baten
ondorioz .

Dinamikoki birkristaldutako mikroegituraren garapena deformazioaren araberan
arakatu den saiakuntzetan ikusi denez /20,21/, deformazioarekiko birkristaldutako frakzioak
duen menpekotasuna Avrami motako ekuazio baten bidez adierazi daiteke :

X = 1 - exp [-K (E -Ec)n ]

	

(2.20)

non K eta n konstanteak baitira . Nikelentzat n =1 balioa argitaratu egin da /21/, bainan altzairu
herdoilgatzearekin egindako saiakuntzetan n= 1 .2-1 .4 tartean ematen da /20/. n berretzailea T,
E eta Do-aren independentea da, K parametro horien menpean izanik, Do eta Z
txikiagotzerakoan handituz .

Birkristaltze dinamikoaren prozesua, deformatutako matrizean ale berrien nukleazioa
eta hazkundea bezala deskribitu egin da . Bainan kasu honetan, birkristaltze estatikoan
gertatzen denaren aurkan, ale berri horien hazkundea mugaturik dago /21/ . Honen ondorioz,
birkristaldutako frakzioa handitzen den araberan birkristaldutako ale-tamaina, Drex, oso gutxi
aldatzen da, Do-arekiko ia independentea izanik /20,21/, (2.6) . irudian ikus daitekenez .

Autore askok proposatu dutenez, birkristaldutako ale-tamaina a s asetasun-tentsioaren
funtzio bakarra da, hau da Z-ren funtzioa :

6s = MDrexq (2.21)
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non M konstante baita eta q-aren balioa, ikertutako material ezberdinetarako 0.5=0.8 tartean
dago /4,18,22,23,24,25/. Ni eta bere aleazioetan doitasun hoberena lortzen da q z, 0.75
balioarentzat /4,22,25/ .

Birkristaltze dinamikoak sortutako ale-tamaina orokorrean oso xehea da, gehien bat Z-
aren balioak handiak direnean, hau da tenperatura baxua eta deformazio-abiadura handia .
Baldintza hauetan erabat birkristaldutako egitura bat lortzea oso deformazio handiak beharko
lituzke, zeintzuk soilik deformazio handiak suposatzen dituzten industrial prozesuetan lortzen
diren, adibidez estrusioa . Aipatu behar da, nahiz eta materialaren birkristaltze dinamikoa osoa
lortu, materiala azkar hozten ez bada, dinamikoki birkristaldutako ale-egitura birkristaltze
estatikoaren bidez oso azkar bihur daitekela (birkristaltze metadinamikoa) . Hau gertatzen da,
aurreko lan batean azaldu den bezala /26/, dinamikoki birkristaldutako egituretan birkristaltze
estatikoak inkubazio-periodorik behar ez duelako .
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2. KAPITULUA : IRUDIAK

CAPITULO 2 : FIGURAS





(2.1) .Ir . : 700°C-tan (0.54 T„) deformatutako "Fe-Armco" bate¡ dagozkien tentsio/deformazio
kurbak /3/.
Fig .(2.1) : Curvas tensión-deformación para un "Fe-Armco" deformado a 700°C (0 .54 Tn) /3/.

TRUE STRAIN

(2.2).Ir . : 1100°C-tan (0.76 Tu) deformatutako altzairu austenitiko bate¡ dagozkien
tentsio/deformazio kurbak /3/ .
Fig.(2.2): Curvas tensión-deformación para un acero austenítico deformado a 1100°C (0.76
Tm) /3/ .
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(2.3). Ir . :Berotako deformazio-prozesu industrial batean zehar gerta daitezken berriztatze eta
birkristaltze-prozesuak, bai estatikoak baita dinamikoak ere . (a) eta (c) irudiek pilaketa-akatsen
energía handia duten materialetan aritzen diren mekanismoak erakusten dute, (b) eta (d)
irudiek energía hori txikia duten materialetan aritzen direnak /3/ .
Fig.(2 .3): Procesos de restauracion y recristalización estáticos y dinámicos que pueden
producirse durante un proceso industrial de deformación en caliente . Las figuras (a) y (c)
muestran los mecanismos actuantes en materiales con alta energía de defectos de apilamiento,
mientras que (b) y (d) en aquellos en los que dicha energía es pequeña /3/ .
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300

neurtutako tentsio/deformazio kurbak /9/ . E = 4.5 s'1, T= 900°C, Do = 17 µm .
Fig.(2.4): Curvas tensión-deformación computada y medida para un acero C-Mn que muestra

Strain

(2.4). Ir . : Birkristaltze dinamikoa erakusten duen C/Mn-altzairu batentzat kalkulatutako eta

2

recristalización dinámica /9/. E = 4.5 s'', T= 900°C, Do = 17 µm .
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(2.5) .Ir . :400°C-tan bihurduraren bidez deformatutako aluminio baten bihurdura-
momentu/biraketa-kopuru kurba . Mikrografietan deformazio ezberdinetan materialak duen
mikroegitura ikus daiteke /12/ .
Fig.(2.5) : Curva par-número de vueltas para un aluminio comercial deformado por torsión a
400°C. Las micrografias muestran la estructura del material para las diferentes deformaciones
que se indican /12/.

0.05 mm'

(2.6).Ir : 1100°C-tan, 1 s -1 , deformatutako 304 motako altzairu herdoilgaitz austenitiko bate¡
dagokion birkristaltze dinamiko-mikroegituraren eboluzioa tentsio/deformazio kurban zehar
/20/ .
Fig.(2 .6): Evolución de la microestructura de recristalización dinámica a lo largo de la curva
tensión-deformación para un acero inoxidable austenítiko tipo 304, deformado a 1100°C, 1s-1
/20/ .
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(2.7) .Ir . :Birkristaltze dinamikorako aurresanako tentsio/deformazio kurbak, (a) Ec>EX
(b) Ec<FIx /4/.
Fig.(2.7) : Curvas tensión-deformación predichas para recristalización dinámica, (a) Ec>EX
(b) Ec--zx /4/ .

(2.8).Ir. :1150°C-tan, 0.5s-1 deformatutako 4439 motako altzairu herdoilgaitz batentzat
hasierako ale-tamaina ezberdinetan (Do) lortutako tentsio/deformazio kurbak /20/ .
Fig.(2 .8) : Curvas tensión-deformación de un acero inoxidable tipo 4439 deformado a 1150°C,
0.5 s-1, para diferentes tamaños de grano iniciales (Do) /20/ .



3. KAPITULUA : SUPERALEAZIOAK

3.1 . Definizioa

Tenperatura altuetan (500°C-tik gora) erabilitako Ni-z, Fe/Ni-z eta Co-z oinarritutako
aleazioak dira. Erresistentzia mekaniko handia ezezik, korrosio-erresistentzia oso ona dute
tenperatura altuetan .

Kosto handiko aleazioak direla aipatu behar da, bere fabrikaziorako erabiltzen diren
lehengaiak garestiak direlako eta produkzio-prozesu sofistikatuak erabiltzen direlako. Fe/Ni-
aleazioak, orokorrean forjatutako ala ijeztutako produktoak bezala erabiltzen dira, bainan, Ni
eta Co-aleazioak forjatu ala moldeatu daitezke . Normalean, aleazio-elementu gutxi duten
konposizioak forjagarriak dira eta asko dutenak moldeoan erabiltzen dira .

Aleazio hauek soldagarriak dira, bainan aleazio-elementuen edukina handia dutenak,
fase gogortzaile kantitate handia dutelarik, soldatzeko zailak dira .

Superaleazioen propietateak, konposizio kimiko eta tratamendu termiko edo
termomekanikoen bidez kontrola daitezke . Tratamendu horien ondoren oso erresistentzia ona
lor daiteke tenperatura altuetan.

(3 .1) . irudian /27/, aipatutako hiru motako aleazioen haustura-erresistentziak
tenperaturarekiko irudikatzen dira . Irudian ikusten denez, tenperatura altuetan Ni/aleazioak
erresistenteenak dira, Fe/Ni-aleazioek erresistentzia txikiena dute eta Co-aleazioek erdiko
portaera erakusten dute .

3.2 Superaleazioen fase eta egiturak

Superaleazioak, matrize austenitiko batez (F .C.C.) eta barietate handiko bigarren-fasez
osatuta daude . Superaleazio guztietan, MC, M23C6, M6C motako karburoak eta arruntak ez
diren M7C3 motako karburoak aurkitzen dira eta gainera, Fe/Ni eta Ni-superaleazioetan FCC
sarea duen y' fasea (Ni3(AI,Ti)) ere bai .

Bere erresistentzia mekanikoa, batetik disoluzio solidoz matrizearen gogortzetik eta
bestetik bigarren faseen prezipitazio fin eta sakabanatutik dator. Nahiz eta karburoen
prezipitazioak zenbait gogortze sortu, normalean, karburoak ale-mugetan prezipitatzen
direnean, ale-mugak goi-tenperaturetan irristadurarekiko erresistenteagoak bihurtzen dira.
Egitan, prezipitazioak sortutako gogortzea, konposatu intermetalikoen sakabanatze fin batetik
dator, batez ere y' faseari dagokiona .

Aleazio hauen beste propietate aipagarria, goi-tenperaturetan oxidazioarekiko
erresistentzia handia dutela da . Altzairu herdoilgaitzetan bezala, aleazio hauek korrosioarekiko
duten erresistentzia handiaren arduraduna kromoa da. Aluminioak ere ezaugarri hau hobetzen
du .
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3 .1 . Taulan /28/ alezio hauetan aleazio-elementu bezala erabilitako elementu
inportanteenak eta bere eragina baita ere, adierazten dira . Elementu hauek, bere eraginaren
araberan, hiru taldetan sailkatzen dira ; disoluzio solidoz erresitentzia handitzen dutenak,
karburoak edo konposatu intermetalikoak osatzen dituztenak eta y' fasea sortzen dutenak. Alde
batetik, matrize austenitikoa duten Fe/Ni eta Ni-aleazioek, fase topologiko trinkoak (TPC)
sortzeko joera handia dute, sigma, mu, chi eta laves faseak bezala. Beste aldetik, Ni-aleazioek
fase geometriko trinko eta ordenatuak (GCP) prezipitatzeko joera dute, y' [ Ni3(AI,Ti) ] eta il
[(Ni3Ti)] adibidez /28/ .

(3 .2) . eta (3 .3) . irudiek, ale-mugetan prezipitatzen diren karburoak, eta matrizearen
barnean geometria kuboidaleko y' partikulen prezipitazio homogenoa, erakusten
dute,Waspaloy bati /27/ eta Udimet 700 bati /28/ dagozkienak .

TABLA 3.1 Ni-superaleazioetan elementu ezberdinek duten eragina

* Aleazio batean efektu guzti hauek ez dira beti gertatu behar .

3.3 Mikroegitura eta propietate mekanikoen arteko erlazioa

Superaleazioetan, bere konposizio eta mikroegitura konplexuak direla eta, mikroegitura
eta propietate mekanikoen arteko erlazioak zehatz arrazonatzea oso zaila dela, aipatu behar da.
Zailtasun bera horrek, metalurgia fisikoaren ikuspuntutik, aleazio hauek oso erakargarriak
egiten ditu .
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Elementua Efektua*
Cr Berotako oxidazioarekiko eta korrosioarekiko

erresistentzia ; disoluzio solidozko gogortzea .
Mo, w Disoluzio solidozko gogortzea; MçC karburoak
AI,Ti Y', Ni3(A1,Ti), osatzaileak, prezipitaziozko

gogortzea; Ti-ak MC karburoak formatzen ditu ;
Al-ak oxidazioarekiko erresistentzia hobetzen du.

Co y' fasearen disoluzio-tenperatura handitzen du.
B,Zr,Hf Harikortasunaren gehikuntza ; B-ak boruroak

formatzen ditu ; Hf-ak MC karburoak formatzen
ditu eta urtu-aleazioetan y-y' eutektiko sortzea
errezagoa egiten du .

C MC,M7C3 M23C6 y M6C karburoak osatzen
ditu .

Nb y", Ni3Nb, formatzen du ; prezipitaziozko
gogortzea ; S, Ni3Nb, fase ortorronbikoa formatzen
du .

Ta Disoluzio solidozko gogortzea ; MC karburoak
osatzen ditu, oxidazioarekiko erresistentzia
hobetzen du .



Superaleazioei buruz hitzegiterakoan, batez ere goi-tenperaturetan dituzten ezaugarriak
aipatu behar dira . Honek ez du esan nahi giro-tenperaturan ezaugarri onak ez dituztenik, baizik
eta propietate horiek beste material merkeagoekin lortu daitezkela . Tenperatura altuetako (>_
0.4-0.5Tf) erresistentzia mekanikoari buruz hitzegiterakoan, elastikotasun-muga handi batean
pentsatu ezezik, denboran zehar gertatzen diren deformazio plastiko-fenomenoetan, hau da,
termoisurpena edo "creep" ere, pentsatu behar da . Superaleazioen diseinua batez ere bere
termoisurpenarekiko erresistentziaren araberan egin da, zenbait aspektu, adibidez nekea (bai
ziklo-kopuru altua baita bajua ere) eta tenperatura altuetan giro erasokor baten eragina, ahaztu
gabe .

"Creep" baldintzetan polikristalezko materialak berotan jariazteko oinarrizko bi modu
daude: ale-barnean dislokazio-mugimendua -labainketa eta gorakadaren bidez-(Power Law
Creep) eta materialaren difusio zuzena, bai kristal-sarean zehar, bai ale-mugetan zehar.
Azkeneko bi mekanismo hauetan ale-mugaren tamainak eragina handia du .

Fe/Ni eta Ni-superaleazioen propietate mekanikoak hurrengo mikroegitura-aldagaien
araberan daude :

-Prezipitatu tankera eta kantitatea

-Alearen tamaina eta itxura

-Karburoen banaketa

Superalezioak, matrizea (Ni) eta solutuaren arteko dagoen atomo-tamainaren
diferentziarekiko proportzionalak diren gogortze-efektuak dituzten elementuekin, disoluzio
solidoz gogor daitezke . Elementu eraginkorrenak, kromoa, molidebnoa eta wolframioa dira .
Alcazio hauek y' fasearen prezipitazioz ere gogor daitezke . Fase hau osatzen duten elementu
nagusiak, aluminioa eta titanioa dira, tantalo eta niobioak, aluminioa ordezka dezaketen arren
niobioak y", Ni3Nb, fasearen prezipitazioa sortzen du) . Prezipitatu hauek, "power law creep"
deformazio-mekanismoa izateko behar den dislokazio-mugimendua eragozten dute . Fase hau,
Fe/Ni-aleazioetan eta lehenengo belaunaldiko Ni-superaleazioetan, geometria esferoidalekoa
zen, bainan georago garatutako Ni-superaleazioetan fase hau geometria kuboidalekoa zen,
(3 .4) . irudian /29/ adierazten denez, non aleazio hauen mikroegitura-eboluzioa kromo-
edukinaren araberan irudikatzen den. Fase honek sortutako erresistentziaren hazkundea,
partikula-tamainarekin, mugaren azalera-energiarekin (APB) eta fase honen pilaketa-akatsen
energiarekin, y' fasearen eta austenitaren (y) erresistentziarekin, koherentzi-deformazioekin, y'
bolumen-frakzioarekin eta y-n eta y'-n difusibitatearekin, erlazionaturik dago . Esandakoaren
arren, fase honen eta propietate mekanikoen artean egin daitekeen erlazio zuzenena, fase honen
frakzio bolumetrikoa eta tamaina kontutan hartuz izaten da .

Copley eta Kear-ek /30/ Ni-aleazioen erresistentziak hurrengo erako adierazpen bat
jarraitzen duela, frogatu zuten :

= y0 T 1

	

+
tic

2b br0 + 2 ~° T
p

20



non:

baitira .

ic = ebakidura-tentsio kritikoa
io = matrizearen sarezko marruskadura-tentsioa
tcp = partikularen sarezko marruskadura-tentsioa
yo = mugaren gainazal-energia (APB)
ro = prezipitatuaren erradioa
b = Burger's-en vektorea
T = dislokazio-lerroaren tentsioa

Beste aldetik, y' fasearen tankera eta egonkortasuna "misfit ", S, parametroaren
funtzioan daude, hurrengo adierazpenaren bidez definituta :

&=2 ap -am

	

(3.2)
ap + am

non ap prezipitatuaren sare-parametroa eta am matrizearen sare-parametroa baitira.

Esperimentalki egindako azterketek /31/, aleazio-erresistentziaren gehikuntza y'
fasearen bolumen-frakzioaren araberan dagoela, garbi adierazten dute . Bolumen-frakzio hori
gogortzaile elementuak (A1,Ti) gehitzerakoan handi daiteke .

Beste aldetik, Ni-superaleazio gehienak, bai ale-mugetan baita ale-barnean ere,
karburoak dituzte. Karburoak osatzen dituzten elementuak batez ere V, Ti, W, Mo, Cr, Nb eta
Ta dira, gutxikor efektibotasun-ordenean . Ale-mugetan prezipitatutako karburoek propietate
mekanikoetan eragina handia dute /32,33/ . Ale-mugen barrena pelikula jarraia tankerako
karburoen prezipitazioak, propietateen degradakuntza gogor bat sortzen du, zailtasunean
gehienbat. Prezipitazio ezjarraiak, "creep "-arekiko erresistentzia errazten du, ale-mugen
mugimendua eragozten duelako. Dena dela, ale batetik bestera transferitzen den deformazioa,
momentuz, karburoen hausturak edo muga-arteko separazioak egokitzen du, haustura, ale-
arteko haustura izanik. Aldiz, ale-mugetan prezipitaturik ez dagoenean, materiala goizegi
hausten da, zeren eta ale-mugen mugimendua eragotzia ez izatean, ale-muga horien puntu
hirukoitzetan pitzadurak sortzen bait dira.

Ale-mugen barneko prezipitazioak, orokorrean, Fe/Ni eta Ni-superaleazioen
erresistentzia-hazkundean ez du eragin handirik izaten.

Beste aldetik, orratz erako il, a, g eta Laves faseek, orokorrean, eragin kaltegarria
dute, bere mofologiagatik, harikortasunaren faltagatik eta gogortzaile elementu batzuekin
loturik daudelako . Fase hauek pitzaduren sortzaileak dira . Modu berezian a fasea, Ni-aleazio
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batzuetan, "creep" edo termoisurpen-bizitza laburtzen duela, frogatu egin da /34/, (3 .5) .
irudian adierazten denez /34/ .

y'-ren prezipitazioan oinarrituta dauden aleazioak, tenperatura oso altuetan, bere
erresistentzia galtzen hasten dira, bai fase horren partikulak loditzen direlako, baita matrizean
disolbatzen direlako ere . Arazo hau gainditzeko asmoz, tenperatura oso altuetako
superaleazioak diseinatu dira . Aleazio hauek, matrizean disolbaezineko oxido-sakabanaketazko
gogortzean oinarrituta daude, torio-oxidoa eta Itrio-oxidoa adibidez. Aipatu behar da, aleazio
hauek hautsen trinkotzeaz besterik ez daitezkela lortu .

3.4 Korrosioarekiko erresistentzia

Altzairu herdoilgaitzen kasuan bezala, Fe/Ni eta Ni-superaleazioek ale-arteko
korrosioarekiko duten sentiberatasun maila, kromoz aberatsak diren M23C6 karburoen ale-
mugetako prezipitazioarekin, erlazionaturik dago, karburo horien inguruko zonak kromoz
probetzen direlarik . (3 .6) . irudiak, Bain-ek /35/ proposatutako modeloa deskribitzen du, non
kromoaren konzentrazio-gradientea ale-mugarekiko perpendikularra suposatzen baita :

Aldiz, ale-mugen erasoa eragozteko, egin daitezkeen zenbait ekintza hauxek dira :

- Disolbagarritasun-mugaren azpitik, karbono-edukinaren murriztea.

- Kromo baino karbonozaleagoak diren elementuak gehitzea .

- Egonkortasun-tratamendu termikoa .

Egonkortasun-tratamendua, tenperatura altuetan, 920-980°C tartean, M23C6
karburoaren prezipitazioa sorteraztea izaten da. Tenperatura horietan kromo-difusioaren
abiadura, matrizeatik prezipitazio-zonara difunditzeko, nahiko azkarra da . Horrela karburoen
ondoko zonan kromo-probetzea % 12-tik behera (materialak pasibatzeko behar duen minima)
ez da gertatuko. Tenperatura altuagoetako tratamenduetan karburo gutxiago formatzen dira,
zeintzuk beranduago tenperatura baxuagoetan prezipitatuko dira . Tenperatura baxuago
horietan kromo-difusioa motelagoa dela eta, karburoen inguruko zonetan kromo-pobretzea
gertatuko da .

3.5 Superaleazioen tratamendu termomekanikoak

Superaleazioek, bere ohizko aplikazioetan erabiltzeko(energia elektrikoa sortzeko
plantak, gas-turbinak, planta kimikoak, goi-tenperaturako erreaktore nuklearrak, hegazkin-
osagaiak . . .) zenbait propietate izan behar dute :

(a) tenperatura altuetan creep-arekiko erresistentzia handia

(b) nekearekiko erresistentzia handia
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(c) egitura-egonkortasun altua

(d) lan giroan korrosioarekiko erresistentzia

Propietate-konbinaketa egokiena, ezin da aleazio hutsarekin lortu, baizik eta
konposizio eta tratamendu termomekanikoaren arteko konpromezu bat behar da .
Tratamenduaren eragina mikroegituraren ezaugarriekin oso erlazionaturik dago .

Aleazio hauen tratamendu termikoa oinarrizko bi zatiz osatuta dago :

(1) Disoluzio-tratamendu termikoa

(2) Prezipitazio-tratamendu termikoak

Disoluzio solidoz gogortutako aleazio-motarako, disoluzio-tratamendua, tenperatura
altuan egindako suberaketa bat da, prezipitatu guztiak disolbatzeko, eta tenperatura horretan,
ale-tamaina egokiena lortzeko asmoz . Karburo bakarrak osatzen dituzten elementuak ez
dituzten aleazioetan, disoluzio-tratamenduaren ondorengo hozte-abiadurak oso azkarrak izan
behar dira, M23C6 motako karburoen prezipitazioa eragozteko . Tratamendu-tenperatura
handitzerakoan ale-tamaina ere gehitzen da . Erlazio hau ez da lineala, bereziki, aleazio horietan
non karburobakarrak osatzen dituzten elementu-kantitateak (titanio adibidez) eta aurretik
hotzean egindako deformazioak ale-tamaina kontrolatzen duten, ikus (3 .7) . irudia /36/ .

Zenbait lanetan /37,38,39/, Inconel 625-ari buruz (lan honetan erabilitakoen material
bat), tratamendu termikoak mikroegituran duen eragina aztertu egin da . (3 .8) . irudian /37/
Inconel 625-aren mikroegituran esperimentatutako aldaketak, disoluzio-tratamendu batei
jarraitzen zaion suberaketa-tenperaturarekiko irudikatzen dira . Disoluzio-tratamendu hori,
ordu beteko 1125°C-tako mantenimenduaz eta uretan hozte azkar batez osatuta dago
(erreferentzia-egoera) .

Suberaketa-tratamendua zortzi orduz luzatzen da, 500=1050°C-tako tenperatura-
tartean, eta hoztea airean . 650°C-taraino erreferentzia-egoerarekiko mikroegituran ez dira
diferentziak nabaritzen . 650°C-tatik gora, dislokazio-irristaduraren fenomenoak agertzen
hasten dira, 700-750°C-tako tenperatura-tartean orokorragoak direlarik . 700°C-tatik gora,
matrizearekiko koherentea den y" (Ni3Nb tetragonala) fasearen prezipitazioa, eta ale-mugetan
prezipitatutako M23C6 motako karburo fin batzuk, ikusten dira . 800°C-tatik gora ale-arteko
prezipitazioa (ale-mugetan eta makletan) ugaria da, konposizio kimiko-tarte zabal batean, hau
da, kromoz aberatsak diren karburoak eta Mo-z, Nb-z, Cr-z eta Si-z aberatsak direnak . 900°C-
tan M6C-motako karburoak loditzen dira eta 1000°C-tatik gora M23C6 motako karburoak
desagertu dira. Tenperatura horretan M6C motako karburoen tamaina eta kopurua
txikiagotzen da, eta MC (M= Nb,Ti, Mo) motako zenbait karburo agertzen hasten dira .

(3 .9(a)(b)(c)) . irudian /37/ suberaketa-tenperaturak, bai propietate mekanikoetan
(elastikotasun-muga, trakzioarekiko erresistentzia eta talkarekiko erresistentzia) baita
harikortasunean (luzapena eta area-murriztapena) ere, duen eragina, adierazten da.
Elastikotasun-muga eta trakzioarekiko erresistentziari buruz, ez suberaketa-tenperaturarekiko
ezta erreferentzia-egoerarekiko ere, ez dira diferentzia nabarmenak agertzen . Ezin da gauza
berbera esan harikortasunari eta talkarekiko erresistentziari buruz, non 650=850°C-tako
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tenperatura-tartean, M23C6 eta M6C karburoen prezipitazioak eraginda, erorketa gogor bat
ikusten baita /37/ . Suberaketa-tenperaturak, ale-arteko korrosioarekiko erresistentzian ere
eragina du, ikus (3 .10) . irudia /37/ . Tenperatura tarte horretan, karburoen prezipitazioak
eraginda, ale-arteko korrosio-abiaduraren gehikuntza bat ikusten da . Aurretik esandakoaren
araberan, 650=850°C-tako tenperatura tartean, Inconel 625-aren tratamendu termikoak ekidin
behar dira /37,38/.

y' fasearen prezipitazioz gogortutako aleazioetan, azkeneko tratamendu termikoa bi
etapa nagusiaz osatuta dago :

(1) Tenperatura altuko suberaketa, alezioa disoluzio solido homogenoa izateko, hurrengo
helburuekin : (a) berotan egindako forjaren ondorengo hoztean formatzen diren y' fasearen
prezipitatu guztiak disolbatu (b) y'-osatzaile elementuen homogenozazioa disoluzio solidoan
eta (c) ale-tamaina kontrolatu. Behar diren tenperaturak, 950°C-tatik 1200°C-taraino,
handitzen dira, y'-osatzaile elementuen kantitateak handitzen diren batera, hau da, y' fasearean
bolumen-frakzioaren hazkundearekin .

(2) y + y' zonako tenperaturetan suberaketa, y' fasearen prezipitazioa kontrolatzeko asmoz, hau
da, bolumen-frakzioa, tamaina, morfologia eta banaketa. Egitura-ezaugarri hauek, tenperatura,
mantenimendu-denbora, hozte-abiadurak eta tratamendu termikoaren etapen funtsean daude .

(3 .11) . irudian /40/, y'-ren eduki ezberdinentzako tratamendu-tenperaturak adierazten
dira . Disoluzio-tenperatura, fase horren osatzaile elementuen menpean dago . Beste aldetik,
irudi horretan, aleazio hauek jasaten dituzten prezipitazio-tratamenduak erakusten dira,
orokorrean, aleazio-elementu gutxiko aleazioetan bakarra eta y' fasearen osatzaile elementu
kantitate handiago duten aleazioetan anitzak izanez .

Aleazioaren bukaera-konformaketa, y' fasearen disoluzio-tenperaturatik gora egiten
baldin bada, deformazio-abiaduraren araberan dinamikoki birkristaldutako egitura lortzen da
/41/ . Disoluzio-tratamendu batek ale-tamainaren hazkundea sortzen du. Justu y' fasearen
prezipitaziotik-beherako tenperaturan egindako bukaera-konformaketa batean, birkristaltze
dinamikoa partzialki inhibitzen da, fase horren prezipitazioa hasten delako . Konformaketa mota
'hau erabil daiteke, geroago disoluzio-tratamendu bat egiten baldin bada y'-ren disoluzio-
tenperaturaren hazkundea eragozteko . Bi tratamendu termomekaniko mota hauek erabiltzen
dira Waspaloy-arekin, lehenengoa turbina-hegaletarako eta bigarrena turbina-disketarako /41/ .

3.6 Superaleazioen berotako deformazio-ezaugarriak

Berotako deformazioan, 10 -3 eta 10 3 s -1 arteko deformazio-abiadurak eta tenperatura
altuak, 0.6 Tu tenperaturatik gora, Tu materialaren urtze-tenperatura °K-etan izanez, erabiltzen
dira . Superaleazioak, goi-tenperaturetan erresistentzia handiak emateko diseinatuak izan direla
eta, aleazio hauen berotako lanean arazoak sor daitezkela begi bistan dago. Hori ikusita,
superaleazioek berotako deformazioan duten portaera karakterizatzea oso inportantea da,
aleazio bakoitzaren konformaketa-baldintza egokienak finkatzeko helburuarekin .
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3 .6.1 Deformazio-parametroak

Aurreko kapituluan aipatu zen bezala, berotako deformazioan zehar deformaziozko
gogortze-eta biguntze-prozesuak batera azaltzen dira /1/ . Deformazioan zehar ikusitako
biguntze-mekanismo nagusiak, berriztatze eta birkristaltze dinamikoa dira . Lehenengoa, metal
guztientzako deformazio txikietan, (s < 0.5), agertzen da, deformaziozko gogortze-abiadura
gutxituz . Metal batzuetan, mekanismo honen bidez deformazio handietan egoera geldikor bat
lortzen da /3,42/ . Beste metaletan, dislokazio-bilduma lehenengo taldean baino handiagoa da
eta dinamikoki birkristaldutako aleen nukleazioa sortzen du, zeintzuk isurpen-tentsioa
gutxitzen duten, egoera geldikor berria lortuz /1,43/. Mekanismo hauek, berotako isurpen-
tentsioa txikiagoa duen mikroegitura sortu ezezik, haustura-mekanismoen aurrerapena
eragozten dute, goi-tenperaturako harikortasuna nabarmenki hobetuz /2,22/. Ni-, (Fe-Ni, Ni-
Cr, Ni-Cr-Co)-superaleazioak, birkristaltze dinamiko-prozesuak jasaten dituzten aleazio
austenitikoak dira . Aleazio eta saiakuntza mota ezberdinei dagozkien lan batzuek
/25,44,45,46,47/, datuak hurrengo motako adierazpena baten bidez doitzen direla, proposatzen
dute :

s= A{sinh (Œa)}n exp(	RT
	 f )

	

(3 .3)

non A,a y n materialaren menpean dauden konstanteak bait dira eta Qdef deformaziorako
aktibazio-energia bait da . Ekuazio hau materialaren egoera-ekuazioa da . (3 .3) . adierazpenaren
A(sinh (aa)} n terminu hurrengoez ordezka daiteke, A'an tentsioa txikia denean eta A"exp((ia)
tentsioa handia denean . 3 .2 . Taulan, superaleazio ezberdinetan bibliografian aurkitutako
konstante horien balioak, adierazten dira .

TABLA 3.2

Sellars eta Livesey-ek /25/, 960=1070°C-tako tenperatura-tartean eta 0.5=50 s -1
deformazio-abiaduretan egindako konpresio launa-saiakuntzen bidez, Waspaloy-aren
(0.021%C, 18 .9%Cr, 14.2%Co, 4.45%Mo, 2.99%Ti, 1 .33%Al, 0 .041%Zr, 0.005%B, Bal. Ni)
portaera aztertzen dute. Saiakuntza egin baino lehenago, lagin guztiek, 1100°C-tako
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Materiala Saiakuntza-
mota

n p (MPa-1 ) Qdef
(KJ/mol)

Erreferentzia

Waspaloy Konpresio
launa

0.0143 475 Sellars/25/

Waspaloy Bihurdura 0.098 410 McQeen eta
Fulop /44,45/

304 Stainless Bihurdura 4.3 410 McQeen /3/
Nimonic 105 Konpresio

axisimetriko
0.012 345 Farag

	

eta
Hamdy /46/

Inconel 625 Bihurdura 5 .7 440 . Ferrer /47/



tenperaturan 15 min . bitarteko disoluzio-tratamendu bat jasan dute ( y'-aren disoluzio-
tenperaturatik gora ) . (3 .12) . irudian /25/, hasierako bi tenperatura ezberdinetan eta hiru
deformazio-abiaduretan lortutako Tentsio/Deformazio kurbak irudikatzen dira . Irudi berberan
saiakuntzan zehar dagoen tenperaturaren aldaketa ere adierazten da . Birkristaltze dinamikoa
dagoela eta, tontor bat ikusten da kurba horietan, bainan, erremintei eta inguruguneari dagoen
bero-transferentziaren eta deformaziozko berokuntzaren arteko konpetentziak kurbaren
itxuran eragina handiagoa du .

Bai tontor-tentsioa baita tontor-deformazioa ere, deformazio-abiadura handitzerakoan
eta tenperatura jeisterakoan, handitzen dira. (3 .13) . irudian /25/, tentsio-maximoa garbi dagoen
kasu horietan, tontor-tentsioaren eta tontor-deformazioaren arteko erlazioa adierazten da .

Lortutako datuak hurrengo erako adierazpenaren bidez ondo doitzen dira :

s= A exp((36) exp(	RT
	 f

)

	

(3 .4)

tentsio handietan balio duen (3 .3) . ekuazioaren hurbiltzeari legokiona . Lan honetan lortutako
aktibazio-energiaren balioa 475 KJ/mol da . Balio hau, aurretik McQeen eta Fulop-ek /44,45/
lortutakoarekin (410 KJ/mol, 3 .2 . Taulan adierazita) konparatzen baldin bada, altua dirudi .
Sellars diferentzia hau agirtzen saiatzen da, lan honetan deformazioarekiko tenperatura-
aldaketa handiak daudela aipatuz . Normalean aldaketa horiek, aurkako norantzan doaz,
deformazio-abiadura txikia edo handia denean. Lan-baldintza aldakor horiek,
tenperaturarekiko A parametroaren menpetasun bat sortu dezakete eta kontuan izan behar da,
parametro hori ( (3 .4) . ekuazioan ) aktibazio-energia kalkulatzerakoan konstante suposatu
dela. Orduan, Q = 475 KJ/mol balioa, soilik ageriko aktibazio-energiaren balio bezala
kontsidera daiteke, datuak Zener-Hollomon parametroaren hitzetan, Z = ~ exp (Q/RT)
erlazionatzeko balio duena .

(3 .14) . irudian /25/, Z eta tontor-tentsioaren arteko erlazioak, 0 .5, 1 . 1 .5 eta 2
deformazio konstantetan, irudikatzen dira . (3 .4) . ekuaziotik espero den bezala, datuak (3
maldako zuzenen bidez doitzen dira . Tontorrarako (3 = 0 .0143 balioa lortzen da, beste
deformazioetarako balio antzekoak lortuz . Horren araberan, (3, deformazioarekiko la ez da
aldatzen eta lortutako balioak Farag eta Hamdy-ek /46/ Nimonic 105-entzat lortutakoarekin
(3 = 0.012 ) konparagarriak dira .

Sellars-ek eta aurretik beste autoreek /45,48/ Waspaloy-arentzat lortutako datuak
elkarturik irudikatzen baldin badira, Q = 475 KJ/mol aktibazio-energia erabiliz, Z-a p, grafiko
erdi-logaritmiko batean, datuen doitasuna ona dela ikusten da, aurretik aipatutako aktibazio-
energia txikiagoak izan arren /44,45/, ikus (3 .15) . irudia /25/ . Irudian ikusten denez,
(3 .4) . ekuazioak, tentsioa 200 MPa baino txikiago denean, ez du balio .

(3 .14) . iruditik, Z-ren balio konstante baterako isurpen-tentsioak kalkula daitezke,
deformazioarekiko independenteak izanik, eta balio horiek deformazio-abiadura finko eta
baldintza isotermikoetan igerri litezken Tentsio/Deformazio kurbak irudikatzeko erabil
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daitezke . (3 .16) . irudian /25/, s=5s-1 deformazio-abiaduran ete hiru tenperatura ezberdinei
dagozkien kurbak irudikatu dira . Kurba hauek, dinamikoki birkristaltzen diren materialen
kurben ohizko itxura dute, hau da, deformazio handietan egoera geldikorra ageri dela .

Ferrer eta laguntzaileek /47/, 900-1150°C-tako tenperatura-tartean eta 0.038-3 .8 s -1
deformazio-abiaduretan, berotako bihurdura-saiakuntzen bidez eta 1050-1175°C-tako
tenperatura-tartean eta s = 0.25-1 .5 bukaerako deformazio-tartean egindako konpresio
axisimetriko-saiakuntzen bidez, Inconel 625-aren (20,4% Cr, 8 .1% Mo, 4.5%Fe. 3 .5%Nb,
0.04%Co, 0 .09%Al, 0.15%Ti, 0.1%Si,0.05%Mn, 0.03%C, Bal. Ni) portaera aztertu dute.
Saiakuntza egin baino lehenago, probeta guztiek 1175°C-tan egindako disoluzio-tratamendu
bat jasan dute, 6 orduz bihurdura-saiakuntzetan eta 2 orduz konpresioetakoetan .

Bihurdura-saiakuntzetan lortutako Tentsio-Deformazio kurbek, beste Ni-
superaleazioek /49,50/, non birkristaltze dinamikoak mikroegitura kontrolatzen duen, azaltzen
dituzten kurben itxura berbera dute, hau da, emadako tenperatura eta deformazio-abiadura
batean, tentsioa azkar igotzen da balio maximo bateraino eta hortik aurrera poliki erortzen da
egoera geldikor bat lortu arte . Kasu honetan, c =1 .4 baino txikiagoak diren deformazioetan ez
da egoera geldikorra ikusten .

Waspaloy-arekin gertatzen den bezala, deformazio-abiadura handitzerakoan eta
tenperatura jeisterakoan, tontor-tentsioa handitzen da, (3 .17) . irudian ikusten denez /47/ .
Irudian, deformazio-abiadura handienetan eta tenperatura baxuenetan, ohizko portaerarekiko
desbideratze bat ikus daiteke, hau da, tentsioak duen balioa igerri litekena baino txikiagoa dela .
Desbideratze hau deformaziozko berokuntza nabarmen batekin eta deformazio-kokatze batekin
erlazionatzen da . Aurretik bibliografian aipatu izan denez /51/, deformaziozko berokuntza
bihurdura-saiakuntzan zehar oso inportantea da, gehienbat deformazio-abiadura handietan
egindako saiakuntzetan eta isurpen-tentsio handiak dituzten materialetan, (superaleazioak
adibidez) .

10s-1 baino txikiagoak diren deformazio-abiaduretan eta tentsio txikietarako,
deformaziozko berokuntza adiabatikoaren efektua zuzendu ondoren, lortutako datuak
hurrengo motako adierazpenaren bidez ondo doitzen dira :

s = A6n exp(RTf )

	

(3 .5)

Lortutako aktibazio-energia Q= 440 KJ/mol eta n = 5 .7 izanez.

3 .6 .2 Birkristaltze dinamikoa

Aurreko atalean aztertutako isurpen-kurbek, bai Waspaloy-arentzat/25/ baita Inconel
625-arentzat /47/ ere, birkristaltze dinamikoa dagoela adierazten dute .
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Dinamikoki birkristaldutako egituretan bukaerako-tentsioa eta ale-tamaina hurrengo
motako adierazpenaren bidez erlaziona daitezke :

6f cc Drex-4

	

(3 .6)

(3 .18) . irudian /25/, konpresio launan saiatutako Waspaloy-ari dagokiona,
birkristaldutako ale-tamaina bukaerako-tentsioarekiko irudikatzen da . Datu hauek, (3 .6) .
ekuazioaren araberan doitzen dira, q= 0.75 balioarekin . Balio hau, aurretik Ni eta bere aleazio
batzuentzat lortutakoekin ados dago /52/ .

Sellars-ek /25/, birkristaldutako frakzioa deformazioarekiko sistematikoki handitzen
dela ikusten du . Bainan, tenperatura eta deformazio-abiadura handienetan ezik, saiatutako
probeta gehienetan inposatutako s = 2.7 deformazio baliokidearentzat (soilik saiakuntza baten
bat s = 0.5 deformazioan gelditu zen) birkristaltzea osoa ez dela ageri da . (3 .19) . irudian /25/,
tenperatura eta deformazio-abiadura ezberdinetan Waspaloy-ean egindako birkristaldutako
frakzioaren neurketak deformazioaren funtzioan irudikatzen dira . Neurketa hauek, konpresio
launa jasan duten probetetan deformatutako zonatik defbrmatugabeko zonara dagoen
trantsizio-zonan egiten dira . Irudian ikusten denez, bai tenperatura baita deformazio-abiadura
ere handitzerakoan, birkristaldutako frakzioa gehitzen da. 5s-1 deformazio-abiadurako
saiakuntzan, s =2.7 deformaziorako birkristaltzea osoa ez izateak, Waspaloy-ean beste Ni-
aleazio arruntagoekin konparatuz /52/, birkristaltze dinamiko-abiadura erlatiboki motela dela
esan nahi du . Birkristaltze dinamikoaren zinetika motel bat, Waspaloy-arentzat eta Inconel
718-arentzat, aurretik bibliografian aurkituta izan da /48/, soluto-edukina handiago batek
("solute drag effects") eta karburo eta beste partikulei dagozkien "pinning" efektuek eraginda.

Beste aldetik, abiadura txikiko saiakuntzetan (0.5s-1 ) birkristaldutako frakzio hain
txikia ikustea, saiakuntzan zehar dagoen tenperatura-erorketaren ondorioa da . Aldiz, 50 s-1 -
tako abiaduran ikusitako frakzio handiak, batetik saiakuntzan zehar dagoen tenperatura-
igoeraren eta bestetik neurketak egiten diren zonan dagoen birkristaltze estatikoaren ondorioa
dira .

Ferrer eta laguntzaileek /47/, birkristaltze dinamikoa aztertzeko asmoz, bihurdura-
saiakuntza batzuk egin zituzten, 0 .38s-1 deformazio-abiaduran eta deformazio ezberdinetan
saiakuntza etenduz. Deformazioaren funtzioan (e) birkristaldutako frakzio-neurketak (X) egin
zituzten, konpresioan eta bihurduran saiatutako laginetan . Datuak, Avrami motako ekuazio
baten bidez ondo doitzen dira, non ec birkristaltze dinamikoa hasteko deformazio kritikoa bait
da :

X = 1 - exp(K(s-sc)n)

	

(3 .7)
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Bihurdura-saiakuntzetan, (6-s) kurbetako lehenengo inflexio-puntuei zegozkien balioak
sc bezala hartu ziren . Balio hau s p-arekiko proportzionala zela aurkitu zen (sc=0 .67sp) .
Proportzionaltasun-faktore hau, bibliografian beste autoreek /27/ Waspaloy eta Inconel 718-
arentzat proposatu dutena (~ 0 .83) baino txikiagoa da . Konpresio-saiakuntzetan s c berdin 0
hartzen da . (3 .20(a)(b)) . irudian /26/ bihurdura eta konpresioari dagozkien birkristaldutako
frakzio-neurketak deformazioaren arabera irudikatzen dira .

Altzairuen birkristaltze dinamikoaren datuak enpirikoki deskribitzeko, (3 .7) .
ekuazioaren antzekoak diren adierazpenak erabiltzen dira /49,18/. Inconel 625-arentzat
lortutako n exponentearen balioak 1 eta 2-ren artean eta K parametroarenak -6 eta -2-ren
artean daude . n balioen tartea, beste autoreek birkristaltze dinamiko eta estatikoarako
proposatutakoekin ados dago /18,20,49,53/ . Birkristaltze estatikoaren kasuan, e aldagaia
tratamendu termikoak irauten duen denboraz ordezkatu behar da, deformazio-abiadura
konstante denean, deformazioa eta denbora proportzionalak direla eta .

3 .6 .3 Harikortasuna

3 .6.3 .1 Harikortasuna eta Birkristaltze dinamikoa

McQeen eta Fulop-ek /44/ Waspaloy-arekin egindako bihurdura-saiakuntzetan, hiru
haustura-mekanismo daudela ikusten da . Tenperatura baxuetan ale-barneko haustura da eta
sarritan haustura deformazio-banda eta makla edo ale-mugen arteko gurutzegunean hasten da .

Erdiko tenperaturetan, 0.5 T„ inguruan, harikortasun txikiei dagozkienak, ikus (3 .21) .
irudia /54/, pitzadurak puntu hirukoitzetan sortzen dira eta ale-mugen barrena hedatzen dira
bihurdura-ardatzarekiko perpendikularra den norabidean. Tenperatura hauetan ale-barneko
hausturatik ale-arteko hausturara pasatzen da . Aldaketa hau, muga-irristadurako hasieraren
ondorioa da, zeinek tentsio-maila handi hauetan puntu hirukoitzetan pitzadurak sortzen dituen .
Aleen deformazioak irristaduraren bidez sortutako tentsioak ezin ditu egokitu, sareak oraindik
isurpen-tentsio handia duelako . Gainean, material hauetan, bere pilaketa-akatsen energia
erlatiboki baxua dela kontutan harturik /1,3/, berriztatze dinamikoari dagokion biguntzea oso
txikia da.

Goi-tenperaturetan, 0 .6 T„-tik gora, harikortasun handiei dagozkienak, ikus (3 .21) .
irudia /54/, mikroegiturak birkristaltze dinamikoa jasaten du . Birkristaldutako ale berrien
isurpen-tentsioa ordezkatzen dituzten zonena baino askoz txikiago da eta horrek hasieran
deformaziozko gogortzearen gutxipen bat sortzen du, (hau da tontorra isurpen-kurban), eta
gero, ale horiek hazitzerakoan, biguntze bat, (hau da erorketa isurpen-kurban) .

Birkristaltzearekin loturik dagoen ale-migrakuntzak ale-mugak sortu izan diren
pitzaduretatik urruntzen ditu . Pitzadura horiek, ale-mugekiko isolatzean, ezin dute hazi eta
borobiltzen hasten dira . Pitzadurak ale-muga bat harrapatzen dutenean heda daitezkela kontuan
harturik, harikortasuna asko gehitzen da eta soilik, azkenean lotu daitezken haize-zulo txikien
bolumenaren hazkundeagatik mugaturik dago /2,55/.
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3 .6 .3 .2 Soluto eta prezipitatuen eragina

(3 .21) . irudian /54/ erakutsitako datuek, alezio-elementuen gehikuntzak, aide batetik
harikortasuna gutxitzen duela eta bestetik birkristaltze dinamikoari dagokion harikortasun-
handipena tenperatura altuagoetara mugitzen duela, adierazten dute.

Ni-superaleazioetan, sarea Fe, Co, Nb, Cr eta Mo-aren disoluzio solidoagatik eta y'
Ni3(A1,Ti,Nb) fasearen prezipitazioagatik gogortzen da . Prezipitatu hauek harikortasunaren
gutxipenean eragina nabarmena dute . (3 .22) . irudian /54/, superaleazio ezberdinentzat trakzio-
saiakuntzen bidez neurtutako harikortasunak irudikatzen dira . Irudian ikusten denez, aleazio-
elementuen edukina handitzerakoan, gehien bat y' fasearen formatzaileak, Al eta Ti,
harikortasuna gutxitzen da . Baita ere, elementu horien edukina gehitzerakoan, harikortasuna
maximoa den tenperatura-tartean estutzen dela, ikusten da .

Partikula eta segregazioek, ale-mugen migrakuntza eragotzi dezakete eta gainera,
partikulek dislokazio-azpiegitura egonkor dezakete nukleazioa galeraziz. Mekanismo honen
ondorioz birkristaltze dinamikoa izateko behar den deformazio kritikoa handitzen da eta ale-
mugek emandako bolumen bat zeharkatzen duten maiztasuna gutxitzen da Horrela pitzadurek
aie-mugak harrapatzeko denbora gehiago dute eta azkarrago hazi daitezke . Superaleazioetan,
y' prezipitatuek nukleazioa inhibitzen dute eta karburoek ale-mugen migrakuntza eragozten
dute /56/ .

3.7 Superaleazioen berotako konformaketa

Aleazio hauek konforma daitezken tenperatura-tarteari buruz, aleazio gehienetan
tenperaturak baxuak izaten direla, (1200°C-tatik behera), esan daiteke . Orokorrean,
tenperatura maximoa materialaren konposizio kimikoaren menpean dago, superaleazioak
aleazio-elementu gehiago duen heinean tenperatura hauek baxuagoak izaten direlarik . Hau
horrela da zeren eta aleazio-elementuek materialaren urtze-tenperatura gutxitzen bait dute eta
tenperatura baxuagoetan materiala urtzen hasten da (superaleazioen "errea ") .

Beste aldetik, Ti edo Al bezalako elementuen presentziak, y' prezipitatuak formatzen
dituztenak, gainontzeko arazoak sortearazten ditu, prezipitatu horiek disolbatu behar direlako
berotako konformaketa-prozesu egoki bat egiteko . (3 .11) . irudian ikusi zenez, materialean
dagoen y' kantitatea handiagoa den heinean (Al edo Ti kantitate handiagoa), prezipitatu horien
disoluzio-tenperatura igotzen da . Hau, aurreko paragrafoan esandakoari lotzen baldin ba zaio,
hau da, materialaren urtze-tenperatura aleazio-elementuen edukina handitzerakoan gutxitzen
dela, y' fasearen edukina gehitzerakoan konformaketa posiblea den tenperatura-tartea
nabarmenki estutzen dela ageri da, (3 .23) . irudian /56/ ikus daitekenez . Irudi horren araberan,
y' edukina oso altua denean, disoluzio-kurba eta urtze-kurba gurutzatzen dira, eta AI eta Ti-
aren kantitate handia duten aleazioen berotako konformaketa ohizko teknikaz egitea ia
ezinezkoa da .

Aurreko atalean adierazitako (3 .22) . irudian /54/, aurreko paragrafoan eztabaidatutako
joerak zenbatasunezko eran ikusten dira. Inconel 600 bezalako aleazioek, y'-aren elementu
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formatzaile gabe, harikortasuna handia den tenperatura-tarte zabala dute . Beste aldetik, Al eta
Ti-aren edukina handitzen den heinean, aleazioak berotan deformatzeko harikortasuna egokia
duen tenperatura-tartea estutzen da (Inconel 625-718,Waspaloy, Udimet) .

Superaleazioen berotako deformazioan, beste materialekin konparatuz aleazio hauek
erresistentzia handia dutela kontutan harturik, deformazio-baldintza berberetarako behar diren
indarrak, karbono-altzairu eta aleazio urriko altzairuak konformatzeko behar direnak baino 2
edo 3 aldiz handiagoak izan daitezkela aipatu behar da, (3 .24) . irudian ikus daitekenez /57/.
Irudi horretan, bihurdura-saiakuntzen bidez neurtutako erresistentzia eta harikortasuna, bi
superaleazioentzat (Nimonic 115 y 90) eta altzairu batentzat (0.48%C), irudikatu dira . Honek,
altzairuekin konparatuz deformazio-abiadura txikiagoak eta iraganaldi bakoitzean erredukzio
txikiagoak erabiltzea behartzen du .
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3. KAPITULUA : IRUDIAK

CAPÍTULO 3 : FIGURAS
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(3. 1) .Ir . : Creep-ean superaleazioek duten hausturarekiko erresistentzia /27/ .
Fig.(3 .1) : Resistencia a la fractura en creep de las superaleaciones /27/ .
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(3 .2).Ir. : Karburo-prezipitazioa ale-mugetan

	

(3.3)Ir. : y'-prezipitazioa Udimet 700
Waspaloy aleazioan /27/(10000 x) .

	

aleazioan /28/ .
Fig . (3 .2) : Precipitación de carburos en juntas

	

Fig.(3.3) : Precipitación de la fase yen la
de grano en la aleación Waspaloy /27/

	

aleación Udimet 700 /28/.
(10000 x)
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(3 .4).Ir . : Ni/superaleazioen mikroegitura-eboluzioaren deskrikzio kualitatiboa kromo-
edukinaren araberan /29/ .

Fig.(3 .4) : Descripción cualitativa de la evolución de la microestructura de las superaleaciones
base Ni en función del contenido en Cr /29/ .
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(3 .5).Ir. : Udimet 700-aren hausturarekiko erresistentzia a-fase sortzen denean erresistentzia

gutxitzen dela erakutsiz /34/ .
Fig.(3 .5): Resistencia a la fractura del Udimet 700 mostrando la reducción en la misma cuando

se forma la fase a /35/ .
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(3 .6).Ir . : Ale-muga batean kokaturik dagoen M23C6 motako karburo baten inguruan dagoen
karbono- eta kromo-konzentrazioa /35/ .

Fig.(3 .6) : Concentración de carbono y de cromo en las proximidades de un carburo del tipo
M23C6 situado en una junta de grano /35/
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(3 .7) .Ir. : Suberaketa-tenperaturarekiko eta C-edukinarekiko ale-tamainak duen menpekotasuna
(Inconel 800) /36/ .

Fig.(3 .7) : Dependencia del tamaño de grano respecto a la temperatura de recocido y al
contenido en carbono (Inconel 800) /36/ .
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(3 .8) .Ir . :Inconel 625-ek mikroegituran esperimentatutako aldaketak disoluzio-tratamendu
(1125°C) baten ondoren egindako suberaketa-tenperaturaren araberan /37/ .

Fig.(3 .8): Cambios microestructurales que experimenta el Inconel 625 en función de la
temperatura de recocido que sigue a un tratamiento de solución (1125°C) /37/ .
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(3 .9).Ir . : Inconel 625 aleazioan suberaketa-tenperaturak propietate mekanikoetan
(elastikotasun-muga, trakzioarekiko erresistentzia eta talkarekiko erresistentzia) eta

harikortasunean (luzapena eta area-murriztapena) duen eragina /37/ .
Fig.(3 .9) : Influencia de la temperatura de tratamiento en las propiedades mecánicas (Límite

elástico, resistencia a la tracción y al impacto) y en la ductilidad (alargamiento y
reducción en área) en la aleación Inconel 625 /37/ .



(3 . 1 0) .Ir . :Inconel 625 aleazioan suberaketa-tenperaturak ale-arteko korrosioarekiko
erresistentzian duen eragina /37/

Fig .(3 .10) : Influencia de la temperatura de recocido en la resistencia a la corrosión
intergranular en el Inconel 625 /37/ .
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(3 .11) .Ir . :y'-edukin ezberdinak dituzten superaleazioei dagozkien disoluzio-tenperaturen
irudikapena /40/.

Fig.(3 .11) : Representación esquématica de las temperaturas de solubilización y envejecimiento
de superaleaciones con diversos contenidos de y' /40/.
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(3 .12).Ir . :Bi tenperatura eta hiru deformazio-abiadura ezberdinetan konpresio launa-
saiakuntzen bidez Waspaloy-arentzat lortutako tentsio/deformazio kurbak /25/ .

Fig.(3 .12) : Curvas tensión-deformación obtenidas para el Waspaloy mediante ensayos de
compresión plana en dos temperaturas y tres velocidades de deformación diferentes /25/.

(a) 1060°C (b) 970 °C

(3 .13) .Ir . :Tontor-tentsioaren eta tontor-deformazioaren arteko erlazioa(Waspaloy) /25/ .
Fig.(3 .13): Relación entre la tensión de pico y la deformación de pico (Waspaloy) /25/ .
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(3 .14).Ir . :(Z) Zener-Hollomon parametroaren eta deformazio ezberdinei dagozkien tentsioen
arteko erlazioa (Waspaloy) /25/ .

Fig.(3 .14) : Relación entre el parámetro de Zener-Hollomon (Z) y la tensión correspondiente a
diferentes deformaciones (Waspaloy) /25/ .
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(3 .15) .Ir . : Waspaloy-arentzat autore ezberdinek lortutako tontor-tentsioaren datuak Zener-
Hollomon parametroaren araberan irudikatuak (Q= 475KJ/mol aktibazio-energia erabiliz)

/25/ .
Fig.(3 .15): Datos de tensión de pico obtenidos para el Waspaloy por diferentes autores y

representados frente al parámetro de Zener-Hollomon (utilizando la energía de activación
Q= 475KJ/mol) /25/ .

38



39

-b

'200

00

	

05

600

r 500
la
>a

400
xa

300

20

10
E

z

1-0

	

1 . 5

	

20

STRAJN

(3 .16) . Ir . : Baldintza isotermikoetarako kalkulatutako tentsio/deformazio kurbak (3 .14) .

irudiaren datuak erabiliz (E = 5s-1)(Waspaloy) /25/.
Fig.(3 .16) : Curvas tensión/deformación obtenidas para condiciones isotermas utilizando los

datos de la Fig .(3 .14) (E = 5s-1)(Waspaloy) /25/ .

100
900

	

1000

	

1100
Temperature (°C)

(3 .17) . Ir . : Tontor-tentsioa versus saiakuntza-temperatura (Inconel 625-aren bihurdura-
saiakuntzak) /47/ .

Fig.(3 .17): Representación de la tensión de pico frente a la temperatura de ensayo (ensayos de
torsión de Inconel 625) /47/.
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(3 .18) . Ir . : Birkristaldutako ale-tamaina versus bukaerako-tentsioa bi deformazio-abiadura
ezberdinetarako (Waspaloy) /25/ .

Fig . (3 .18) : Representación del tamaño de grano recristalizado frente a la tensión de acabado
para dos velocidades de deformación diferentes (Waspaloy) /25/ .



0,0 0,2 4

STRAIN

0,80

0,60

0,40

0,20

(3 .19) . Ir . : Birkristaldutako frakzioa versus deformazioa (Waspaloy), (a) e = 5s-1 (b) 1060°C
/25/.

Fig.(3 .19) : Representación de la fracción recristalizada frente a la deformación (Waspaloy),

(a) e = 5s-1 (b) 1060°C /25/ .
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(3.20) . Ir . :Birkristaldutako frakzioa versus deformazioa (Inconel 625) /47/
(a) bihurdura (b) konpresio launa

Fig.(3 .20): Representación de la fracción recristalizada frente a la deformación (Inconel 625)
/47/ (a) torsión (b) compresión plana
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(3 .2 1).Ir . : Saiakuntza-tenperaturak Ni/aleazio, altzairu herdoilgaitz eta Waspaloy-aren
harikortasunean duen eragina (bihurdura-saiakuntzak) /54/ .

Fig.(3 .21): Influencia de la temperatura de ensayo en la ductilidad de aleaciones base Ni, acero
inoxidable y Waspaloy (ensayos de torsión) /54/ .
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(3 .22) .Ir . : Aleazio-elementuen edukinak Ni/superaleazioen harikortasunean duen eragina
(trakzio-saiakuntzak) /54/ .

Fig.(3 .22): Influencia del contenido de elementos de aleación en la ductilidad de las
superaleaciones base Ni (ensayos de tracción) /54/ .
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(3 .23) .Ir . :y' faseak superaleazioen berotako konformaketa gai den tenperatura-tartean duen
eragina /56/ .

Fig.(3 .23) : Influencia de la fase y' en el rango de temperaturas donde es posible el conformado
en caliente de las superaleaciones /56/ .
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(3 .24).Ir . : Superaleazioen berotako deformazio-ezaugarriak altzairuenekin konparatuz
(bihurdura-saiakuntzen bidez) /57/.

Fig.(3 .24): Comparación entre las características de deformación en caliente de las
superaleaciones y las de los aceros (mediante ensayos de torsión) /57/ .
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4. KAPITULUA: DIFUSIOAREN BIDEZKO LOTURA ("DIFFUSION BONDING")

4.1 . Sarrera

Difusioaren bidezko loturan karga bat aplikatuz tenperatura altutan egoera solidoan
aurkitzen diren bi gainazal leunak elkartu egiten dira . Lotura-tenperatura 0 .5 Tu = 0.8 Tu
tartean dago, Tm oinarrizko materialaren urtze-tenperatura (°K-etan adierazita) izanda (urtze-
tenperatura baxuena material desberdinak baldin badira) . Aplikatutako kargak bi materialen
arteko ukipena ziurtatu behar du, bainan ez du material biguinaren elastikotasun-muga gainditu
behar, hau da, ez da deformazio plastiko makroskopikorik sortu behar . Prozesuan zehar beste
parametro garrantzitsua denbora da . Mantenimendu-denbora luzea izatean, gainazalen
kutsadura eragozteko lotura hutsean ala atmosfera geldo batean egitea beharrezkoa izaten da.

1

Ohizko sistemen bitartez materialen soldadura oso zaila denean prozedura hau oso
egokia da. Abantailen artean hauexek dira garrantzitsuenak :

a) deformazio txikia. Lotura osagaiak distortsionatu gabe lortzen da. Osatutako lotura orri
mehea erabili gabe baldin bada, loturaren mikroegitura eta konposizio kimikoa hasierako
materialarenekin konparatuz berdinak dira.

b) tamaina handiko gainazalak elkar daitezke lotura-denbora luzatu gabe .

c) galdaketazko soldadurarekin konparatuz gradiente termikoak txikiagoak dira . Beraz,
mikroegitura-aldaketak eta hondar-tentsioak askoz txikiagoak izaten dira.

d) ez ohizko egoeretan dauden materialen loturaren posibilitatea . Hauen artean konformaketa
superplastikoaren eta ondoren difusioaren bidezko loturaren aplikazioa aipa daitezke .

e) teknologia berrien aplikazioaren bidez (berotako konformaketa isostatikoa adibidez) oso
geometria konplexuak lotu daitezke .

Difusioaren bidezko loturan ondoko bi kasu desberdinak kontutan hartu behar dira:

a) difusioaren bidezko lotura egoera solidoan. Lotura lortzeko tenperatura altuak eta
kargak aplikatzen dira bainan prozesuan parte hartzen duten materialak ez dira urtzen.

b) difusioaren bidezko lotura fase likidoan. Kasu honetan lotu nahi diren bi metalen
artean oso orri mehea ala estaldura bat tartekatzen da. Presioaren aplikazioa ez da nahitaez
beharrezkoa .

Lotura-mota hauetan mekanismo garrantzitsuena difusioa denez, oxidorik eta
zikinkeririk gabeko gainazalak behar dira, migrazio atomikoa oztopatzen duten produktuak
galerazi behar direla kontutan hartuz . Bestalde, sistema bimetalikoen kasuan osagai
intermetalikoen sorrera ala Kirkendall-motako hutsuneak kontrolatu behar dira . Zailtasun
hauek eta irizpide ekonomikoak difusioaren bidezko loturaren aplikazioak murriztu egin
dituzte .
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4.2 . Lotura-mekanismoak. Ereduak

Egoera solidozko difusioaren bidezko loturaren mekanismo eta lotura-zinetika deskribitzen
saiatu diren eredu ezberdinak daude . Garatu diren eredu gehienak Cline-k proposatutako /58/
bi alditako ereduan oinarritzen dira . Lehenengo fasean aplikatutako kargak deformazio
plastikoaren bidez gainazalaren lazdurak jaitsi egiten ditu mugan dauden hutsuneak
txikiagotuz. Bigarren fasean difusioak (bai difusioa ale-mugetan zehar baita creep-arengatiko
difusioa ere) kontrolatutako mekanismoen bidez lotura-prozesua aurrera jarraitzen da .

Hamilton-ek /59/ prozesuaren eredu kuantitatibo bat proposatu zuen lehenengoa izan
zen, bi gainazalen arteko ukipen osoa lortzeko behar den denbora aurresateko asmoz . Honek
proposatutako ereduan ukipen-gainazalerak puntuz puntuzko ukipenean dauden triangeluar
erako lazdurez osatuta daude, ikus (4.1) . irudia. Lotura-prozesua lau aldi desberdinez osatuta
dago : 1) Lotura-planuan ukipen fisikoaren garapena, 2) lotura metalikoaren sorrera, 3)
interdifusio, 4) birkristaltze eta/ala alearen hazkundea mugaren zehar . Hamilton-ek
kontsideratu zuenez, lotura creep-ek eragindako lazduren deformazio plastikoarengatik
gertatzen zen difusioa kontutan hartu gabe . Beste aldetik, loturaren kalitaterako gainazalen
prestakuntzak duen garrantzia ez zuen kontuan hartu . Eredu honek egindako aurresanak, hau
da, behar diren tenperatura, denbora eta kargari buruz, loturaren erresistentziari dagokionez
onak ziren, bainan ez harikortasunari dagokionez .

Garmong eta ikasleek /60/ aurreko eredua zabaldu zuten, bi alditako prozesua
kontsideratuz: lehenengo aldian uhin-luzera luzeko lazdurak creep-arengatik deformatzen dira
(Hamilton-en ereduan oinarrituta) eta bigarren aldian mikrohutsuneak isten dira . Eredu
honetan bi motako lazdurak kontsideratzen dira, uhin-luzera motzako lazdura txikiak uhin-
luzera luzeko lazduren gainean jarriak, ikus (4.2(a)) . irudia . I alderdian, uhin-luzera luzeko
lazdurak creep-prozesuengatik deformatzen dira . Alderdi honetan hutsuneen tamaina handia
dela eta, difusioak gutxi laguntzen du . Uhin-luzera luzeko lazdurak altueran txikitzen dira eta
uhin-luzera motzako lazdurak ukipenean jartzen dira mikrohutsuneak sortuz, ikus (4.2(b)) .
irudia . II alderdian mikrohutsuneak, creep eta difusioarengatik isten dira .

Aurreko ereduen aplikazioa mugaturik dago, batetik posibleak diren mekanismo
guztiak kontsideratu ez direlako eta bestetik aleazio espezifikoentzat bakarrik balio dutelako .
Gehiago osatuta dagoen eredua Derby eta Wallach-ek proposatutakoa da /61,62/ . Autore
hauek, lotura-prozesuan zehar mekanismo bat baino gehiago batera aritzen zela kontsideratu
zuten lehenengoak izan ziren .

Difusioaren bidezko lotura hauts metalikoen presiozko sinterizazio bezala
kontsideratzen dute. Presiozko sinterizazioan bezala, difusioaren bidezko loturan ez da
mekanismo bakar bat azaltzen ; banaturik ala elkarturik parte har dezaketen mekanismo
desberdinen eragina izaten da . Mekanismo bakoitzak material-garraioa sortzen du, era honetaz
mugan dauden hutsuneen energia txikiagotuz (hutsune hauek bi gainazalak ukipenean jartzean
azaldu dira) .

Prozesuan ondoko mekanismoak azal daitezke :

1) Gainazalarengatiko difusioa gainazal-iturritik hutsunera .
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2) Bolumenarengatiko difusioa gainazal-iturritik hutsunera .

3) Difusioa ale-mugan zehar lotura-mugatik hutsunera .

4) Bolumen-difusioa lotura-mugatik hutsunera

5) Materialaren deformazioa creep-aren bidez (Power Law Creep) .

6) Deformazio plastikoa materialaren isurpen-tentsioa gainditzean .

Kontsideratu behar den beste mekanismoa, bere eragina metalen arteko loturan txikia
izan arren ez metalen artean garrantzitsua izan daitekena, hurrengoa da :

7) Lurrin-fasean masaren garraioa .

Mekanismo desberdin hauen bitartez masa-transferentziak sortutako geometriak (4.3) .
irudian /61/ erakusten dira . Irudi horren araberan 1 . eta 2 . mekanismoek hutsuneen geometria
aldatzen dute ; aldiz, 3 . eta 4 . mekanismoek hutsune-tamaina txikiagotzen dute.

Mekanismo horien indar bultzatzaileak desberdinak dira . Gainazal-iturrian oinarritutako
mekanismoak (1 . eta 2 .) gainazalean zehar dauden kurbadura-aldaketak zuzendurik daude .
Lotura-mugaren iturrian oinarritutako mekanismoetan, lotura-lerroan zehar dagoen potentzial
kimikoaren gradienteak zuzentzen du prozesua (beraz, hutsune-lepoaren kurbaduraren eta
aplikatutako presioaren menpekoa da). 5 . eta 6 . mekanismoen kasuan aldagai nagusiena
aplikatutako presioa da, nahiz eta gainazal-tentsioak ere bere eragina eduki .

Creep-arengatiko deformazioaren kasurako (5 .mekanismoa) Derby eta Wallach-ek
eredu bat garatu dute /61,62/ presiozko sinterizaziorako Wilkinson eta Ashby-k garatutako
eredua oinarritzat hartuz /63/. Ukipen-gainazalen azpian konpresio hidrostatikopean dagoen
zona bat kontsideratzen dute, zona hori uniformeki zabalduz creep-aren eraginagatik, ikus
(4 .4) . irudia /61/ .

Prozesuaren hasieran ukipen-zonak txikiak izatean tentsio lokalek oso balio handiak
hartzen dituzte, eta beraz, zona horietan materialaren isurpen-tentsioa gaindi daiteke . Une
horretan materialaren isurpen plastikoa gertatzen da (6 . mekanismoa) eta ondorioz, ukipen-
azalera handitzean tentsioaren balioa isurpenaren azpitik jaisten da. Deformazio hau abiadura
handitan izaten da eta ia bapatekoa bezala kontsidera daiteke creep-mekanismoak sortutako
abiadurekin konparatzean . Tentsio handia aplikatzen denean deformazio plastiko handia sortuz
(tutuen koestrusioa ala xaflen koijezketa adibidez), creep-mekanismoa nagusi da .

7 . mekanismoa (lurrin-fasean transferentzia), Gibbs-Thompson efektuak zuzendurik
dago, hau da, gainazal-kurbadura ezberdinekin elkarturik dauden energia desberdinek sortuta .
1 . eta 2 . mekanismoak bezala, mekanismo hau hutsuneak kurbadura uniforme lortzen duenean
gelditzen da .

Derby eta Wallach-ek /61,61/ proposatutako ereduan gainazalak triangeluar erako
lazdura luzez osatuta daudela kontsideratzen da, (4.5) . /61/ irudian adierazten denez .
Kontsiderazio hau mekanizatutako edo leundutako gainazalek ( lotura-difusioan erabiltzen
direnak) erakusten duten itxuran oinarrituta dago .
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Lazdura hauen altuera eta uhin-luzera, lotura baino lehenago erabilitako teknikak
sortutako gainazal-leunketaren menpean izango da . Normalean altuera 0.5=5 gm-etako tartean
eta uhin-luzera 10-100 µm-etako tartean izango da .

Bi gainazal ukipenean jartzean, lazdurak paraleloki alineatuko dira, artekak sortuz.
Berauen itxura, hasieran erronbiko erako sekzioarekin, lotura aurrera doan heinean aldatzen
joaten da. Beraz, muga unitate-gelaskako talde bat bezala kontsidera daiteke, non horietako
gelaska baten portaera muga guztiaren portaera deskribitzen duen . Eredua simetrikoa dela eta,
lazduraren erdia kontsideratzea nahikoa izaten da . Egitura honekin, tentsio-egoera deformazio
launako kasu bat bezala tratatzea posible da, hau beti, presioa lotzen ari diren gainazalekiko
perpendikularra aplikatzen den bitartean .

Lotura-mekanismo bakoitzak masa-transferentziarako ibilaldi eta/ala indar bultzatzaile
ezberdina du eta horregatik materialaren propietateen eta aukeratutako lotura-parametroen
menpean (hau da, tenperatura, presioa, denbora eta gainazal-leunketa) unitate-gelaskaren
tankera modu ezberdinean aldatzen du .

Lotura aurrera doan heinean, difusioaren bidezko soldaduran ondoko hiru aldiak
bereizten dira :

0 . ALDERDIA: Lehenengo alderdian gainazalean dauden tontorren bapateko deformazio
plastikoa gertatzen da, ukipen-gainazalaren azalera nahikoa izateko tentsio lokalaren balioa
materialaren isurpen-tentsioa baino txikiagoa izan arte. Fase honetan loturik gelditzen den
gainazal-frakzioa txikia izan daiteke (,z~% 10) eta kodeformazio prozesu batean hori bakarrik
gerta daiteke .

I. ALDERDIA: Lehenengo alderditik zeuden hutsuneen tamaina eta forma aldatuz doa masa-
transferentziaren mekanismoen (1 ., 2., 3 . eta 4 . mekanismoak) eta lazduren creep-arengatiko
deformazioaren (5 . mekanismoa) bidez. Azkenean hutsuneen forma zirkularra da . Alderdi
honen zehar unitate-gelaskaren tankera orokorra (4.6(a)) . irudian adierazitakoa da /61/ .

II . ALDERDIA: Hutsuneen geometria zilindrikoa ala esferikoa denean II . alderdia hasten da,
((4.6(b)) . irudia /61/), eta suposaketa berriak kontutan hartu behar dira . Hutsunea zilindrikoa
izatean gainazal-kurbadura konstante da, eta berez, ez dago indar bultzatzailerik gainazal-
iturrian oinarritutako mekanismoak izateko (1 . eta 2 . mekanismoak) . Beraz, lotura aurrera
joateko 3., 4 . eta 5 . mekanismoek bakarrik parte hartzen dute. Mugan dagoen presioa isurpen-
tentsioa baino askoz txikiagoa izatean, fase honetan ez da deformaziorik izango (6 .
mekanismoa) .

(4.7) . irudian /64/ difusioaren bidezko loturaren hiru faseen eskema adierazten da
(prozesuaren kontsiderazio makroskopiko batean) .

Derby eta Wallach-ek /61,62/ egindako aurresanak Cu eta Fe elementuekin lortutako
emaitza esperimentalekin ados daude .

Pilling eta ikasleek /65/ material superplastikoen difusioaren bidezko loturaren eredu
bat garatu zuten (hegazkin-industrian asko erabilitako titanio eta bere aleazio batzuk, adibidez
Ti-6A1-4V, Ti-6A1-2Sn-4Zr-2Mo, IMI550) . Autore hauek suposatzen dutenez gainazalen
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geometria erdizirkular erako ildaska paraleloaz osatuta dago, ikus (4.8(a)) . irudia. Gainazalak
ukipenean jartzean paraleloak diren hutsune zilindrikoak sortzen dira (4 .8(b)) . irudian ikusten
denez.

Ale-tamaina xehea duten material superplastikoen kasuan, batzutan ale-tamaina
hutsunearen tamaina baino txikiago izan daiteke /66/ (hutsunearen tamaina gainazalak hasieran
duen zimurtasunaren menpean dago) . Egoera honetan lotura-mugak ezezik zenbait ale-mugek
hutsune berbera ebakitzen dute . Beraz difusio-mekanismoen bidez hutsunera transferitzen den
masa handi daiteke . Pilling eta ikasleek /65/, kasu honetan hutsuneen itxieraren abiadura
kalkulatu zuten. Horretarako, creep-ean zehar hutsuneen hazkunde-abiadura deskribitzeko
Chen eta Argon-ek /67/ garatutako teoria erabili zuten, legea geometria zilindriko batentzat
aldatuz. Eredu honetan erabilitako unitate-gelaska (4 .9) . irudian adierazitakoa da, non ale-
mugak lotura-mugarekiko paraleloak suposatzen diren . Ereduak egindako aurresanak
(loturaren %95 lortzeko) Ti-6A1-4V aleazioan balio esperimentalen gainetik daude .

Autore batzuek diotenez, aurreko ereduetan kontsideratutako unitate-gelaskaren
geometria ez da egokiena, bibliografian argitaratutako lotura-lerroen argazkiek duten itxura
kontutan hartzen baldin bada (sarritan dilista antzeko erako hutsuneak) . Guo eta Ridley-ek /68/
difusioaren bidezko loturaren eredu berri bat garatu zuten, dilista antzeko erako unitate-
gelaska bat suposatuz, ikus (4.10) . irudia /68/. Derby eta Wallach-ek proposatutako ereduaren
lotura-mekanismo berberak, lurrin-fasean masaren garraioa ezik, kontsideratu zituzten . Autore
hauek, Pilling-ek /65/ bezala, ale-tamaina hutsunearen tamaina baino txikiago izatea
kontsideratzen dute, ale-mugetatik hutsune berberara transferitzen diren masa guztiak batuz.
Eredu honek egindako aurresanak, Cu eta Ti-6A1-4V aleazioentzat, aurretik Derby eta
Wallach-ek egindakoekin konparatzen dira, oraingoan lotura-denboren aurresana hobea lortuz .

Aurretik deskribitutako eredu guztietan deformazio laun-baldintzak suposatzen dira,
eta beraz arazoa bidimentsionala bezala kontsidera daiteke . Bainan, konpresio isostatikoaren
teknika erabiltzen denean tentsio-egoera ez da berbera. Pilling-ek /69/ difusioaren bidezko
loturaren zinetikak tentsio-egoera isostatikoa denean deskribitzen duen eredu bat garatu men.
Eredu honetan lotura-zona, lotura-planuarekiko ardatza perpendikularra duten zilindroaz
osatuta dagoela suposatzen da, ikus (4.11) . irudia /69/ .

Ereduak egindako aurresanek lotura-denborak superplastiko arauan presioarekiko eta
tenperaturarekiko erlatiboki independenteak direla adierazten dute . Bainan aldiz, gainazal-
leunketaren eta gainazal-tentsioaren oso menpekoak direla. Aurreko ereduetan, beti hauetako
faktore bat ez zen kontutan hartzen eta horregatik aurresandako lotura-denborak luzeegiak
ziren .

Eredu isostatikoak lotura-denbora esperimetalaren azpitik ematen du. Autoreek
diotenez, hau ereduan uhin-luzera motzeko lazdurak besterik kontsideratzen ez direlako
gertatzen ornen da eta uhin-luzera luzeko lazdurak ere kontutan hartu beharko ornen lirateke
(bi motako gainazal-lazdurak suposatuz) . Kontutan izan behar da, uhin-luzera luzeko lazduren
arteko ukipena alderdi garrantzitsuena dela lotura ziurtatzeko .
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4.3 . Loturan eragina duten faktoreak

Praktikan, lotura, materialaren propietateen (gainazal/ale-muga/bolumen/difxsio-
koefizienteak, creep-arekiko erresistentzia, isurpen plastikoarekiko erresistentzia, eta abar . . .)
eta prozesuaren aldagaien menpean izango da. Aldagai horietako lau nagusienak hauxek dira :

Presioa : beharrezkoa da deformazio plastikoaren bidez gainazal-lazduren arteko ukipena
lortzeko (eskala atomikoan) eta egokia baldin bada, loturari laguntzen dion creep mekanismoa
agertzeko balio du . Bainan presioa ez da oso altua izan behar zeren eta ez da materialaren
deformazio plastiko makroskopikorik sortu behar .

Tenperatura : lotura-abiadura hobetzeko beharrezkoa da, zeren eta deformazio plastikoa, creep
eta difusio-mekanismoak tenperaturaren menpekoak dira. Praktikan 0.7 Tu tenperaturaren
inguruko tenperaturak erabiltzen dira, non Tu urtze-tenperatura baita (urtze-tenperatura
baxuena duen materialarena bi materialak desberdinak baldin badira) .

Denbora : creep eta difusio-mekanismoak denboraren oso menpekoak dira (tenperaturarenak
bezala) eta nahiko denbora behar da mugaren hutsuneak isteko masa-transferentziaren bidez .
Loturaren tenperatura handitzerakoan denbora gutxitzen da .

Gainazal-baldintzak : lotzen ari diren gainazalen altuerak eta uhin-luzerak hasierako ukipena
kontrolatuko dute eta beraz lotura-abiaduran eragina handia izango dute . Gainazalak
mekanizazio ala leunketaren bidez presta daitezke. Orokorrean 1:z~0 .4 µm RA /70/ baino hobea
den leunketa batek hasierako ukipen on bat ziurtatzen du . Oxido edo beste kutsatzailearen
garbiketa oso garrantzitsua da, nahiz eta kondar orri meheak materialean disolbatzeagatik
loturan zehar desagertu ahal izan .

Begi bistan dago prozesuaren aldagaiak berauen artean erlazionaturik daudela eta
mekanismo bakoitzaren ekarpena aldagai horien menpean izango dela . Proposatutako eredu
ezberdinen formulazio matematikoan, masa-transferentziazko mekanismo bakoitzaren
ekarpena kuantifikatzen duten ekuazioak materialaren propietatekin eta prozesuaren
parametroekin batera erabiltzen dira . Horrela loturaren hedapena aurresan daiteke material eta
baldintza desberdinentzat .

4.1 . Taulan /71/, parametroak eta difusioaren bidezko ohizko lotura-teknikak eta baita
ere loturaren erresistentziak adierazten dira material batzuentzat .

Defomazio makroskopikoa eragotzi nahi dela eta, presioa ezin da oso altua izan eta
horregatik askotan oso denbora luzeak behar dira lotura lortzeko . Hau kaltegarria izan daiteke,
gehien bat osagai intermetalikoak sortzen dituzten konbinaketetan edo tratamendu termiko
luzeagatik bere propietate mekanikoak txar daitezken materialetan .

Azkeneko garaietan, lotura-denborak nabarmenki gutxitzen dituzten lotura-teknika
berriak garatu egin dira . Hauetako prozesu bat "Difusioaren bidezko lotura dinamikoa" (SDD)
/72/ izendatutakoa da . Prozesu honetan karga dinamikoki aplikatzen da, hau da, karga giro-
tenperaturan aplikatzen hasten da, eta berokuntzan zehar tentsioa kontrolatu behar da
materialaren isurpen-tentsioa inoiz ez gainditzeko (erresistentzia txikiena duen materialarena) .
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Giro-tenperaturan aplikatutako karga nahiko altua izan behar da gainazal-lazdurak zapaltzeko
eta horrela hasierako ukipen on bat ziurtatzeko . Faktore hau lotura on bat lortzeko oso
garrantzitsua da (%85 gutxienez lotura erresistenteak lortzeko) . Aurrekargak gainazal-akatsen
murriztapenean oso papera inportantea jokatzen du . Lotura-denbora laburtzean laguntzen duen
beste faktore garrantzitsuak indukzio-labearen erabilpena izaten da . Teknika hau erabiltzen
Ti/Ta loturaren denbora 4 orduetatik (950'C-talco tenperaturan mantenimendua) 30
segundutara laburtzea posible izaten da /72/ .

TABLA 4.1 Material ezberdinen difusioaren bidezko lotura-baldintzak

4.4 Konpresio isostatikoaren bidez lortutako difusioaren bidezko lotura (HIP)

Difusioaren bidezko lotura-teknika berria da . Presio isostatikoaren aplikazioarekin
geometria konplexuagoak lor daitezke. Ukipen-presioa uniformea da ukipen-zonaren posizio
eta tamainaren independentea izanik . Gainera, HIP tratamenduak lotu nahi diren materialetan
porositateak eragozten ditu ; hau oso inportantea da sinterizatutako produktoetan eta burdin
urtuetan. Teknika honek ohizko teknikekin konparatuz desabantailak ere baditu. Teknika
garestia da HIP-makinaren lan-zonaren tamainak produkzioa mugatzen duelako . Kasu
gehienetan ekipoak ziurtasun-neurri bereziak behar ditu . Beste aldetik, kasu gehienetan HIP-
zikloek orduak diraute eta materialek kaltegarriak izan daitezken tratamendu termiko luzeak
jasan behar dituzte . Ukipen-zonaren enkapsulazioa beti beharrezkoa izaten da. Faktore guzti
hauek teknika honen erabilpena murrizten dute .
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Material Teknika Tenp(°C) Presioa
(MPa)

Denbora(h) Lotura-
erresistentzia
(MNm'2)

Material
berdinak
Ti-6-4

	

Egoera solidoa 930 2-3 1 .5

	

575 ebakidura
Ti-6-4

	

Fase likidoa 950 - 1-4

	

950 yakzioa
(Cu eta Ni-aren
oni meheak))
7475-T6

	

Egoera solidoa 516 0 .7 4

	

331 ebakidura
8090(AI-Li)-T6

	

Egoera solidoa 560 1 .5 4

	

190 ebakidura
Material
ezberdinak
Ti-6A1-4V
/Altzairu

	

Egoera solidoa 850 10 1

	

450 trakzioa
herdoilgaitza (V
eta Cu-aren orri
mehekk))
Metal/Zeramil a

	

Egoera >950 54 2

	

95-122 irakzioa
Si3N4/Nimonic

	

solidoa(10 3
80A(orri mehekin)

	

torr)
Zeramika/Zerand
ka

	

Fase
A1203/Al-

	

likidoa(hutsunea) 1100 0 .5

	

157 ebakidura
Cu/A12O3

	

Fase
SiC/Ag-Cu-Ti/SiC

	

likidoa(hutsunea) 950 0 .5

	

370 ebakidura

80%TZP-

	

Egoera
20%A1203/

	

solidoa(airea) 1475 12.5 0 .5

	

1337 4puntuzko
80%TZP- makurdura
20%AhO1



Aurreko atalean aipatu den bezala, prozedura honetan piezak kapsula batean sartu
behar dira, eta hori egiteko hiru sistema erabil daitezke :

1 . Ukipen-gainazalaren inguruan soldadura aplikatu .

2. Ukipen-gainazalaren inguruan estalki bat jarri .

3 . Pieza osoa enkapsulatu .

Materiala enkapsulatzeko erabiltzen diren prozedura desberdinak (4.12) . irudian /73/
adierazten dira . Lehenengo prozedura errazena da, baina soldadura guztiz itxia izan behar
denez, ezin da beti erabili . Estalkiarekin ere hori bera gertatzen da (estalkia lotu nahi den piezei
soldatu egiten da). Pieza osoa kapsula baten barnean sartzean soldaduren arazoak desagertzen
dira eta gainera, la edozein geometria lor daiteke. Kapsulak metal bigunez egindakoak izan
daitezke (altzairu biguna, kuprea, eta abar) ala material ezmetalikozkoak (material zeramikoen
sinterizazioan erabilitako beirak adibidez) .

HIP-zikloaren parametroak (tenperatura, presioa eta mantenimendu-denbora) kontuz
aukeratu behar dira . Askotan optimizazioa beharrezkoa izaten da. Parametroen aukera
kontsiderazio ekononiko eta metalurgikoetan oinarrituta dago . Difusioaren bidezko lotura
tenperatura eta presioa handitzerakoan hobea izaten da . HIP-ziklo motza lortzeko, parametro
hauek ahal den altuenak izan behar dira . Normalean, 0.5=0.8 Tu tarteko tenperaturak eta
presio altuak, 100-200MPa, erabiltzen dira . Presio altuak erabiltzean, gainazal-leunketa ez da
hain kritikoa (0 .8µm RA-tik gorako leunketak argitaratu dira /74/) .

4.5 . Aplikazioak

Difusioaren bidezko lotura ohizko prozeduraz soldatzeko zailak diren materialak
lotzeko teknika egokia da (adibidez titanio eta bere aleazioak), nahiz eta beste materialentzat
erabili (altzairua eta aluminio-aleazioak adibidez) .

Teknika honen garapenari buruz, bibliografian lan asko argitaratu da /75,76,77,78/ .
Horietako batzu hegazkin-industrian aplikazioari dagozkionak dira /76,77/. Prozesuaren
aplikazioek beste lotura-teknikekin konparatuz abantailak ikusteko balio dute . Horietako
aplikazio batzu hauxek dira :

-Hegazkin- industrian erabilitako osagaiak, bai titanio-aleazioetan baita Ni-aleazioetan
ere, ohizko difusioaren bidezko lotura erabiliz (DB) .

-Hegazkin- industrian erabilitako osagaiak, titanio eta bere aleazioetan (Ti-6A1-4V),
difusioaren bidezko loturaren eta konformaketa superplastikoaren konbinaketa bat erabiliz
(SPF/DB) . Material hauek tenperatura altuetan eta deformazio-abiaduretako tarte batean
superplastikoak dira . Tenperaturaren eta presioaren baldintza hauek lotura egiteko behar
direnaren berberak dira eta horregatik bi prozesuak konbinatu dira operazio bakar batean .
Prozedura (4.13) . irudian /78/ irudikatzen da .
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-Industrian erabilitako osagaiak, non hedapen-termikoaren koefizienteen arteko
ezberdintasunak loturarako behar den presioa ematen du .

-Konpositeak, Al-B eta Ti-B adibidez .

-Material ezberdinen lotura, askotan difusio-oztopoak edo orri meheak erabiliz (osagai
intermetalikoen sorrera eragozteko) .

-Operazio bakar batean tamaina handiko gainazalen lotura, adibidez kuprezko bero-
trukatzaileak .

-Tutu bimetalikoen fabrikazioa (korrosioarekiko erresistentzia eta erresistentzia
mekanikoa konbinatu behar dituzten produktoek) .

4.6 . Lotura-mikroegituraren adibideak

I.Gutierraz-ek /79/ Incoloy 825 superaleazioa eta Duplex 2205 altzairu herdoilgaitza
AISI 4130 altzairuarekin lotzean sortutako mikroegitura-aldaketak aztertzen ditu . Bi lotura
hauek prozesu industrialean garatutako berotako estrusioaren bidez lortu dira . Materialen
konposizio kimikoak 4.2 . Taulan biltzen dira /79/ . Bestalde tratamendu termikoen eragina
(tenplaketa eta iraoketa) lotura-mugaren mikroegituran ere kontutan hartzen du .

4.2 . TAULA Erabilitako aleazioen konposizio kimikoak,% pisuan /79/

Material

	

C Si Mn P S Cr Mo Ni Al B Co Cu N Nb Sn Ti V W Fe

AISI4130 0 .31 0 .31 0 .8 0.028 0.01 1.01 0.19 0.16 0.03 0.22 0.018 Bal

Incoloy 825 0.025 0.38 0.84 0.023 0.003 20.9 2 .67 40.1 0.071 0.0047 0 .11 1 .83 <0 .010 0.006 0 .91 0.12 0.09 Bal

Duplex 2205 0.026 0.38 1 .42 0 .022 0.007 21 .85 2 .81

	

5.61

	

. . .

	

0.142

	

Bal

4.6.1 . AISI 4130/Incoloy 825 lotura

4.6.1 .1 . Estrusioaren bidez lortutako mikroegitura

Lotura hau aztertzean muga-inguruan altzairuaren karbonoa superaleazioaren aidera
difunditu dela nabaritzen da. Hori baieztatzeko altzairuaren aldean ;ke20 µm-etako lodiera duen
ferrita-banda bat azaltzen dela eta Incoloy-aren aldean karburo-prezipitatuen kopuru handia
dagoela kontutan hartu behar da, ikus (4.14) . irudia /79/ (Incoloy aldean SEM-ean egindako
mikrografia bat).10 gm-etako lehenengo zonan prezipitazioa ale-mugetan eta ale-barnean
izaten da; aldiz, mugatik urruntzean prezipitazioa ale-mugetan azaltzen da bereziki . Beraz, ale-
mugaren bidezko difusioa bolumenaren bidezko difusioa baino distantzia handiagotara iristen
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da . EDAX-en bidez analisia egitean karburoetan Cr-eta Mo-edukinak handiak direla
baieztatzen da . Difrakzio-irudien interpretazioak M23 C6 karburoak direla eta gainean
austenita-ale baten matrizearekiko kubo-kubo orientabide-erlazio bat jarraitzen dutela
adierazten du . Altzairuaren aldean prezipitaturik gabeko zona bat ikusten da .

Mugatik distantzia desberdinetara dauden puntu batzuen anilisi kimikoa egitean
elementu-edukinaren profila lortzen da . (4.15) . irudian /79/ adierazten denez superaleaziotik
elementu batzu altzairu aidera difunditu dira eta altzairuaren burdina superaleazio aidera higitu
da . Karbono-profila nahiz eta ez neurtu, karburoen prezipitazioa kontutan hartzean ( ~e lOp.m),
elementu honen difusioa ordezkapen-elementuena baino handiagoa dela baiezta daiteke .

(4.16) . irudia /79/ transmisiozko mikroskopio elktronikoan egindako mugaren argazki
bat erakusten da. AA' kurba mugari dagokio (handipen horietan ez da zuzen bat bezala
ikusten) . Incoloy-ri dagokionez, gelaz eta dislokazioz osatutako deformazio-azpiegitura bat
azaltzen da, bere barnean M23C6 karburoen prezipitazioa izanik .

Altzairuak banda-egitura dauka . Mugaren inguruan dagoen lehenengo banda
mugarekiko paraleloak diren austenita-aleez osatuta dago, bere lodiera <1 tm izanik . Banda
horretan dislokazio batzu agertzen dira bainan prezipitaturik ez. Ondoren, xafla-motako
martensita-banda bat dago, bere lodiera >0.3µm izanik. Dirudienez superaleaziotik difunditzen
diren elementuen portzentaia ez da nahikoa giro-tenperaturan austenita orekatzeko ; aldiz,
nahikoa da materialaren tenplegarritasuna igotzeko hoztean martensita azaltzeko . Bukatzeko,
ferrita eta perlitaz osatutako mikroegitura azaltzen da . Prezipitaturik gabeko austenita-banda
(Cr-z eta Ni-az aberatsa) tarteka altzairuaren ale-mugen barrena sartzen da . Honek, Cr eta Ni-
a ale-mugetan zehar, bolumen-difusioarekin konparatuz, azkarrago difunditzen direla
adierazten du .

4.6 .1 .2 . Tratamendu termikoaren eragina

920 °C-tan 30 minututan austenitizatu, uretan hoztu eta ondoren 513°C-tako (30 min)
iraoketa aplikatu ezkero loturak duen mikroegitura (4.17) . irudian erakusten da /79/.
Superaleazioaren barnean prezipitatu-kopurua handiagoa da, 30 p.m-taraino prezipitatu horiek
ale-barnean izanik. Mugaraino distantzia 30 µm baino handiagoa denean prezipitazioa soilik
ale-mugetan izaten da. Lehen bezala, altzairuan izi 1 p.m-ko banda austenitiko bat azaltzen da .
Zona horretan ez dago prezipitaziorik eta banda hori ale-mugetan zehar altzairuaren
barnekaldera sartzen da ((4.17(a)) . irudia) . Banda hori TEM-ean aztertzen bada zenbait
dislokazio dagoela ikusten da (AA' kurbaren azpiko alderdia (4.17(b)) . irudian) .

Incoloy aldean, tratamendu termikoaren ondorioz M23C6 prezipitatuen kopurua
handiagoa da; gainera, mugaren inguruan 0.1 p.m baino txikiagoak diren eta Ti eta Mo dituzten
prezipitatu berriak azaltzen dira ((4 .18) . irudia /79f . Prezipitazio xehe honek difrakzio-efektu
bikoitzak sortzen ditu eta dislokazioekin, ale-mugekin edo M23C6/matrizea mugarekin
elkarturik dago . Prezipitatu hauek tratamendu termikorik gabeko produktoan ez dira ageri .
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4.6.2 . AISI 4130/Duplex 2205 lotura

4.6 .2 .1 . Estrusioaren bidez lortutako mikroegitura

(4.19) . irudian /79/ AISI 4130/Duplex 2205 loturaren mikroegitura erakusten da KOH
soluzioaren bidez eraso elektrolitikoa aplikatu ondoren . Duplex aldean mugaren inguruan
(50=70 p.m) ale-mugetan prezipitazioa nabarmena da (Cr-edukin handia duten prezipitatuak) .
Beraz, 4130 altzairutik altzairu herdoilgaitz aidera karbonoaren difusioa izan da (Incoloy
superaleazioarekin izaten zen bezala). Ikusitako karburoak M23C6 motakoak dira. Analisi
kimikoaren profila mugaren distantziaren funtzioan (4 .20) irudian erakusten da /79/. Duplex
altzairuan Cr, Mo eta Ni elementuen edukina muga-inguruan jaitsi da ; aldiz, Fe-edukina igo
egin da . Kasu honetan ere karbonoaren difusioa ordezkapen-elementuena baino handiagoa izan
da (ordezkapen-elementuen difusio-zonak ;:.-, 8µm-etako zabalera du) .

4.6.3 . AltzairuíEnconel 625 lotura

Ayer eta ikasleek /80/ soldadura eta berotako konpresio isostatikoaren bidez lortutako
AISI 4130/Inconel 625 eta 2.25Cr-1Mo / Inconel 625 loturen mikroegitura aztertzen dute .
Erabilitako materialen konposizio kimikoak 4.3 . Taulan adierazten dira. Inconel 625 hautsak
erabiltzen dira . Soilik konpresio isostatikoaren bidez (HIP) lortutako lotura (1149 °C-tan, 103
MPa) kontsideratuko da . Jarraian esandako guztia bi motako altzairuentzat baliogarria izango
da, kasu bakoitzean desberdintasunak aipatuz .

Orokorrean, lortutako lagin guztiek prezipitatu-dentsitate ezberdineko alderdiak
dituzte, batez ere mugaren inguruan . Prezipitatu hauen jatorria jakiteko, horietako lagin batzuk
termikoki tratatu ziren .

4.3 . TAULA Erabilitako altzairuen eta Inconel 625-aren konposizio kimikoak, % pisuan
/80/

Materiala	Fe

	

Cr	Mo	Nb	Mn

	

si	c	Ti	Al	Ni

4130

	

Bal

	

0.9

	

0.2

	

0.5

	

0.2

	

0.3

	

. . .
2.25Cr-1Mo

	

Bal

	

2.2

	

1

	

. . .

	

0.2

	

0.2

	

0.2
IN625

	

2

	

21 .5

	

8

	

3.3

	

. . .

	

0.02

	

0.3

	

0.2

	

Bal

HIP-en bidez lortutako laginak

(4.21) . irudian /80/ 2.25Cr-1Mo/In625 loturaren mikroegitura (SEM-mikrografia)
erakusten da . Argazkian oinarrizko metalen eta mugaren mikroegitura ikusten da . Bost alderdi
ezberdin kontsidera daitezke, I eta V, altzairuari eta Inconel 625-ari dagozkienak, eta II-tik IV-
era, mugaren inguruko alderdiak deskribitzen dituztenak .
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I. alderdia :

Altzairuaren mikroegitura ferritaz eta iraoketa-karburoez osatuta dago batez ere .

II . alderdia :

Alderdi honetan prezipitatu-dentsitate handia dago . (4.22) . irudian /80/ ikusten denez
(handipen handiko SEM-mikrografia bat) prezipitatu horiek orri jarraiak bezala prezipitatzen
dira . TEM-ean egindako azterketek, zona honen lodiera ze5 p.m-etakoa dela eta ferrita matrize
batean dauden prezipitatu handi eta luze batzuz osatuta dagoela batez ere, baieztatzen dute .
Baita ere orratz erako prezipitatu txiki batzuk (bolumen-frakzio txiki bat) agertzen dira .
Prezipitatu handiak M2 3C6 motako karburoak dira.

III. alderdia:

;~e 5 gm-etako lodiera duen ia prezipitaziorik gabeko zona bat da. Zona honei PFZ
(precipitate-free zone) deritzo . (4.23) . irudian /80/ AISI 4130/In625 loturaren zona honen
TEM-mikrografia bat erakusten da . Handipen handiagoarekin ikustean zona honetan
prezipitazio txiki bat dagoela agertzen da . AISI 4130 altzairuaren kasuan, 2 .25Cr-1Mo-arekin
konparatuz, prezipitatu-kontzentrazio handiagoa dago zona horretan (PFZ), M23C6 motako
karburoak bezala indentifikatuak .

IV alderdia :

PFZ-aren atzetik, IV. alderdia dator, prezipitatu-dentsitate handia duela . Zona honen
lodiera ;~e100 p.m-etakoa da, prezipitatuen tamaina berauen kokatze lekuaren araberan aldatuz .
PFZ-zonaren ondoan oso xeheak dira (80=120 nm), eta bai ale-mugetan baita ale-barnean ere
sortzen dira . Prezipitatu hauek M23C6 motako karburoak dira (berauen estiokiometria (Cro g
Feo.15 Moo.o5)23C6)), AISI 4130-arentzat III . alderdian aurkitutakoekin konparagarriak .
Karburo hauek, difrakzio irudiek adierazten dutenez, austenita-matrizearekiko kubo-kubo
orientabide-erlazio bat jarraitzen dute .

Patikulen tamaina 100 nm-etatik ( III . eta IV . alderdien arteko mugan) mikra
batzuetara, IV. alderdiaren erdian, pasatzen da. Zona honetan partikula handienak ale-mugetan
sortzen dira batez ere . Hiru motako karburoak aurkitu ziren : NbC, M23C6 y M6C. Azkeneko
bi karburoen difrakzio-irudiak antzekoak direla eta, bere konposizio kimikoaren araberan
bereiztu behar dira nabarmenki ezberdinak direla kontutan hartuz .

IV . zonaren bukaeran prezipitatuak berriro xeheagoak dira . Prezipitatuen tamaina eta
dentsitatea, AISI 4130 altzairuan 2.25Cr-1Mo altzairuan baino handiagoa izaten da.

V. alderdia :

Zona hau Inconel 625-ari dagokio. Bere mikroegitura ekiaxial erako austenita-alez,
M6C eta NbC prezipitatu batzukin, osatuta dago . Austenitan y" fasearen prezipitazio xehe bat
ikusten da .
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(4.24) . irudian /80/ ikusten denez, konposizio-aldaketa handienak 30µm-etako zona
batean gertatzen dira, altzairuak bere standarizatu konposizioa mugaren 2 p.m-etara eta Inconel
625-ek 45 µm-etara lortuz. Profila ferrita eta austenitaren arteko mugaren inguruan ez da
simetrikoa . Ferrita eta austenitaren arteko muga altzairu aidera mugitzen dela dirudi. Nahiz eta
muga loturan zehar mugitzen dela pentsa ahal izan, Cr, Ni, Fe eta Mo-ek austenitan duten
difusibitate-ezberdintasunek ezin dute desplazamendu hori azaldu . Autoreek proposatzen
dutenez, asimetria hori edonolako mugaren definizio batetik dator (komenentziagatik austenita
eta ferritaren arteko mugan kokatzen da) eta horregatik profilen muga ez da hasierako
mugaren berbera izan behar. Altzairu aidera difunditzen duen nikelak austenita orekatzen du,
giro-tenperaturan mantenduz. HIP-tenperaturan hasierako muga kontzentrazio-profilarekiko
simetrikoa da, bainan austenita eta ferrita bereizten duen muga altzairu aidera mugitzen da .

4.7. Elementu ezberdinen difusioaren azterketa

4.7.1 Oinarri teorikoak . Fick-ekuazioak

Datu esperimentalak interpretatzeko bibliografian garatutako adierazpenak kontutan
hartu behar dira /81,82,83/ .

Fick-legeetan oinarrituz, difusioan parte hartzen dituzten parametro ezberdinak
erlaziona daitezke eta horrela ohizko kasu esperimentaletan prozesua deskribitu . Fick-aren
lehenengo legeak, atomoen fluxua (hau da, fluxuarekiko perpendikularra den azalera-unitatea
denbora unitatean zeharkatzen duen atomo-kopurua) kontzentrazio-gradientearekiko
alderantziz proportzionala dela, adierazten du, hau da :

J = - D x

	

(4.1)

non D difusio-koefizientea deritzo . Bere dimentsioak [L2]/[T] dira, orokorrean cm2/s-tan . c
kontzentrazioa bolumen-unitatean dagoen atomo-kopurua bezala neurtzen da .

Ekuazio honen bidez

	

gradientea denboran zehar konstante denean D kalkula

daiteke. Bainan egoera solidoan izaten diren esperientzi gehienetan ez da horrela gertatzen,
baizik eta gradientea denboran zehar gutxitzen da, oreka-egoera lortzen denean anulatuz .
Horregatik, denboraren efektua adierazten duen beste diferentzial ekuazioa aurkitu behar da.
Fick-ek bigarren diferentzial ekuazio bat proposatu men. Ekuazio honei kontserbazio-
ekuazioa deritzo eta hurrengo erakoa da:

ôc ai
ôt

	

ôx

(4.1) . eta (4.2) . ekuazioak konbinatuz, arau eziraunkorrean difusioa deskribitzen duen
Fick-aren bigarren legea lortzen da :
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át - a (D(c) óc )

	

(4 .3)

non D, c kontzentrazioaren menpekoa dena, deribatu barnean azaltzen da . Kontzentrazio-
diferentziak txikiak direnean, difusio-koefizientearen batezbesteko balio bat kontsidera
daiteke /82/.

D = 1 f D(c) dc

	

(4.4)

D konstantea denean, (4 .3). ekuazioa hurrengoarekin ordezkatzen da :

2

ùt = D ax2

	

(4.5)

non D x-arekiko independentea baita . Kontuan hartu, dimentsionalki ôc - 82c eta beraz

(ax)2 - D (ât) ; horrela batez besteko difusio-distantzia (t denbora batean) x

	

Dt idatz
daiteke .

Baldintza eta muga ezberdinei dagozkien (4 .5). ekuazioaren soluzioak kalkulatzeko
bide ezberdinak daude /81,82/ . Soluzio hauek difusioaren bidezko lotura infinitoei eta
erdiinfinitoei dagozkien inguru-baldintzetan aplikatzen dira ((4 .25). irudia /82/) :

c(x>O,t=O) = e2, c(x<O,t=() = cl, c(oc,t>0) = e2, c(-oo,t>0) = cl

	

(4.6)

lotura infinitoarentzat eta

c(x>O,t=O) = e2, c(x=0,t=0) = cl, c(ao,t>0) = e2, c(x=O,t>O) = cl

	

(4.7)

lotura erdiinfinitoarentzat .

Bi lagin infinitoen arteko elementu baten difusioarentzat (hasierako konposizioak cl
eta c2<cl izanda) (4 .5). ekuazioaren soluzioa horrelako kontzentrazio-adierazpen bat da :

c(x,t) = (c 2 )-( cl ~ ) erf ( 2~Dt )

	

(4.8)

non:

x bi materialen arteko mugarekiko distantzia

t mantenimendu-denbora

D tenperaturaren eragina kontutan hartzen duen difusio-konstantea

cl eta c2 aztertutako elementuaren kontzentrazioak baitira (bi materialetan) .

Aurreko adierazpenean erro-motako funtzio bat azaltzen da . Funtzio hau horrela
definitzen da :
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(4.24) . irudian /80/ ikusten denez, konposizio-aldaketa handienak 30µm-etako zona
batean gertatzen dira, altzairuak bere standarizatu konposizioa mugaren 2 pm-etara eta Inconel
625-ek 45 µm-etara lortuz. Profila ferrita eta austenitaren arteko mugaren inguruan ez da
simetrikoa . Ferrita eta austenitaren arteko muga altzairu aidera mugitzen dela dirudi. Nahiz eta
muga loturan zehar mugitzen dela pentsa ahal izan, Cr, Ni, Fe eta Mo-ek austenitan duten
difusibitate-ezberdintasunek ezin dute desplazamendu hori azaldu . Autoreek proposatzen
dutenez, asimetria hori edonolako mugaren definizio batetik dator (komenentziagatik austenita
eta ferritaren arteko mugan kokatzen da) eta horregatik profilen muga ez da hasierako
mugaren berbera izan behar. Altzairu aidera difunditzen duen nikelak austenita orekatzen du,
giro-tenperaturan mantenduz. H P-tenperaturan hasierako muga kontzentrazio-profilarekiko
simetrikoa da, bainan austenita eta ferrita bereizten duen muga altzairu aidera mugitzen da .

4.7 . Elementu ezberdinen difusioaren azterketa

4 .7.1 Oinarri teorikoak . Fick-ekuazioak

Datu esperimentalak interpretatzeko bibliografian garatutako adierazpenak kontutan
hartu behar dira /81,82,83/ .

Fick-legeetan oinarrituz, difusioan parte hartzen dituzten parametro ezberdinak
erlaziona daitezke eta horrela ohizko kasu esperimentaletan prozesua deskribitu . Fick-aren
lehenengo legeak, atomoen fluxua (hau da, fluxuarekiko perpendikularra den azalera-unitatea
denbora unitatean zeharkatzen duen atomo-kopurua) kontzentrazio-gradientearekiko
alderantziz proportzionala dela, adierazten du, hau da:

J = -D

non D difusio-koefizientea deritzo . Bere dimentsioak [L2]/[T] dira, orokorrean cm2/s-tan . c
kontzentrazioa bolumen-unitatean dagoen atomo-kopurua bezala neurtzen da .

Ekuazio honen bidet x
gradientea denboran zehar konstante denean D kalkula

daiteke. Bainan egoera solidoan izaten diren esperientzi gehienetan ez da horrela gertatzen,
baizik eta gradientea denboran zehar gutxitzen da, oreka-egoera lortzen denean anulatuz .
Horregatik, denboraren efektua adierazten duen beste diferentzial ekuazioa aurkitu behar da .
Fick-ek bigarren diferentzial ekuazio bat proposatu men. Ekuazio honei kontserbazio-
ekuazioa deritzo eta hurrengo erakoa da :

ac

	

aJ
at

	

ax

(4 .1) . eta (4 .2) . ekuazioak konbinatuz, arau eziraunkorrean difusioa deskribitzen duen
Fick-aren bigarren legea lortzen da :
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ât - aax (D(c) ac )

	

(4.3)

non D, c kontzentrazioaren menpekoa dena, deribatu barnean azaltzen da . Kontzentrazio-
diferentziak txikiak direnean, difisio-koefizientearen batezbesteko balio bat kontsidera
daiteke /82/ .

D= 1fD(c) dc

	

(4.4)

D konstantea denean, (4.3) . ekuazioa hurrengoarekin ordezkatzen da :

a
2

Da
= D ax2

	

(4.5)

non D x-arekiko independentea baita . Kontuan hartu, dimentsionalki óc - a2c eta beraz
(ax)2 - D (at) ; horrela batez besteko difusio-distantzia (t denbora batean) x

	

Dt idatz
daiteke .

Baldintza eta muga ezberdinei dagozkien (4.5) . ekuazioaren soluzioak kalkulatzeko
bide ezberdinak daude /81,82/ . Soluzio hauek difusioaren bidezko lotura infinitoei eta
erdiinfinitoei dagozkien inguru-baldintzetan aplikatzen dira ((4.25) . irudia /82/) :

c(x>O,t=O) = c2, c(x<O,t=O) = c 1, c(co,t>O) = c2, c(-ao,t>O) = cl

	

(4.6)

lotura infinitoarentzat eta

c(x>O,t=O) = c2, c(x=O,t=0) = c1, c(oo,t>O) = c2, c(x=0,t>O) = cl

	

(4.7)

lotura erdiinfinitoarentzat .

Bi lagin infinitoen arteko elementu baten difusioarentzat (hasierako konposizioak cl
eta c2<cl izanda) (4.5) . ekuazioaren soluzioa horrelako kontzentrazio-adierazpen bat da :

c(x' t) = (c 2 )-( c-2) eif ( 2 'IDt )

non :

x bi materialen arteko mugarekiko distantzia

t mantenimendu-denbora

D tenperaturaren eragina kontutan hartzen duen difusio-konstantea

cl eta c2 aztertutako elementuaren kontzentrazioak baitira (bi materialetan) .

Aurreko adierazpenean erro-motako funtzio bat azaltzen da . Funtzio hau horrela
definitzen da :
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L3

	

5

	

7
erf(Z) = (Z -

	

+ 2~ 5 - 3!

	

+ . . .)

	

(4 .9)
7c

	

3

Funtzio honen itxura orokorra (4 .27(a)) . irudian adierazten da /82/ .

Interdifusioari dagokionez antzeko adierazpena idatz daiteke interdifusio-koefiziente

bat (D) definitu ezkero. Interdifusio-koefiziente hau elementuen difusio-koefiziente
intrinsekoen eta berauen mol-frakzioen menpean dago .

D = x1D2 + x2D1

	

(4.10)

C(X) - (c 9 )-( cl-C2 ) erf ( x_ )

	

(4.11)
2f t

Difusio-koefizientea Arrehenius motako ekuazio baten bidez tenperaturarekin
erlazionaturik dago :

D = Do exp (- RT )

Adierazpen hau Boltzman-ekuazioa bezala ezagutzen da /82/ .

x eta t-aren funtsean dauden hasierako baldintzak eta mugak 2.-aren funtsean adierazi
daitekela kontutan harturik, (4.13). ekuazioaren soluzioak (4.3). ekuazioaren soluzio bakarrak
izango dira .

(4.13) . ekuazioa diferentziatuz eta bi aldiz 2 .-arekiko integratuz hurrengo integral
ekuazioa lortzen da :

(4.13)

(4 .12)

non Q difusio-prozesuaren aktibazio-energia, T tenperatura °K-tan eta Do tenperaturarekiko
independentea den materialaren konstante bat baitira.

LnD versus tenperaturaren alderantzizkoa irudikatzean prozesuaren aktibazio-energia
lor daiteke .

D kontzentrazioarekiko aldakorra denean, (4 .3). ekuaziotik, hurrengo aldagaiaren

aldaketa eginez, c = c(k) , 2 = v , horrelako diferentzial ekuazio arrunta lortzen da :

? dc _ d D dc

2 dl d?, dl
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c = kl +k2 fD expf 2D dX

	

(4.14)
-00

	

o

Konturatu ekuazio hau berez ez dela soluzio bat, zeren eta c (D-aren bidez)
integralaren barnean eta kanpoan dago. Ekuazio hau burutzeko errepikatze-prozesu bat
beharko da . (4.13) . ekuazioan D konstantea baldin bada, integrazioaren bidez (4 .8) .
ekuazioan aipatutako soluzioa lortzen da .

Difusio-koefizientea aldakorra denean, (4.11) . ekuazioaren bidez hurrengo
adierazpena lortzen da /82/ :

D(c) _ -	
1	f Xdc

	

(4.15)
2dc / dX 0

C2

profila esperimentaletik lor daitekena, kurbaren azpiko area eta puntu bakoitzean kurbak duen
malda kalkulatuz, (4.26) . irudian adierazten den bezala /82/ . Prozedura honei Matano-
Boltzman metodoa deritzo . Metodo hau aplikatzeko ?.-arenjatorria bezala hurrengo baldintza
betetzen duena hartu behar da :

C2

f À.dc = 0

	

(4.16)
C,

hau da, A1 eta A2 areak berdinak izan behar dira (masaren berdintasuna) . Honei Matano-
baldintza deritzo .
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4. KAPITULUA : IRUDIAK

CAPÍTULO 4 : FIGURAS





P

(b)

~~~~:<«<C

(4.1) . Ir . : a)gainazaleko lazduren deformazio plastikoa eta b) loturaren bukaerako lodiera
(Hamilton-ek proposatutako ereduan) /59/ .

Fig.(4 . 1) : a) deformación plástica de las asperezas superficiales y b) espesor final de la
intercara (en el modelo propuesto por Hamilton) /59/ .

-BOND UNE

- - -

	

- - BOND UNE

(b)

(C)

(4.2) . Ir . : Loturan zehar Garmong-ek proposatutako mugaren garapena, (a) uhin-luzera luzeko
lazdurak deformatzen dira (b) uhin-luzera motzako lazdurak ukipenean jartzen dira

mikrohutsuneak sortuz /60/.
Fig.(4.2): Desarrollo de la intercara a lo largo del enlace propuesto por Garmong, (a) las

asperezas de longitud de onda larga se deforman (b) las asperezas de longitud de onda
corta entran en contacto dando lugar a microhuecos /60/ .

(4.3) . Ir . :Difusioaren bidezko loturan parte hartzen duten mekanismo desberdinen eskema/61/ .
Fig.(4.3) : Esquema de los diferentes mecanismos que intervienen en la unión por difusión 76 1/.
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(4.4) . Ir . : Creep-aren eraginagatik hutsune-itxiera lotura-mugan /61/ .
Fig.(4 .4): Cierre de huecos en la intercara de enlace debido al creep (61/ .

(4.5) .Ir . : Derby eta Wallach-en ereduan erabilitako gainazal-geometria triangeluar erako
lazdura luzez osatuta /61/

Fig.(4.5): Geometría de superficie utilizada en el modelo de Derby y Wallach constituida por
largas crestas triangulares /61/ .
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(4.6) .Ir . : Difusioaren bidezko loturan erabilitako hutsuneen geometria (a) I.Alderdian (b)
II.Alderdian /61/.

Fig.(4 .6): Geometría de huecos utilizada en el proceso de unión por difusión (a) En el Estado I
(b) En el Estado 11 /61/
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(4.7) .Ir . : Difusioaren bidezko loturaren hiru faseen eskema /64/
(a) 0. Aldia: lazduren bapateko deformazio plastikoa
(b) I . Aldia: hutsuneen geometri eta tamaina-aldaketa

(c) II. Aldia: hutsune esferoidalen itxiera
(d) bukaerako egoera .

Fig.(4 .7) : Esquema de las tres fases del proceso de enlace por difusión 64/
(a) Estado 0: deformación plástica instantánea de las asperezas
(b) Estado I: cambio en la geometria y tamaño de los huecos

(c) Estado II: cierre de huecos esféricos .
(d) situación final .
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(4.8).Ir . : Material superplastikoen difusioaren bidezko loturan gainazal eta lotura-mugaren
geometría /65/ .

Fig.(4.8): Geometría de la superficie y de la línea de enlace en la unión por difusión de
materiales superplásticos /65/ .
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(4 .10) . Ir. : Hutsunen itxiera-prozesuen eskema dilista antzeko erako unitate-gelaska erabiliz
/68/ .

Fig .(4.10) : Esquema de los procesos de cierre de huecos utilizando una celda unidad de forma
lenticular /68/ .
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(4 .9) . Ir . :Pilling eta Livesey erabilitako deformazio launa-geometria gainontzeko masaren
transferentzi-bideak erakutsiz /65/ .

Fig.(4.9): Geometria de deformación plana utilizada por Pilling y Livesey mostrando los
recorridos adicionales de transferencia de masa /65/ .

(b)

(a)



p

(4.11).Ir. : Lotura isostatikoan erabilitako zilindriko erako geometría /69/ .
Fig . (4.11) : Geometria cilíndrica utilizada en el enlace isostático /69/ .
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(4 .12) .Ir . : Materiala kapsulatzeko prozedura desberdinen eskema /73/ .
Fig.(4.12) : Esquema de los diferentes procedimientos de encapsulamiento del material /73/ .
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(4.13) .Ir . : Difusioaren bidezko lotura eta konformaketa superplastikoa konbinatzen dituen
teknikaren eskema /78/ .

Fig.(4.13): Esquema de la técnica que combina la unión por difusión y el conformado
superplástico /78/.

(4.14).Ir . : Incoloy 825/AISI 4130 mugaren
mikroegitura (SEM) /79/ .

.Fig.(4.14) . Microestructura de la intercara
Incoloy 825/AISI 4130 (SEM) /79/ .
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(4.15) .Ir . :Incoloy 825/4130 loturari
dagokion konzentrazio-profila /79/ .
Fig.(4.15) : Perfil de concentración corres-
pondiente a la unión Incoloy 825/4130
/79/.

100

90

80

70

60

50

40



(4.16) .Ir . : AA' mugaren inguruan Incoloy 825/AISI 4130 loturaren egitura (TEM) /79/ .
Fig.(4.16) : Estructura de unión Incoloy 825/AISI 4130 en las inmediaciones de la intercara

AA' (TEM) /79/.

a SEM ; b TEM

(4.17) .Ir . : Tratamendu termikoaren ondorengo AISI 4130/Incoloy 825 loturaren mikroegitura
(tenplaketa eta iraoketa) /79/ .

Fig.(4 .17): Microestructura de la unión AISI 4130/Incoloy 825 después de tratamiento térmico
(temple y revenido) /79/ .

66



(4.18).Ir . :Mugaren inguruan Ti eta Mo dituzten MC motako karburoen prezipitazioa (TEM)
/79/.

Fig.(4.18) : Precipitación de carburos del tipo MC ricos en Ti y Mo en las proximidades de la
intercara (TEM) /79/.

(4 .19) . Ir . : AISI 4130/Duplex 2205 loturaren
mikroegitura (SEM) /79/ .
Fig.(4 .19) : Microestructura de la unión
AISI 4130/Duplex 2205 (SEM) /79/ .
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(4.20).Ir . : 4130/Duplex loturari dagokion
konzentrazio-profila /79/ .
Fig.(4.20) : Perfil de concentración corres-
pondiente a la unión 4130/Duplex /79/ .
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(4.21) . Ir . :Inconel 625/2.25Cr-1Mo altzairu loturaren mikroegitura (a) altzairua (b) muga
(c) Inconel 625 /80/ .

Fig.(4 .21): Microestructura de la unión Inconel 625/Acero 2 .25Cr-1Mo (a) acero (b) intercara
(c) Inconel 625 /80/ .

(4.22)Ir . : (4.21).irudian adierazitako II.alderdiaren SEM-mkrografa karburoen prezipitazioa
erakutsiz /80/.

Fig.(4.22): Micrografia de SEM de la zona II indicada en la figura (4 .21) mostrando la
precipitación de carburos /80/.
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(4.23) .Ir . : Inconel 625/AISI 4130 mugaren
mikroegitura (TEM) /80/ .

Inconel 625/AISI 4130 (TEM) /80/
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(4.26).Ir. :Matano-Boltzman metodoa /82/ .
Fig.(4.26) . Método de Matano-Boltzman /82/ .

3

(4.24).Ir. : Inconel 625/2 .25Cr-1Mo
mugari dagokion konzentrázio-profila
/80/ .

Fig.(4.23) : Microestructura de la intercara

	

Fig.(4.24) : Perfil de concentración
correspondiente a la intercara
Inconel 625/2.25Cr-1Mo /80/ .
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(4.25)Ir . : (a) lotura infinitoei eta (b) lotura erdiinfinitoei dagozkien inguru-baldintzak /82/ .
Fig.(4.25) : Condiciones iniciales y de contorno correspondientes a : (a) unión infinita (b) unión

semiinfinita /82/ .
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5. KAPITULUA : TEKNIKA ESPERIMENTALAK

CAPÍTULO 5 : TÉCNICAS EXPERIMENTALES





5. KAPITULUA : MATERIAL ETA TEKNIKA ESPERIMENTALAK

5.1. MATERIALEN KARAKTERIZAZIOA

Lan honetan erabilitako materialak AISI 4130 aleazio urriko altzairua eta INCONEL
625 Ni-superaleazioa dira . Berauen konposaketak 5 .1 . eta 5.2 . tauletan adierazten dira .

5.1. TAULA AISI 4130 altzairuaren Konposizio kimikoa .

5.2 . TAULA Inconel 625 ren konposizio kimikoa .

Inconelaren 625 aleazioaren bi talde ezberdinak jaso izan dira . Aurrerago ikusiko den
bezala, bi taldeek hasierako ale-tamaina ezberdina dute, hau da berotako bihurdura-saiakuntza
egin baino lehenago neurtzen dena . Konposizioan ikusten denez, karbonoaren edukina,
bigarren taldearentzat lehenengoarentzat baino pixka bat handiago da .

70

Elementua Material-konposizioa (% pisu)
(1° taldea)

	

(2° taldea)
Konposizio

Standarizatuta
Ni Balantze Balantze
Cr 20.84

	

20.57 20 .0 - 23.0
Fe 3 .36

	

2.73 5 .0 max
Al 0.16

	

0.15 0.4 max
Ti 0.18

	

0.20 0.4 max
Mo 8.82

	

9.12 8.0

	

-

	

10.0
Nb 4.14

	

4.21 3 .15 -

	

4.15
C 0.045

	

0.062 0.1 max
Mn 0.12

	

0.11 0.5 max
Si 0.24

	

0.25 0.5 max
Co 1 .0 max

Elementua Material-konposizioa
(% pisu)

Konposizio standarizatuta

C 0.28 0 .28 - 0.33
Si 0.28 0 .20 - 0.35
Mn 0.52 0.40 - 0.60
Cr 0.89 0 .80 - 1 .10
Mo 0.14 0.15 - 0.25
P - 0.035
S - 0.040
Cu 0.2
Ni 0.12

}
Ezpurutasunak



Hornitutako materiala karakterizatzeko ale-tamaina neurtu izan da. Aurretik Inconel
625-aren mikroegitura aztertzeko erreaktibo egokiena, bibliografian gomendatzen den araberan
/84,85/, bilatu da . Erreaktibo eta eraso erabilkera dezberdinak (bai eraso kimikoa baita
elektrolitikoa ere) frogatu ondoren, emaitza egokienak eraso elektrolitikoaren bidez lortzen
direla ikusi da . Erasoa aurrera eramateko, %5 CIH eta %95 Metanol nahaste bat, nikel-katodo
bat eta 50 voltako tentsioa segundu batzuetan aplikatuz, erabili da. Erasoaren emaitzak ez dira
oso egokiak izan, hornitutako materialetik hartutako laginetan batez ere . Aldiz, materialak
tratamendu termiko bat jasan duenean, emaitzak hobeagoak direla ikusi da . Horregatik,
erreaktibo hau bihurdura-probeten mikroegitura aztertzeko oso egokia da, probeta hauek
saiakuntza-tenperaturaraino lehenagotik berotu izan direla kontuan harturik.

Konpresio axisimetriko eta konpresio isostatiko-saiakuntza guztietan erabilitako
Inconel 625, bigarren taldekoa zen .

AISI4130 altzairua aztertzea ez da beharrezkoa kontsideratu, aurretik material-sailan
egindako beste lan batzuetan ongi karakterizatuta izan delako .

5.2. INCONEL 625-ARI ETA AISI 4130 ALTZAIRUARI BEROTAN EGINDAKO
BIHURDURA-SAIAKUNTZAK

Lan honetan erabilitako materialen propietate mekanikoak berotan egindako bihurdura-
saiakuntzen bitartez aztertu dira, tenperaturaren eta deformazio-abiaduraren balio desberdinak
kontutan hartuz .

5.2.1 . Baldintzak, parametroak eta saiakuntza-probeta

Saiakuntzak tenperatura ezberdinetan egin dira, eta tenperatura bakoitzarako
deformazio-abiadura ezberdinak erabili dira . Kasu bakoitzean bihurdura-momentu versus
biraketa-angelu kurbak jaso dira (F - 0) .

950°C eta 1150°C-ko tenperatura-tartea, eta tenperatura bakoitzean 0.17 s-1-5 .33 s -1
tarteko deformazio-abiadurak erabili dira .

Saiakuntza egin ondoren, probeta azkar hozten da uraz (t < ls), mikroegitura izozteko
eta horrela ale-tamainaren neurketak egiteko .

Altzairuari egindako bihurdura-saiakuntzak mutur aske eta bira bakar batekoa izan dira.
Hau, probeta-geometriaren araberan, a = 0.8 deformazioaren balio bati dagokio .

Inconelari egindako saiakuntzak berriz, mutur finko eta hautsi arte egin ziren,'
materialaren harikortasuna aztertzeko asmoz (haustura-deformazioa bezala, E:f) .
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Erabilitako bihurdura-probetaren gometria (5 .1) . irudian adierazten da . Probetak bere
mutur batean duen zuloan, termopare bat (chromel-alumel) kokatzen da eta horrela saiakuntza
bakoitzean probetaren tenperatura neur daiteke .

Egindako ale-tamainaren neurketak, bai lepoetan, baita deformatutako zonan ere,
bihurdura-probetaren ardatzarekiko paraleloa den luzetarako sekzio batean egin ziren,
zentrotik 0.724R distantziara (R probetaren erradioa izanda), 5 .2 . irudian erakusten den bezala .
Distantzia honi, erradio efektiboa deitzen zaio . Bere erabilkerak, probetaren erradioan zehar
dagoen mikroegitura-gradienteagatik sortzen diren arazoak, gutxitzen ditu /87/ .

5.2.2. Saiakuntza-ekipoa eta parametroen neurketa

5.2 .2 .1 . Bihurdura-bankuren ezaugarriak

Saiakuntzak egiteko erabili zen ekipoa, C.E.I.T .-eko material-sailan dagoen bihurdura-
bankua izan da, ikus (5 .3) . irudia. Sistema hau, motore, erreduktore eta abiadura-kaxa batez
osatuta dago, deformazio-abiadura ezberdinetako saiakuntzak egiteko aukera emanez .
Saiakuntza-tenperatura, labearen ganbaran dagoen termopare baten bidez kontrolatzen da.
Probeta barruan txertatuta dagoen termoparearen bidez, milivoltimetro bati lotuta dagoena,
une bakoitzean probetak duen tenperatura ezagu daiteke /88/ .

Disko zulatu baten bidez eta fotozelula baten laguntzarekin, biraketa-angelua neur
daiteke. Beste aldetik, ardatz finkoaren muturrean dagoen tentsio-galgen zubi baten bidez,
bihurdura-momentu zelakoa izan den jakin daiteke. Bi senailek, bai zelula fotoelektrikoak
ematen duena baita tentsio-galgek ematen dutena ere, arakatzaile azkar batean, HONEYWELL
VISICORDER (ultrabioleta), jasotzen dira, bihurdura-momentu versus biraketa-angelu kurba
paper fotografiko batean inprimatzen duena .

Bihurdura-bankuaren puntu interesgarrienetako bat, bere neurri-ardatza orga higikor
batean oinarrituta dagoela, da . Orga, pisto¡ pneumatiko baten bidez mugi daiteke eta horrela,
probeta labetik kanpo atera eta posizio egokian jarri, deformazio-mikroegitura izozten duen ur
hotz txorroa jasotzeko moduan . Pisto¡ pneumatikoa eskuz edo tenporizadore baten bitartez
eragin daiteke. Horrela saiakuntzaren iraupena automatikoki kontrola daiteke, eta probetaren
deformazioa aurretik finkatu .

5 .2.2.2 . Burututako saiakuntzen ezaugarriak

Saiakuntza guztietan, probetaren beroketa atmosfera geldo batean egin da, labe
barnean probeta kokaturik dagoen kuartzozko tutuan argoizko korrontea iraganaraziz .

Altzairuarekin egindako saiakuntzetan, probeta saiakuntzaren tenperaturaraino
berotzen da, tenperatura horretan ordu erdi bitartean mantenduz saiakuntza egin baino lehen .
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Inconelarekin egindako saiakuntzetan, probeta 1150°C-taraino berotzen da eta ordu
erdi bitartean mantentzen da tenperatura horretan prezipitatu guztiak disolbatzeko asmoz,
zeren eta material honen ezaugarri mekanikoak horren menpekoak baitira . Mantenimendu
horren ondoren saiakuntza egiteko behar den tenperaturaraino jaisten da eta saiakuntza egiten
da.

5 .3 . Taulan, egindako saiakuntzen parametroak (tenperatura eta deformazio-abiadura)
adierazten dira . Tenperatura bakoitzean, taulan adierazitako Iau deformazio-abiadurak saiatzen
dira . Horrek esan nahi du hogei saiakuntza egin direla material bakoitzarekin . Inconel 625-
arekin egindako saiakuntzak bikoitzak izan direla kontuan harturik (harikortasuna neurtzeko),
totalean berrogei saiakuntza egin dira material honekin. Beharrezko baldintza batzuetan, AISI
4130 altzairuarekin aurretik egindako zenbait saiakuntza ba zirenez, saiakuntza hauek ez dira
errepikatu eta lehengo datuak erabili dira (taulan asterisko batekin adieraziak), lan honetan
lortutakoekin ondo egokitzen zirela, ikustean . Horregatik, altzairuarekin saiakuntzak soilik,
950°C,1050°C eta 1150°C-tan eta tenperatura bakoitzean 8 = 0.173 s-1 , 0 .52 s-1 eta 5 .33 s-1
deformazio-abiaduretan, egin dira .

5.3 . TAULA

5 .2.2.3 .Datuen analisia

Saiakuntzak biraketa-abiadura 6 konstante eta probetaren luzera finko izanik egin dira .
Baldintza horietan, bai tangentzial deformazioa baita deformazio-abiadura ere, r probeta-
erradioarekiko proportzionalak dira .

ro
Y L

non L bihurdura-probetaren zona zuzenaren luzera baita (sekzio uniforme txikiena) .
Lan honetan erabilitako probeten geometriarako L = 17mm da.

Ebakidura-tentsioa probetaren azaleran (r=R) Fields eta Backofen-aren prozeduraren
bitartez lortu da /89/.

__ (3+m+n)
T

	

2nR3
I'

Y~
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Ten p. (°C) 0 (r.p.m.) È (s' 1 )

950 13 0.173
1000* 39 0.52
1050 126* 1 .68*
1100* 400 5 .33
1150



non F aplikatu den momentua baita (bihurdura-momentu versus biraketa-angelua kurba) eta m
eta n hurrengo adierazpenen bidez lortzen dira :

n=(S1nIl

	

m=(S1nh,
)O,T

\S1n01 0,T

	

81n 0

non T saiakuntzaren temperatura baita .

Deformazio eta tentsio balikoideak Von Mises-en adierazpenaren bidez kalkulatu egin

6=

	

ti

	

E
3

Isurpen-kurbak ordenagailu programa baten bitartez lortzen dira /90/ . Programa honek,
m eta n, temperatura bakoitzean abiadura ezberdinetan egindako lau kurbetatik, zenbakizko
diferenziazioren bidez kalkulatzen ditu . Programaren listadoa I. ERANSKINAN erakusten da .

dira :
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5.3 . MATERIAL BIMETALIKOEN LORPENA

Bi materialen difusio-loturak, bai karga aplikatzea baita tenperatura altua ere behar du .
Lan honetan bimetalikoa lortzeko hiru teknika ezberdinak erabili dira : konpresio
axisimetrikoa, konpresio isostatikoa (HIP) eta konpresio launa, denak berotan eginak .

5.3.1 . Inconel 625/AISI 4130 bimetalikoaren lorpena

5 .3 .1 .1 . Berotan egindako konpresio axisimetriko-saiakuntzak

Konpresio-karga norabide bakar batean aplikatzen den saiakuntza gu~tiak konpresio
axisimetriko izenaz definitzen dira. Karga, norabide guztietan aplikatzen denean, presio altuan
dagoen gas baten bidez, konpresio isostatikoaren saiakuntzak deitzen dira .

5.3 .1 .1 .1 . Egindako saiakuntzen baldintzak eta ezaugarriak

Saiakuntza hauetan erabilitako AISI 4130 altzairua eta Inconel 625, 16mm
diametrotako barretan hornituta izan ziren. Barra hauetatik, 6 .4 mm lodierako diskak
altzairuarentzat eta 4.2 mm-takoak Inconel 625-arentzat, ebaki ziren . Bi materialen
konposizioak 5 .1 . eta 5 .2. tauletan adierazten dira .

Saiakuntza egin baino lehen, ukipen-azalerak 1 p.m-ko diamanteraino leundu ziren eta
gero ondo deskoipeztatu ziren, jakinda, loturaren kalitaterako azaleraren prestakizuna oso
garrantzitsua dela .

Saiakuntza guztietan, Inconel 625-ko diska bat altzairuzko bi disken artean jartzen da,
(5 .4(a)) . irudian erakusten den bezala. Erremintarekin ukipenean dauden azalera guztiak,
tenperatura altuan balio duen labaingarri berezi batekin, lubrifikatzen dira . Horrela,
marruskadura gutxitzea eta probetak erremintarekiko dituen itsaspen-arazoak gainditzea
posible da .

Bi material tenperatura altuan lotzen saiatzen denean, azaltzen den arazo bat,
berokuntza bitartean dagoen azaleren oxidazioa, izaten da . Hau ez gertatzeko, hasieran
soldadura-kordoi sistema bat erabiltzea pentsatu zen . Sistema horrekin, bimetalikoen piezak
kanpotik lotzen ziren, (5 .5) . irudian adierazten den bezala. Horrela, batetik muga babestea eta
bestetik bi materialen desalineazioa eragoztea lortzen da . Hala ere, horrela egindako
saiakuntzek ez zuten arrakasta handirik izan, zeren eta soldadura egiterakoan bi materialen
artean likido pixka bat sartzen zen ukipena eragotziz .

Hori ikusita, saiakuntzak beste teknika ezberdin bat erabiliz egin ziren. Hotzean karga
bat aplikatzen zen bi azaleraren arteko ukipena ziurtatzeko eta berokuntzan sortzen zen
oxidazioa ahal zen gehiena gutxitzeko . Horretarako, saiakuntzan zehar argoizko korronte bat
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iraganazten zen . Saiakuntza-tenperatura lortzen zenean, karga aplikatzen zen eta ezarritako
denboraldi birtartean mantentzen zen . Horrela egindako saikuntzak 5 .4 . Taulan adierazten dira,
baldintza ezberdinetan. Lehenengo saiakuntzetan, saiakuntza egin ondoren, probeta azkar
hozten zen ur hotzean sartuz . Hozte azkarraren ondorioz, altzairuaren egitura hauskorra zela
eta, bimetalikoa mekanizatzean bi materialen banaketa sortzen zen eta horregatik gainontzeko
saiakuntza guztietarako hozte motelago bat (airean) aukeratu zen. Lortutako bimetalikoetatik,
probeta zilindriko batzuk mekanizatu ziren, g:~ d=8mm diametrotakoa, lotura ziurtatuta zegoen
erdiko zonari zegozkionak .

Konpresio axisimetrikoan lortutako Inconel 625/AISI 4130 bimetalikoa mekanikoki
karakterizatzeko asmoz, probeta handiago batzuk prestatu ziren, 4.2mm lodierako
Inconelarentzat eta 25mm-takoa altzairuarentzat, probeta txikien geometria berberakin,
(5 .4(a)) . irudian adierazita. Probeta horiek 1050 °C-tan , lotu ziren, 30MPa-eko tentsio
axisimetrikoa erabiliz, ordu erdiz mantenduz eta airean hoztuz. Saiakuntza batzuk, AISI 4130
altzairua A387 altzairuarekin ordezkatuz, egin ziren . Altzairu berriaren konposizioa 5 .6 .
Taulan adierazten da.

5.4 . TAULA

Berotako konpresio axisimetriko-saiakuntzak eta konpresio isostatiko-saiakuntzak

5 .3 .1 .1 .2 . Saiakuntzen ekipoa

Konpresio axisimetrikoan egindako lehenengo saiakuntzak, Instron 1342 motako
10T-ko makina serbohidrauliko batean egin ziren, erresistentzia-labe bat erantsiz, ikus (5.6)
irudia. Konpresio-platerak bezala erabilitako erremintak, altzairu herdoilgaitzeko zurtoin
zilindriko batzuk dira . Erremitaren muturrei, Inconel 600 Ni-superaleaziozko diska bat lotzen
zaie, probetarekin kontaktuan dagoena . Inconel 600-ko diska honen erabilpenak, erreminten
bizitza luzatzeko balio du . Diska hauek jartzen ez badira, altzairu herdoilgaitza oso biguna dela
eta, erremintak sarritan mekanizatu behar dira errez markatzen direlako .

Saiakuntza mota honetan, erreminten alineazioa oso garrantzitsua da. Alineatzeko,
urtze-tenperatura baxua duen metal bat ("metal wood ") erabiltzen da. Horrela goiko zurtoia
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Tentsioa (Mpa) Tenperatura(°C) Denboraldia Saiakuntza-
mota

49 900 1 ordu 30 min
73 900 1 ordu 30 min Konpresio
34 1050 1 ordu axisimetrikoa
24 1050 1 ordu
24 1100 20 min
200 1250 1 ordu Konpresio
140 1210 45 min isostatikoa
200 1175 1 ordu



behekoarekiko alineatzeko mogi daiteke, beheko zurtoiaren posizioa makinaren oinarriarekiko
finkatu denean, konparadore erloju baten laguntzarekin .

Beranduago, saiakuntza-ekipo berri bat erabili zen . Ekipo honetan, karga, katu
hidrauliko baten bidez aplikatzen da eta probeta berotzeko indukzio-labe bat erabiltzen da .
Probetaren berokuntza kuartzozko tutu baten barruan, bi izkinetatik zigilatuta, egiten da .
Horrela saiakuntzak atmosfera geldo batean egin daitezke. Saiakuntza hauetan, erreminta eta
probetaren arteko itsaspena eragozteko, material zeramikozko diska batzuk (SiN), probetaren
diametro berberakoa, jartzen dira . Ekipo honetan, (5 .7) . irudian erakutsia, lehenengo atalean
aipatutako probeta handiko saiakuntzak egin ziren .

5 .3 .1 .2 . Berotako konpresio isostatiko-saiakuntzak

Saiakuntza hauek karakterizatzen dira konpresio-karga norabide guztietan, presio
altuan dagoen gas baten bidez (argoia lan honetan), aplikatzen delako .

5 .3 .1 .2 .1 . Egindako saiakuntzen baldintzak eta ezaugarriak

Saiakuntzak, C .E.I.T.-ko material-sailan dagoen HIP unitatean (Hot Isostatic Pressing)
egin dira . Bi geometria ezberdineko saiakuntzak egin dira, probeta borobilak eta probeta
errektangeluarrak . Probeta borobilekin egindako saiakuntzetarako, bimetalikoa osatzen duten
piezak, lehen aipatutako konpresio axisimetriko-saiakuntzetarako prestatu ziren modu
berberan, prestatu dira . Kasu honetan, saiakuntzak aurrera eramateko, bi teknika ezberdinak
erabili dira. Bat, kanpotik probetak lotzen dituen soldadura-kordoiarena; bere helburua
saiakuntza hauetan mugaren oxidazioa eragoztea ezezik, gasen sarrera ez uztea baita ere da.
Beste sistema, altzairu gozozko ontzi batzuk erabiltzea da ; barrean bimetalikoa kokatzen da
(5 .4(b)) . irudian erakusten den bezala. Ontzi hauek, ebakuazio-tutu bat dute, irudian adierazia .
Tutu horren bidez hutsunea egiten da, mugan ukipena ziurtatzeko eta oxigenoa gutxitzeko .
Hutsunea egin ondoren tutu hori zigilatzen da . Ontzi horiek, altzairu gozozko (F111)
soldadura gabeko tutuz(~ 16x18 mm eta ~ 4x6 mm) eta material eta lodiera berberako xafla
batetik trokelatutako diskez, argoian egindako soldaduraren bidez lotuta, fabrikatu dira .
Soldadura hauen kalitatea oso inportantea da, zeren eta hausten baldin badira saiakuntza
hondatzen da . Horretarako, bimetalikoa osatzen duten piezak, ontziaren neurriei ahal den
gehiena egokitzea, oso komenigarria da . Horrela bada, ontzi barnean ez dira betegabeko
lekuak geldituko eta zailagoa izango da soldadurak makurtzea eta horren ondorioz, haustea .

Probeta borobilekin egindako konpresio isostatiko-saiakuntzak, 5 .4 . Taulan adierazten
dira . Saiakuntza hauetan, presioa eta tenperatura goraka igotzen dira saiakuntzaren baldintzak
lortu arte . (5 .8(a)) . irudian, lan honetan egindako ziklo baterako, presio eta tenperaturaren
eboluzioa denboraren araberan, irudikatu da . Lortutako bimetaliko multzoetatik, lotuta zegoen
zonaren barnean, probeta zilindrikoak mekanizatu ziren . Saiakuntza hauetan erabilitako bi
teknikaren artean, ontziak erabiltzea hobea dela ikusten da, sistema horrekin lotuta dagoen
mugaren portzentaia handiagoa delako .
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Geometria errektangeluarra duten probetetan erabilitako AISI 4130 altzairua eta
Inconel 625, 3mm eta 5mm lodierako xafla moduan hornituta izan ziren. Xafla horietatik
48x58 mm-ko pieza errektangeluarrak ebaki ziren, ukipen-azalerak leunduz ispilu
leunketaraino . Garbiketa egin ondoren, hiru piezako probeta bimetalikoak,
Altzairu/Inconel/Altzairu, prestatu ziren . Multzo hauek, errektangeluar tankerako altzairu
herdoilgaitzeko ontzietan sartzen ziren, (5.4(c)) . irudian adierazten denez . Ontzia itxi ondoren,
ebakuzio-tutuaren bidez hutsunea egiten zen eta gero zigilatzen zen, probeta borobilekin
bezala. Ontzi hauek, lmm-ko lodiera bateko altzairu herdoilgaitzeko xafletatik, bere artean
soldaduraren bidez lotuta, fabrikatu ziren. Kasu honetan, bimetalikoa, ontzien neurriei
egokitzea, probeta borobilen kasuan baino inportanteagoa da . HIP-eko ziklo bat, geometria
errektangeluarko hamabi probetekin, 1175 °C-tan eta 200 MPa, egin zen . Ziklo hau, probeta
borobilekin egindakoaren ezberdina izan zen . Kasu honetan, tenperatura, presio txikian (pe

5MPa, behar den txikiena labea ez hondatzeko) 800 °C-taraino handitzen da eta gero, bai
presioa baita tenperatura ere saiakuntzaren baldintzak lortu arte igotzen dira . (5.8(b)) . irudian
ziklo honetan, presio eta tenperaturaren eboluzioa denboraren araberan irudikatu da . Zildo
mota honekin, soldadurak tenperatura oraindik baxua denean karga jasatzea (haustura
arriskua), ekidin nahi izaten zen .

5 .3 .1 .3 . Berotako konpresio launa-saiakuntzak

Saiakuntza mota honetan, konpresioa probetaren neurri mugatutako zona batean
kokaturik dago, konpresio launa-sainkuntzaren ohizko geometriari dagokion (5 .9) . irudian
ikusten denez . Saiakuntza honekin, industri prozesuetan, ijezketa eta forjaketa adibidez,
ematen diren deformazio-baldintzak errepikatzea posible da .

5.3 .1 .3 .1 . Egindako saiakuntzen baldintzak eta ezaugarriak

Saiakuntza hauetan erabilitako AISI 4130 altzairua eta Inconel 625, totxo handiaren
moduan hornituta izan ziren, nondik 3mm lodierako xaflak ebaki ziren . Xafla horietatik, 48x58
mm-ko errektangeluar erako probetak mekanizatu ziren, ukipen-azalerak leunduz ispilu
leunketaraino . Garbiketa egin ondoren, hiru piezako multzoak prestatu ziren,
Altzairu/Inconel/Altzairu, altzairu herdoilgaitzeko ontzietan sartuz, konpresio isostatikoan
erabilitakoen berberak ((5 .4(c)).irudia) . Ontzia itxi ondoren, ebakuzio-tutuaren bidez hutsunea
egiten zen eta zigilatzen zen. Saiakuntza hauetan, atmosfera geldo batean ezin direla egin eta,
ontziak oxidazioa gutxitzeko erabiltzen dira .

Baldintza ezberdinetan teknika honen bidez egindako saiakuntzak, 5 .5 . Taulan
adierazten dira . Erremintarekin ukipenean dauden azalerak, konpresio axisimetriko-
saiakuntzetan erabilitako labaingarri berberakin lubrifikatzen dira, marruskadura gutxitzeko eta
erreminta eta probetaren arteko itsaspena eragozteko asmoz .

Saiakuntza guztietan, saiakuntzaren tenperaturaraino labea berotzen da, gero probeta
sartzen da eta saiakuntza egin baino lehenago, ordu erdi bat mantentzen da behar den
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tenperatura lortzeko. Kasu guztietan probetari s= 1 deformazioa inposatu zaio . Hurrengo
kapituluan adierazten den bezala, saiatutako probeten mikroegitura aztertzerakoan,
marruskaduragatik formatu diren lepo batzuk ageri dira . Arazo hau gainditu nahian, saiakuntza
bat egin zen, ontzia eta AISI 4130 altzairuaren arteko labaingarri bat jarriz (boro nitruroa) .
Saiakuntza hau 1120°C-tan eta 10-2 s- ldeformazio-abiaduran egin zen .

5.5 . TAULA: Berotako konpresio launa-saiakuntzak

5 .3 .1 .3 .2. Saiakuntzen ekipoa eta parametroen neurketa

Saiakuntza hauek, Instron 1344 motako 50 T-ko makina serbohidrauliko batean egin
ziren. Makinari, erreminten eta probeten geometriarako bereziki asmatutako labe bat erausten
zaio .

Eragilearen kontrola, uhin-sorgailu zirkuito baten bidez egiten da . Uhin hori saiakuntza
kontrolatzen duena da . Zirkuito hau, batez ere EPROM batez osatuta dago . Bere informazio
digitala erabiltzaileak aurretik saiakuntzaren menpean grabatzen du, hau da, probeta-
geometriaren (ho = hasierako altuera) eta nahi den deformazioaren funtzioan . Funtzio-sorgailu
batek, memoriaren edukina irakurtzen den abiadura determinatzen du eta une bakoitzean, D/A
bihurgailu baten bidez, makinaren digital sarrerari tentsio-seinale proportzional bat bidaltzen
dio . Honekin, saiakuntzaren abiadura aida daiteke, uhina sortzean, zenbait kontsiderazio,
uhinaren zati bakoitzean sartutako zenbaki-kopuruari buruz, kontuan hartzen diren bitartean .
Datuen bilduma (eragile-posizio/karga(voltak)), jabetze eta kontrol-plaka baten bidez
(DAS-1661), A/D bihurgailu bat daramala, egiten da . Datu hauek ordenagailu batera eramaten
dira, zeinek programa baten bidez, makinaren seinaleak ulertuz, isurpen-kurbak sortzen ditu .
Kurba horiek sortzeko, programari marruskadura-koefizientearen balioa eta hedatze-
koefizientearena eman behar zaizkio . Saiakuntza hauetan erabilitako labaingarriarentzat µ=0.01
balio du eta hedatze-koefizientea hurrengo adierazpenaren bidez kalkulatzen da /91/

bf=bo (1+C-C'h1ho)

non :
ho probetaren altuera saiakuntza egin baino lehenago
hf probetaren altuera saiakuntza egin ondoren
bo hasierako konpresio-zonaren zabalera
bf bukaerako konpresio-zonaren zabalera baitira, ikus (5 .9) . irudia .
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Tenperatura(°C) Deformazio-
abiadura(s-1)

1150 0.01
1150 0.01
1150 1
1150 10



5 .3 .1 .4 . Berotako koestrusioren bidez lortutakoInconel625/AISI4130tutua

TUBACEX lantokian, berotako koestrusioaren bidez egindako Inconel 625/AISI 4130
tutu bimetalikozko pieza bat jaso zen. Fabrikazio-prozedura honen bidez, tutu bimetaliko bat
lor daiteke, erresistentzia handiko altzairuaren estalki batez eta material nobleko atorra batez
osatuta dagoela. Fabrikazio-prozesuaren bitartean bi materialen lotura metalurgikoa "bond"
lortzen da. Emaitza, altzairuaren erresistentzia mekanikoa atorraren portaera herdoilgaitzekin
konbinatzen duen tutu bat da .

Barra solidoetatik bitutuak fabrikatzeko oinarrizko teknikak, (5 .10) . irudian adierazten
dira /92/. Barra horietatik, aleazio bakoitzarentzat zilindroak mekanizatzen dira, haien arteko
doitasuna ahal den hoberena izateko neurriekin. Kanpoko tutua, forjatutako barra batetik,
estrusioaren bidez egin daiteke; horrela tamaina egokiko zulo bat lortzen da bitutuaren barne-
materialaren zilindroa kokatzeko . Bi zilindroen arteko egokitzea egin ondoren, multzoa
muturretan soldaduraren bitartez zigilatzen da eta berotako koestrusioa egiten da, (5 .10(b)) .
irudian adierazten den bezala. Lotura metalurgikoa oso garrantzitsua denez, eta estrusioa
segundu gutxi barruan egiten dela eta, barren garbitasuna oso inportantea da . Huts batek
garbiketa horretan, bukaerako produktoaren lotura-mugan akatsak sortzen ditu eta ondorioz
lan-balditzetan materialaren degradakuntza azkarra izan daiteke .

TUBACEX-ek koestrusio-sistema merkeago bat garatu du . Fabrikazio-sekuentzia
(5 .11) . irudian erakusten da . Hasierako lingoteak sekzio karratua, ertz borobilduekin, du, ikus
(5 .11(A1)) irudia ; eta tutuaren kanpoko materiala osatuko du . Bere neurriak, 750 mm-etatik
978 mm-etara luzeran eta 191 mm-etatik 267 mm-etara zabaleran, aldatzen dira . Erdiko zonan,
borobil tankerako zulo bat egiten da (ikus (5 .11(A2)) irudia), tutuaren barneko materiala
osatuko duen altzairu herdoilgaitzeko ala superaleaziozko barra bat onartzeko gai, ikus
(5 .11(B)) . irudia . Barra honen luzera, ahokatu behar den lingotearen berbera da. Barra, lingote
barrean sartu ondoren, muturrak zigilatzen dira. Une honetan "duplex raw product" deitzen
dena lortu izan da, ikus (5 .11(C)) . irudia.

Multzo bimetaliko hau, behe frekuentziko indukzio-labe batean berotzen da.
Tenperatura egokia lortzen denean, lubrifikatzen da eta "percing press" batera pasatzen da,
ikus (5.11(D)) . irudia. Azken honetan, sekzio karratua, borobila bihurtzen da (ikus
(5 .11(E1,E2)). irudia), eta bitartean nukleoak, hurrengo pausorako behar duen diametroa
hartzen du . Lehenengo prozesu honetan bi materialen lehenengo lotura lortzen da . Makina
berberan, "piercing" garatzen da, multzo bimetalikoa puntzoi baten aurka bultzatuz, ikus
(5 .11(F1,F2)) . irudia. Operazio honen bitartean bi materialen artean oso lotura metalurgiko
bikaina lortzen da, muturretan ezik . Batean, hasieran presioa ez da nahikoa eta bestean
operazio-bukaeran tenperatura baxuegia da . Prozesu guztia ongi ateratzeko, bi materialen
erresistentzia mekanikoren arteko erlazioa, 2 .5 baino handiago ezin dela izan, egiaztatu da .

Ondoren, multzoa indukzio labe batera pasatzen da eta tenperatura egokia lortu
denean, lubrifikatzen da eta 3100 T-ko estrusio-prentsa batera pasatzen da, tutu bimetaliko bat
lortzeko asmoz, ikus (5.11(G)) . irudia. Tutu honek mandril gabeko tiraketa bat jasan du .
Bitutuaren barneko eta kanpoko diametroak bezero-eskaeraren funtzioan daude, bainan
normalean, fabrikatzen diren tutuen lodierak API normaren araberan daude . Barneko
materialaren lodiera, bitutu-lodieraren %10-%50 artean alda daiteke .
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TUBACEX-ean egindako AISI 4130 / Inconel 625 tutuak, aurreko atalean adierazi den
prozesuaren bidez, ez zuen arrakastarik izan, jasotako tutu horren lagin bati dagokion (5.12) .
irudian ikus daitekenez.

5.3.2 . Beste konbinaketak

Nahiz eta lan honen helburu nagusia Inconel 625/AISI 4130 bimetalikoaren azterketa
izan, beste materialen zenbait konbinaketak ere aztertu dira.

TUBACEX-ek Hastelloy G3/AISI 4130 bitutuak fabrikatu zituen berotako estrusioaren
bidez, ikus (5.11) . irudia. Hastelloy G3, Fe/Ni superalezio bat da, bere konposizioa 5 .6 . Taulan
adierazten delarik. Transmisiozko mikroskopio elektronikoan begiratzeko, bitutu honen
zenbait lagin prestatu ziren . Tutuaren paretatik 3 mm diametrotako zilindroak mekanizatu
ziren, erdia altzairu, erdia superalezio, eta hortik diskak moztu ziren TEM-ean behatzeko .
Zona garden bat, elektro-leunketa eta bonbardaketa ionikoaren konbinazioaren bidez lortzen
da .

Aztertutako beste konbinaketa, Ti-aleazioekin (Ti-6A1-4V, Ti-6A1-6V-2Sn, Ti-6A1-
2Sn-4Zr-2Mo ) eta niobioarekin, AISI 4130 altzairu urriko baten loturan oinarrituta daude .
Titanio eta bere aleazioei dagozkien konposizio kimikoak 5 .7 . Taulan adierazten dira .

Kasu askotan, bi material ezberdinak lotzen direnean, hauskorrak diren osagai
intermetalikoak sortzen dira. Osagai hauek bimetalikoaren propietate mekanikoak okertzen
dituzte. Horregatik, lotu nahi diren materialen artean beste materialen orriak kokatzea
beharrezkoa izaten da .

5.6 . TAULA A387 altzairuaren konposizio kimikoa eta
Inconel 600 eta Hastelloy G3 superaleazioarenak

* (Maximoa)

5.7. TAULA Titanio eta bere aleazioen konposizio kimikoa
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C Mn Si p S Cr Mo Cu Fe Ni Ce w

A387 0 15° 0.3-0.6 0.5° 0 035 0.035° 2-25 0 .9-1 .1 - Bal - - -

IN600 0 .08 0 .5 0.2 - - 15 .5 - 0 .2 8 76 - -

H G3 0 .015• 0 .8 0 .4 - - 22 7 1 .9 19 .5 Bal. 5. 1 5•

C Fe O N H Sn Mo 71 AI V Cu il

Ti 0.083 <0.01 00047 0 002 <0.0005 - - - - - - Bal .

1164 <0 02 0.133 0 19 0 .011 0.021 - - - 6.43 4 08 - bal

71662 0 015 0 .52 0.19 0 .013 0 024 1 .9 - 5 .6 5 4 056 Bal .

716242 0.05 0 25 0 12 0 .05 00125 1 .8-22 1 .8-22 3 6-4 4 5.5-6.5 - - Bal .



5.3 .2 .1 . Egnndako saiakuntzen baldintzak eta ezaugarriak

Saiakuntza guztiak, berotako konpresio isostatikoaren (HIP) bidez egin dira, altzairu
gozozko ontziak erabiliz, Inconel 625/AISI 4130 konbinaketan erabilitakoak bezalakoak, ikus
(5 .4(b)) . irudia. Material guztiak, 4=16 mm diametrotako barra tankeran hornituta izan ziren .
Barra horietatik, h=6 .4mm altuerako diskak altzairuarentzat eta h=4 .2 mm-takoa beste
materialentzat ebaki ziren . Ontzi barrean, materialak beti ordena berbera jarraituz kokatzen
dira, hau da, ALTZAIRU/BESTE MATERIAL/ALTZAIRU .

Diskak sartu baino lehenago, ukipen-azalerak leunketaren bidez prestatzen dira,
aurretik lixa-paperakin (SiC) eta gero 6 gm eta 1 p.m-ko diamantearekin. Jarraian, azetona eta
etanolaz, ultrasoinuetan ondo deskoipeztatzen dira .

Diskak ontziaren barnean sartu diren ezkero, hau isten da eta ebakuazio-tutuaren bidez
hutsunea egin ondoren, zigilatzen da, ikus (5 .4(b)) . irudia. HIP-eko zikloak, Inconel 625/AISI
4130 konbinaketar dagokion (5 .8(a)) . irudian adierazitako diagrama berbera jarraituz, egin
dira .

Lehenengo zikloa AISI 4130/Titanio konbinaketarekin egin zen, 1050°C-tan ,
200 MPa, ordu bete mantenduz. Ziklo honetan, geroago egindako ziklo guztietan azalduko zen
arazoenetako bat, ageri zen, hau da, errendimendu txikia, zeren eta ziklo bakoitzean sartzen
ziren ontzien artean, kopuru txiki bat besterik ez zen ondo ateratzen . Gaur egun, ontziak
aldatuz emaitza hobeak lortu dira . Ontzi hauek albo-paretak, goiko eta beheko estalkiak baino
lodiagoak dituzte eta horrela, karga transmititzea mugarekiko perpendikularra den norabidean,
errezagoa izaten da .

Altzairu/Titanio mugaren azterketzerakoan, banda bat ageri zen. Banda horrek,
karburoak edo titanio eta burdinaren arteko intermetaliko bat izan litzatekela, loturako zonaren
hauskortasuna sortzen zuen, mugan ikusitako zulo kantitate handiak adierazten zuenez .

Hori ikusita, lotu nahi ziren materialen artean beste materialeko orriak erabiltzea
beharrezkoa zela ikusi zen. Ti, Nb eta Fe-aren eta elementu ezberdinen arteko fase-diagramak
analisatu ondoren, egonkor disoluzio solidoak sortzen dituzten konbinaketa egokienak
hurrengoak izan litzatekela, ageri zen :

(1) AISI 4130 / Ni/ W edo Mo / Ti edo Nb
(2) AISI 4130 / Ni / Cr/ Ti edo Nb
(3) AISI 4130 / Ni /Cr / W edo Mo / Ti edo Nb
(4) AISI 4130 /Cu / Mo / Ti edo Nb

Azkeneko konbinaketa hau, Kuprearen urtze-tenperatura baxua dela eta, tenperatura
baxuetan bakarrik erabil daiteke .

Ni geruza bat jartzea altzairuaren gainean, beste materialerantz izan daiteken karbono-
difusioa oztopatzeko erabiltzen da eta horrela karburoen agerpena ekiditzeko. Elementu hau
aukeratu zen, industrial moduan gainezartzea erreza delakoz, bai gainezartze-elektrolitikoa
baita kimikoa ere . Bainan, bai Ni eta Ti-k, baita Ni eta Nb-k ere, intermetaliko hauskorrak
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eratu dezaketela kontuan harturik, bi materialen artean beste orri bat, (W, Mo edo Cr), jartzea
beharrezkoa da. Wolframioa eta Molibdenoa aukeratu ziren, bi elementu hauek, beste
erregogor materialekin, egonkor disoluzio solidoak osatzen dituztelako. Kromoa aukeratu zen,
zeren Nikel bezala, kimikoki edo elektrolitikoki errez gainezarri daiteke .

Nahiz eta Ni eta W-k intermelalikoak sortu, esperientziak tratamendu termiko egoki
batekin disolbatzeko aukera zegoela, adierazten zuen .

Wolframio eta Molibdenoa orri mehe moduan sartzen ziren, bere lodiera 0 .3-0.5 mm
tartean aldatuz . Nikela altzairuaren gainean elektrolitikoki gainezartzen zen, 10µm-tako lodiera
maximoa lortuz . Teknika berbera erabiliz, Kromoa Nikelaren gainean gainezartzen zen, ;e2 gm-
tako lodiera lortuz.

Aurreneko analisiaren araberan, lehen aipatutako konbinaketekin HIP-eko hiru ziklo
prestatu ziren, bai Titanioa, bai Ti-aleazioak baita Niobioa ere erabiliz. Ziklo hauetan
erabilitako tenperaturak 1050°C, 1200°C eta 950°C izan ziren, 200MP&-etako presio
isostatikoa eta ordu beteko mantenimendua kasu guztietan .

Sartutakoen probeta batzu besterik ez ziren ondo atera . Hau gertatu zen, batzuetan
soldadurak huts egin zuelako eta bestetan, 1200°C-tako kasuan bezala, ontziaren titanio eta
burdinaren arteko erreakzio eutektoide (1085°C) bat sortu zelako /93/ eta horren ondorioz
zenbait lekuetan pareta galdatu zen .

Une konkretu batean, Wolframio ez edukitzeagatik, Tantalo-orriak erabili ziren
950°C-tako zikloan .

Emaitzak analisatzerakoan, altzairuaren burdinak, elektrolitikoki gainezarrita ziren nikel
eta kromo-geruzak, zeharkatzen zituela, ageri zen . Horrela, burdina titanio edo niobio barnean
sartzen zen, intermetaliko sortzeko arriskuaz . Honek, bere oztopo papera betetzeko, geruza
horien lodiera ez zela nahikoa, adierazten zuen . Gainezartze elektrolitikoaren bidez, nikel eta
kromo-geruza horien lodiera gehitzea ezinezkoa zela ikusita, gainezartze kimikoa erabiltzea
pentsatu zen, bai nikelarentzat baita kromoarentzat ere, lodiera handiagoak lortzea posible zela
eta.

Probetak prestatu ziren, lehen aipatutako (1), (2) eta (3) konbinaketekin . Nikel eta
kromo-geruzei zegozkien lodierak 40 µm eta 15 p.m-takoak ziren. Kasu honetan, probeta
gehienak handiak ziren, HIP-saiakuntza egin ondoren, trakzio-probetak mekanizatzeko asmoz
eta horrela lotura mekanikoki karakterizatu . Bi ziklo, 1050°C eta 1000°C-tako tenperaturetan,
200 MPa-etako presio isostatikoa eta ordu beteko mantenimendua, egin ziren .

Zikloa egin ondoren, muga aztertzerakoan, kimikoki gainezarritako nikel ondoan
fosforoa ere ba zegoela ikusi zen. Elementu hau kaltegarria izan zen eta probeta guztiak
mekanizatzean hautsi ziren .

Nikel eta kromoaren gainezartzeekin sortutako arazoak ikustean, bitarteko orriak
bezala superaleazioak (Ni-oinarria) erabil litezkela, pentsatu zen . AISI 4130/Inconel 625
konbinaketa

	

aztertzen

	

ari

	

zela

	

eta

	

(lan

	

honen

	

helburu

	

nagusia),
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ALTZAIRU/SUPERALEAZIO/ALTZAIRU konbinaketak prestatzean pentsatu zen eta gero
bimetalikoaren portaera mekanikoa bihurdura-saiakuntzaren bidez aztertzea .

Bide hau jarraituz, HIP-eko ziklo berri bat egiteko probetak prestatu ziren hurrengo
konbinaketekin :

AISI 4130/Inconel 600/Nb
AISI 4130/Inconel 625/Nb
A387/Inconel 600/Nb
A3 87/Inconel 625/Nb

Superaleazioa, orri mehe moduan sartzen zen; bere lodiera aldakorra izanik, bainan beti
0.5 mm baino txikiagoa. A387 altzairu berriaren eta Inconel 600 superaleazioaren konposizio
standarizatuta, 5 .6 . Taulan adierazten dira .

Lotura lortzeko erabilitako konpresio isostatiko-zikloaren baldintzak hauxek dira :

1150°C, 200 MPa , ordu bete .

Konpresio launa-saiakuntzak ere egin ziren hurrengo konbinaketekin :

AISI 4130 / Nb
AISI 4130 /Ni / Cr / Nb

Saiakuntzak 1150 °C-tan eta bi deformazio-abiaduretan, = 10-2 s-1 eta c=10 s-l, egin
ziren. Saiakuntza hauen helburua, bimetalikoaren karakterizazio mekanikoa egiteko trakzio-
probetak lortzea zen.

84



85



5.4. KODEFORMAZIO-SAIAKUNTZAK

Lortutako probeta bimetaliko batzuekin, berotako konpresio axisimetriko eta konpresio
launa-saiakuntzak egin dira . Saiakuntza hauekin, produktu bimetalikoaren portaera geroko
konformaketa batean aztertu nahi zen .

5 .4 .1 . Konpresio axisimetriko eta konpresio isostatikoaren bidez lortutako probeta
bimetalikoen berotako konpresio axisimetriko-saiakuntzak

T

Bi prozeduren bidez lortutako multzo bimetalikoetatik probeta zilindrikoak mekanizatu
ziren eta konpresio axisimietrikoan saiatu ziren . Saiakuntza guzti hauek, Instron 1342 motako
10T-ko makina serbohidrauliko batean egin ziren. Egindako saiakuntzen baldintzak jarraian
adierazten dira. T=1050°C-tan eta 6=24Mpa egindako konpresio axisimetrikoaren bidez lortu
zen multzo bimetalikotik, h o=12 .5mm altuerako eta do=8mm diametrotako zilindro bat
mekanizatu zen. Zilindro honekin, konpresio axisimetriko-saiakuntza bat egin zen,
=1 175°C-tan eta 6=10-2s-1deformazio-abiaduran, E=0 .6 bukaerako deformazio batera iritsiz .

Modu berberan, T=1250°C-tan eta 200MPa egindako konpresio isostatikoaren bidez lortu zen
multzo bimetaliko batetik, ho=16.5mm altuerako eta do=7.9mm diametrotako zilindro bat
mekanizatu zen, eta konpresio axisimetriko-saiakuntza bat egin zen lehen aipatutakoaren
baldintza berberetan.

t

T=1 175°C-tan egindako konpresio isostatikoaren bidez lortu ziren multzo
bimetalikoetatik, h,= 16mm altuerako eta d,=14.8 mm diametrotako bi zilindro mekanizatu
ziren. Zilindro hauekin, bi konpresio axisimetriko-saiakuntzak egin ziren, bat T=1175°C-tako
enperaturan eta bestea T=1100°C-tan, c=10 -2 deformazio-abiaduran, 6=0.65 bukaerako
deformazio batera iritsiz bi kasuetan .

5.4 .2 . Konpresio isostatikoaren bidez lortutako probetabimetalikoen berotako konpresio
launa-saiakuntzak

Konpresio isostatikoaren bidez lortu ziren geometria errektangeluarko bi probeta
bimetaliko (5.3 .1 .2 atalean aipatutako saiakuntzak), altzairu herdoilgaitzeko ontzia kendu
ondoren, konpresio launan saiatu ziren, 1050 °C-tan eta 10-2 s-1 eta 1 s-1 , deformazio-
abiaduretan . Saiakuntza hauek, 5 .3 .1 .3 atalean deskribitutako ekipo eta ezaugarri antzekoekin
egin ziren .
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5.5 . BIMETALIKOAREN KARAKTERIZAZIO MEKANIKOA

Lehen aipatutako saiakuntza-tekniken bidez lortu diren zenbait multzo bimetalikoen
karakterizazio mekanikoa egin da, trakzio eta bihurdura-saiakuntzen bidez .

5.5.1 . Inconel 625/AISI 4130 bimetalikoaren karakterizazio mekanikoa

5 .5.1 .1 . Konpresio axisimetrikoaren bidez lortutakoprobetabimetalikoen trakzio-saiakuntzak

1050 °C-tan, 30 MPa, ordu erdi bat, baldintzetan konpresio axisimetrikoaren bidez
lortutako multzo bimetalikoetatik, zilindro-tankerako trakzio-probetak mekanizatu ziren,
(5 .13) . irudian adierazitako geometriaren araberan. Probetek saiakuntza egin baino lehenago,
tratamendu termiko bat jasan zuten, 900°C-tako austenitizazioa, tenplaketa eta 550°C eta
600°C-tako tenperaturaren arteko iraoketa, biek ordu erdi bitartean . Saiakuntza guztietan,
estentsometro bat, altzairuaren gainean Inconelaren bi aldeetan kokaturik, eta tentsio-galga bat
Inconelari itsatsita, erabili ziren . Sistema honekin, serie-multzoaren deformazioa
(Altzairu/Inconel/Altzairu) eta Inconelarena batera jasotzea posible zen . Saiakuntza guztiak
giro-tenperaturan eta 1 mm/min-tako makina-buruaren desplazamendu-abiadura batekin egin
ziren. Isurpen-kurbak, Karga-Luzapena datuetatik, ordenagailu-programa baten bidez lortzen
dira (ILERANSKINA).

5 .5 .1 .2 . Konpresio launaren bidez lortutako probetabimetalikoen trakzio-saiakuntzak

Abiadura txikienari (s= 0.01 s-1) dagokion konpresio launaren bidez lortutako multzo
bimetalikoetatik eta altzairu herdoilgaitzeko ontzia kendu ondoren, trakzio-probetak
mekanizatu ziren, (5.14) . irudian adierazitako geometriaren araberan . Probeta hauek,
saiakuntza egin baino lehenago, tratamendu termiko bat jasan zuten; austenitizazio, tenplaketa
eta iraoketa. Bi austenitizazio-tenperatura erabili ziren, 900 eta 1000°C, eta hiru iraoketa-
tenperaturak, 550, 575 eta 600°C . Saiakuntzak egin baino lehen, material bakoitzaren
bolumen-frakzioa neurtu zen, hau da Inconel 625 eta AISI 4130 altzairuarena. Neurketa
hauek, trakzio-probetak tratamendu termiko jasan ondoren egindako argazkien bidez egin
ziren, azaleraren oxidazioagatik material bakoitzaren itxura ezberdina dela kontutan harturik .
Inconel-frakzioa zenbatzeko, lodiera probetaren zona lodienean neurtu zen, hots erdialdean,
bertan izanez, beranduago ikusi zenez, probeta gehienak hautsi ziren tokia . Trakzio-saiakuntza
guztiak giro-tenperaturan eta estensometroa erabiliz egin ziren . Kasu guztietan, saiakuntzen
makina-buruaren desplazamendu-abiadura 1 mm/min izan zen .

Modu berberan, ontziaren barneko gainazalak lubrifikatu ziren konpresio launa-
saiakuntzan lortutako multzo bimetalikotik, trakzio-probetak mekanizatu ziren . Probeta hauek
tratamendu bat jasan zuten, 900°C-tako austenitizazioa eta 550, 575 eta 600°C-tako iraoketak .
Trakzio-saiakuntzak, aurretik aipatutako baldintza berberetan egin ziren .
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5 .5 .1 .2.1 . AISI 4130 eta Inconel 625-aren trakzio-saiakuntzak

AISI 4130 altzairu-probeten trakzio-saiakuntzak, (5 .15) irudian adierazitako
geometriaz, egin ziren . Probeta hauek, konpresio launa-saiakuntzetan erabilitako xafla
berberetatik atera ziren eta probeta bimetalikoen tratamendu termiko berberak jasan zituzten .
Ijezketa-norabidean altzairuan dauden inklusioen araberan probetak bi norantzetan mekanizatu
ziren, hau da luzetarako norantzan, trakzio-ardatzarekiko paraleloak diren inklusioekin, eta
zeharkako norantzan, trakzio-ardatzarekiko perpendikularrak diren inklusioekin, probeta
bimetalikoetan bi orientazio zirela kontuan harturik .

Inconel 625-aren trakzio-probetak prestatu ziren. Tratamendu termikoak ia eraginik ez
duela, baizik eta konpresio launak suposatzen duen tratamendu termomekanikoa materialaren
portaera egitan determinatzen duena dela, kontuan harturik, konpresio launa-saiakuntza bat
egin zen material honekin, 1120°C-tako tenperaturan eta 6= 0 .01 s -1 deformazio-abiaduran .
Saiakuntza honetan, 3 mm lodierako probeta bat erabili zen, c - 0.54 bukaerako deformazioa
aplikatuz . Balio hau, probeta bimetalikoen konpresio launa-saiakuntzetan Inconelaren
deformazio-balioaren gertu dago . Saiakuntza egin ondoren trakzio-probetak ebaki ziren
aurrekoen geometria antzekoaz .

Altzairuarekin eta Inconelarekin egindako trakzio-saiakuntza hauen helburua datuak
lortzea zen, probeta bimetalikoen trakzio-saiakuntzetan lortzen diren emaitzak Nahaste-Lege
bat aplikatzerakoan lortuko litzatekenekin konparatzeko .

5.5.2 . Beste konbinaketen karakterizazio mekanikoa

5 .5 .2 .1 . Trakzio-saiakuntzak

Trakzio-probetak mekanizatzeko asmoz, 950°C-tako zikloan ontzi handiagoko bi
probeta (h= 24 mm altzairuarentzat) sartu ziren, hurrengo konbinaketekin :

AISI 4130 / Ni / Ta / Nb
AISI 4130 / Ni / Cr / Ti

Trakzio-probetak, (5 .13) . irudian adierazitako planuaren araberan mekanizatu ziren .
Saiakuntzak giro-tenperaturan eta estensometrorik gabe egin ziren. Makina-buruaren
desplazamendu-abiadura 2mm/min zen .

5 .5 .2.2 . Berotako bihurdura-saiakuntzak

1150°C-tako zikloan lortutako probeta bimetalikoetatik,
(ALTZAIRU/SUPERALEAZIO/NIOBIO), bihurdura-probetak mekanizatzera bidali ziren,
(5 .16) . irudian adierazitako planuaren araberan . Bihurdura-saiakuntzak, lehen deskribitutako
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bihurdura-bankuan egin ziren, (ikus (5 .3) irudia), 1000, 1050 eta 1100°C-tako tenperaturetan
eta 8= 0.019 s-1 deformazio-abiaduran .
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5.6. MIKROEGITURAREN KARAKTERIZAZIOA

Saiakuntza ezberdinetan lortutako probeta-mikroegituraren karakterizazioa, behaketa-
teknika ezberdinekin egin da, mikroskopia optikoa, arakatzeko mikroskopia elektronikoa
(SEM) eta transmisiozko mikroskopia elektronikoa (TEM) .

Mikroskopio optikoan eta SEM-ean egindako behaketarako, laginen prestaketa, ohizko
teknikaz, leunketa eta erasoa, egiten da. Analizatu nahi den probetaren zatia moztu ondoren,
leuntzen da, aurretik tamaina ezberdineko lixa-paperekin (SiC) eta azkenean leunketa fin bat
(ispilua) l µm-eko diamanteraino . Inconel 625-arentzako erreaktibo eta eraso erabilkera
ezberdinak frogatu ondoren, emaitza hoberenak eraso elektrolitikoaren bidez,
%5 HC1 / %95 Metanola-nahaste bat, nikel katodoa, eta 50 voltako tentsio bat aplikatuz,
lortzen direla ageri da . Probeta bimetalikoen kasuan, mugaren inguruko mikroegitura, bai
Inconelaren aldean baita altzairuaren aldean ere, eraso elektrolitikoaren bidez, nital elektrolito
bezala erabiliz, nikel katodoa eta 7-10 volta tarteko tentsio bat aplikatuz, agertzen zela
konprobatu zen .

TEM-ean egindako behaketarako, laginen prestaketa ohizko teknikak erabiliz egin da,
hau da, mekanikoki moztutako orri mehe batetik elektrohigaduraren bidez 3mm diametrotako
diskak lortzen dira . Kasu honetan loturako muga diskaren erdian gelditzea saiatu behar da,
zeren horrela errezagoa izango baita zuloa loturaren inguruan egitea . Zona garden bat, elektro-
leunketa eta bonbardaketa ionikoa-konbinazioaren bidez lortu da . Hasieran, zulo bat egiteko,
perkloriko-etiliko disoluzio batez egindako elektro-leuketaren bidez eta gero bonbardaketa
ionikoaren sesio batzuen bidez zona garden bat lortu arte . Kasu batzuetan prozesu guztia
bonbardaketa ionikoaren bidez egiten da .
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5.KAPITULUA : IRUDIAK
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.A

il

4

	 19	

17

	

19

	 61	

(5 .1) .Ir . :Inconel 625-aren eta AISI 4130 altzairuaren binurdura-probeten geometría .
Fig .(5 .1) : Geometría de las probetas de torsión de Inconel 625 y acero AISI 4130 .

1 14ci

1 ri

2m

+s

(5 .2).Ir . : Erradio efektiboari dagokion bihurdura-probetaren sekzioa non saiakuntzaren
ondoren ale-tamaina neurtu zen .

Fig.(5 .2) : Sección de la probeta de torsión que corresponde al radio efectivo donde se midió el
tamaño de grano después del ensayo
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-16.20

(a)

(C)

INCONEL 625

(b)

	 I

SECCION A -A:

(5 .4).Ir. : Probeta bimetalikoen geometria, (a) konpresio axisimetrikoa (b) konpresio
isostatikoa (c) konpresio isostatikoa eta konpresio launa .

Fig.(5 .4): Geometría de las probetas bimetálicas, (a) compresión axisimétrica (b) compresión
isostática (c) compresión isostática y compresión plana .

(5 .5) .Ir. : Lehenengo saiakuntzetan erabilitako soldadura-kordoia .
F ig .(5 .5) : Cordón de soldadura utilizado en los primeros ensayos .
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(5 .6).Ir . : Konpresio axisimetriko-saiakuntzak egiteko erbili zen lehenengo ekipoa
(erres¡ stentzia-labea) .

Pig.(5 .6) : Primer equipo utilizado para llevar a cabo los ensayos de compresión axi_sirnótrica
(horno de resistencia) .



(5 .7) .Ir . : Konpresio axisimetriko-saiakuntzak egiteko erabili zen bigarren ekipoa (indukzio-
labea) .

Fig.(5 .7) : Segundo equipo utilizado para llevar a cabo los ensayos de compresión axisimétrica
(horno de inducción
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(5 .8) .Ir . :HIP-zikloetan presioak eta tenperaturak denboran zehar duten eboluzioa (a) probeta
zilindrikoak (b) probeta errektangeluarrak .

Fig.(5 .8) : Evolución con el tiempo de la presión y la temperatura en los ciclos de HIP (a)
probetas cilíndricas (b) probetas rectangulares .
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(5.9) . Ir. : Konpresio launa-saiakuntza baten ohizko geometria .
Fig.(5 .9): Geometría característica de un ensayo de compresión plana .
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~~aaa=aaaaaaaa~a~

(5 . 1 0),Ir . :Bitutuen produkzioan erabilitako oinarrizko teknikak .
Fig.(5 . 19) : Técnicas básicas empleadas en la producción de bitubos .
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(5 .12) .Ir . : TUBACEX-ek egindako Inconel 625/AISI 4130 bitutuaren lagina .
Fig.(5 .12) : Muestra del tubo Inconel 625/AISI 4130 fabricado por TUBACEX .

II

v

w

PROBETA TRACCION
Escala 2 :1
D o = 5.00 '-0.1 ( Centro)
D-& To = D0+0.026

7

Sección : A -A:

(5.13).Ir . : Trakzio-probeta zilindrikoen geometria .
Fig .(5 .13) : Geometría de las probetas de tracción cilíndricas .
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(5 .14).Ir . : Konpresio launaren bidez lortutako probeta bimetalikoetatik mekanizatutako
trakzio-probetak .

Fig.(5 .14) : Probetas de tracción mecanizadas a partir de las probetas bimetálicas obtenidas
mediante compresión plana .

100
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(5.15).Ir . : AISI 4130 altzairuaren trakzio-probeten geometria .
Fig.(5.15): Geometría de las probetas de tracción de acero AISI 4130 .

PROBETA TORSION
Escala 2 : 1

R 2.5

(5.16) .Ir . : Bihurdura-probeta bimetalikoen geometria .
Fig.(5 .16): Geometría de las probetas de torsión bimetálicas .
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6. KAPITULUA : EMAITZAK

6.1. INCONEL 625-AREN KARAKTERIZAZIOA

Hornitutako Inconel 625-aren mikroegituraren karakterizazioa ale-tamaina neurtuz egin
da. Horretarako probetak %5C1H - %95Metanol nahaste batekin elektrolitikoki erasotu ziren .
Materiala 16 mm-diametroko barretan hornituta izan zen. Hortik, bai luzetarako bai zeharkako
sekzioan, laginak moztu ziren ale-tamaina neurtzeko . Aurreko kapituluan aipatu zen bezala,
erasoaren emaitzak tratamendu termiko baten ondoren hobeak izaten dira . (6.1) (a) eta
(b).irudietan, 1 . eta 2.taldeari dagozkienez, tratamendu termiko bat jaso ondoren materialak
hartzen duen mikroegitura ikus daiteke . Laginek jasan duten 1000°C-tako suberaketa
prozesuaren ondoren, labean bertan hozten utzi dira . Ale-tamainaren neurketak hurrengoak
dira :

Inconel 625

	

Luzetarako sekzioa

	

Zeharkako sekzioa

1 .taldea

	

18±0.78 µm

	

23±1.4µm
2.taldea

	

18±0.76 µm

	

14±0.74 gm

Mikroirudiak begiratzerakoan ale-tamainaren hazkuntzan ezberdintasunen bat ikus
daiteke. Efektu hau bihurdura-saiakuntza jaso duten probeten-sorbalden mikroegitura
aztertzerakoan gehiago ikusten da.

6.2 . INCONEL 625-AREN ETA AIS! 4130 ALTZAIRUREN BIHURDURA-
SAIAKUNTZEN EMAITZAK

6.2.1 . Isurpen-kurbak

Lehen esandako tenperatura eta deformazio-abiaduretan egindako bihurdura-
saiakuntzek ematen dituzten isurpen-kurbak (6 .2)(a)(b)(c) .,(6.3)(a)(b)(c)(d)(e) . eta
(6.4)(a)(b)(c)(d)(e) . irudietan adierazten dira, AISI 4130 altzairuari eta Inconel 625, 1 . eta 2 .
taldeari dagozkienez . Nahiz eta Inconelarekin egindako saiakuntzak hausturaraino eraman kasu
guztietan, isurpen-kurbak soilik deformazio-abiadura handienetarako ( s = 1 .68 s-1 y k = 5 .33
s-1 ) marraztu dira osoak. Beste deformazio-abiaduretan kurbaren zati bat besterik ez da
marraztu .

Bihurdura-momentu versus biraketa-angelu kurbek (6.5) . irudian adierazitako itxura
dute. Kurba hauetan hasieran deformaziozko gogortzeagatik tentsioa balio maximo bateraino
igotzen da. Gero tentsioa polikiago edo azkarrago jaisten da egoera geldikor bateraino .
Berotan deformatzen ari diren bitartean, material guztiek deformaziozko gogortze eta biguntze
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batera jasaten dute. Altzairu austenitikoetan (AISI 413 O-ean adibidez), nikel eta Ni-aleazioetan
(Inconel 625 Ni-superaleazioa da), hasierako biguntze-prozesua "Berriztatze dinamikoa" da .
Gero "Birkristaltze dinamiko" prozesuen bidez tentsioa, egoera geldikor bat lortu arte, jaisten
da /94/ .

Lan honetan lortutako Inconel 625-aren isurpen-kurbak, (6.3) . eta (6.4) . irudiak, lehen
aipatutako egoera geldikorra, bi deformazio-abiadura txikienetako saiakuntzetan besterik ez da
ikusten. Beste abiaduretan tentsioa hausturaraino jaisten da . Efektu hau saiakuntza-tenperatura
jaisterakoan eta deformazio-abiadura igotzerakoan nabarmenagoa da .

Kurba guztiek, tenperaturak eta deformazio-abiadurak isurpen-tentsioan duen eragina,
adierazten dute. Deformazio-abiadura konstante denean, bai tontor-tentsioa, baita asetasun-
tentsioa ere, tenperatura jaisterakoan handitzen dira, eta tenperatura konstante denean,
deformazio-abiadura handitzerakoan igotzen dira .

(6.6) . eta (6 .7) . (a) eta (b) irudietan, deformazio-abiadura ezberdinétan isurpen-
tentsioan tenperaturak duen eragina adierazten da, bai altzairuari, bai Inconel 625, 1 . eta 2 .
taldei dagozkienez . Garbi dago kasu guztietan, saikuntza-tenperatura igotzerakoan, tontor-
tentsioa jaisten dela . (6.8) . eta (6.9) . (a) eta (b) irudietan, deformazio-abiadurak duen eragina
grafiko erdi-logaritmiko batean [6p - log è ] erakusten da. Irudian ikusten denez, tenperatura
konstante baterako, tontor-tentsioa, deformazio-abiadura handitzerakoan igotzen da .

6.2.2 Tentsio / Deformazio-abiadura / Tenperatura erlazioak

Ikerlari asko, metal eta bere aleazioen erresistentziak, tenperatura eta deformazio-
abiadurarekin duen harremana, erlazio empirikoen bidez, bilatzen saiatu dira . Erlazio honen
bidez, kasu bakoitzean imposatutako deformazio balditzetan, hau da tenperatura eta
deformazio-abiadura, materialaren portaera mekanikoa aurresan daiteke . Bibliografian
aurkitutako erlazio guztien artean, Sellars eta Tegart-ek /5/ proposatutakoa egokiena da, bai
altzairurentzat, bai Inconel 625-rentzat .

Adierazpen honek, materialaren portaera, tenperatura eta deformazio-abiadura
ezberdinetan, deskribatzen du eta materialaren ekuazio konstitutiboa da . Bere forma hauxe da :

Z = è exp(-2 )= A {sinh (a 6)}n

	

(6.1)

non :

Z Zener-Hollomon parametroa deitzen bait zaio (k =
expCRT

), non tenperatura eta

deformazio-abiaduraren aldibereko eragina adierazten duelarik .

Q aktibazio-energia
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Kontuan izanda (3=nŒ dela, a-ren balioa lor daiteke, n ezagutzen denean (6.4) . ekuazioren
bitartez .

Azkenean, aktibazio-energia lortzeko, deformazio-abiadura k versus sinh(œa)
irudikatzean bilogaritmiko eskala batean, zuzenak lortzen dira . Malda berberara doitu ondoren,

zuzen hauen jatorri-ordenatuak (Ln è = Ln A -
R

) versus tenperaturaren alderantzizkoa

(1 ) irudikatzen dira. Lortutako zuzenaren malda, deformaziorako aktibazio-energia zati gas
T

perfektuen konstantea da, hau da
R

. Zuzen honen jatorri-ordenatutik A konstantea lortzen da.

Aktibazio-energia kalkulatu ondoren, Z parametroa versus sinh(aa) irudikatzean, n
malda duen zuzen bat agertzen da . Zuzen honek, edozein tenperatura eta deformazio-
abiadurarako konformaketa-prozesu batean aplikatu behar den tentsioa ematen du (aktibazio-
energia aldatzen ez den bitartean) .

6 .2.2 .1 .AISI4130altzairuaren ekuazio konstitutiboa

Aktibazio-energia , saiakuntza eta materialaren lan baldintza berberetarako, kalkulatu
egin da . Horretarako, lehenbizi n, a eta A konstanteak kalkulatu behar dira, aurreko atalean
adierazten den bezala. Konstante hauek bihurdura-saiakuntzen emaitzak erabiliz (6.1) ., (6.2) .
eta (6.3) . ekuazioak grafikoki irudikatzean lortzen dira, hurrengo irudietan erakusten den
bezala .

s - ap grafiko bilogaritmiko batean irudikatzean, T=1150°C-tako tenperatura
altuenerako, zuzen bat lortzen da, (6.10) . irudia, eta zuzen horren maldaren bidez n definitzen
da. Irudi horretan (6.4) . ekuazioa, tontor-tentsio eta deformazio-abiaduraren arteko erlazio
potentziala (tentsio txikietan baliogarria), irudikatzen da .

(6.11) . irudian deformazio-abiadura eta tontor-tentsioaren arteko erlazio exponentziala
grafiko erdi-logaritmiko batean erabilitako tenperatura guztietarako irudikatu da . Erlazio
exponentzialak tentsio handietan besterik ez du balio, hau da tenperatura baxuetan sortzen
direnak. Horregatik 950°C-tako zuzenetik (3=na lortzen da, eta gero a.

Koefiziente ezberdinetarako lortutako balioak hauek dira :

n = 5 .42

	

eta

	

(3=a n= 0 .0472

hortik beste konstantea lortzen da:

a = 0.0087
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(6.12) . irudian eskala bilogaritmiko batean deformazio-abiadura eta tontor-tentsioaren
arteko sinu-hiperboliko erlazioa irudikatu da, 950°C=1150°C-tako tartean, lehen kalkulatutako
a koefizientea erabiliz . Grafiko honetan, tenperatura bakoitzeko zuzena marraztu ondoren,
jatorri-ordenatuak neurtzen dira . Balore hauek versus tenperaturaren alderantzizkoa
irudikatzean, (6 .13) . irudia, Q aktibazio-energia eta A konstantea kalkulatzen dira .

AISI 4130-ren kalkulatutako koefizienteak hurrengoak dira :

n = 5 .42
a = 0.0087 N-1 mm2
A = 1 .26 x 1012 sg .-1
Q = 298 KJ/mol

n, a, A eta Q ezagutzen direnean eta Zener/Hollomon-en parametroaren balioak
kalkulatu ondoren, (Z - sinh(aóp)) grafiko bilogaritmiko batean (6.14) . irudian irudikatu da,
tontor-tentsioan tenperaturak eta deformazio-abiadurak duen eragina elkartzen direlarik .
Erregresio zuzenak hurrengo adierazpena definitzen du :

Z = 1 .23 x 1012 { sinh ( 0 .0087 6p) 15 .37

	

(6.6)

Aurretik kalkulatutako n, a eta A koefizienteak kontuan harturik, hurrengo adierazpena
defini daiteke :

Z = 1 .26 x 10 12 { sinh ( 0.0087 6p) 15 .42

	

(6.7)

Bi ekuazioek, (6 .1) . erlazioa irudikatzen dute, n=5 .37 eta n=5 .42 balorei dagozkienez .
(6.6) . eta (6.7) . adierazpenak, (Z - sinh(aap)) grafiko bilogaritmiko batean irudikatzen ba dira,
bi zuzen ia berdinak lortzen dira .

Bukatzeko, (6.15) . irudian, (Z - ap) eskala erdi-logaritmiko batean irudikatzen da, non
zuzenak (6.3) . ekuazioa (tentsio haundietan baliogarria) errepresentatzen duen . Zuzen honen
maldatik, aurretik kalkulatutako (3=Œn parametroa ((3=0 .0472), lortzen da. Honek egindako
doitasunak baieztatzen ditu .

6.2.2.2 . Inconel 625-aren ekuazio konstitutiboa

Era berberan, saiakuntza-baldintzetan Inconel 625-ren Q aktibazio-energia kalkulatu
egin da. Lehen aipatutako bi taldei dagozkienez, emaitzak ezberdinxeago dira . Aurretik, n, a

105



eta A konstanteak kalkulatzen dira, (6 .4)., (6.5) . eta (6.1) . ekuazioen errepresentazio
grafikoaren bidez .

n konstantea, tenperatura altuenean (T = 1150 °C), Ln s - Ln6p grafikoan lortutako
erregresio zuzenaren bidez definitzen da, (6.16) (a) . eta (b) . irudiak, 1 . eta 2 . taldeari
dagozkienez . Irudian, (6 .4) . ekuazioak definitzen duen erlazio potentziala, tentsio txikietan
baliogarria, errepresentatzen da .

e
(6.17) (a) . eta (b) . irudietan deformazio-abiadura eta tenperaturaren arteko erlazio

xponentziala Ln è - 6p grafiko batean irudikatu da, erabilitako tenperatura guztietan . Erlazio
honek, tentsio handietan balio du eta horregatik tenperatura baxuena, T= 950 °C, hartu
beharko litzateke. Bainan, tenperatura horretan deformazio-berotasun efektua askoz
nabarmenagoa da, deformazio-abiadura handienetan gehien bat. Honen ondorioz tentsioa
jaisten da, Ln è - 6p grafikoan malda handiagoa lortuz. Horregatik, (X baloratzeko
T = 1000 °C-tako tenperaturaren erregresio zuzena aukeratu da eta bere maldatik R = nŒ
balioa lortzen da .

Koefiziente hauentzat lortutako balioak hurrengoak dira :

a)Lehenengo taldea

	

b)Bigarren taldea

n =4.78

	

n=4.3
R=an=0.0161

	

(3=an=0 .0155

beste konstantea ;

a = 0.0034

	

a=0.0036

(6.18) (a). (b) . irudietan deformazio-abiadura eta tenperaturaren arteko sinu-
hiperboliko erlazioa, 950 °C-.1150 °C tartean, irudikatu da, lehen kalkulatutako a-ren balioak
erabiliz. Grafiko horretan (Lnè - Ln sinh(a 6)), Ln k-ren balioak, In sinh(a 6p) = 0 denean,
neurtzen dira .

Balio horiek versus tenperaturaren alderantzizkoa irudikatzean, (6.19) (a).(b) . irudiak,
zuzenak lortzen dira . Zuzenaren maldatik Q aktibazio-energia eta jatorri-ordenatutik A
konstantea kalkulatzen da .

Aipatutako saiakuntza-baldintzetan talde bakoitzari
hurrengoak dira :

a) Inconel 625 (Lehenengo taldea)
n = 4.78
a = 0.0034 N-1 mm2
A=1.06x10 16 s-1
Q = 411 ± 46 K7/mol

dagozkion koefizienteak
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b) Inconel 625 (Bigarren taldea)
n = 4 .3
a = 0.0036 N-1 mm2
A=2.61x1015 sg -1
Q = 402 ± 53 KJ/mol

Lau koefiziente horiek ezagutu ezkero eta Zener-Hollomon parametroaren balioak
kalkulatu ondoren, (6.20) (a) .(b) . irudietan, LnZ -Ln sinh(aap) grafikoa irudikatu da,
tenperatura eta deformazio-abiaduraren eragina elkartzen direlarik .

Erregresio zuzenak hurrengo adierazpena definitzen du :

Z = 1 .06 x 1016 {senh (0.0034 6p)}4.56

	

(6.8)

lehenengo taldeari buruz eta

Z =2.61 x 1015 {senh (0.0036 6p)) 3 .92

	

(6.9)

bigarren taldeari buruz . Zuzen hauek eten-arrastoz marraztuta daude, aurretik kalkulatutako n,
a eta A koefizienteek definitzen dituzten zuzenekin komparatzeko (etengabeko arrastoz
marraztuta) . Azken zuzen hauek hurrengo adierazpenei dagozkie :

1 . eta 2 . taldeari dagozkienez .

Adierazpen guzti hauek (6.1) . ekuazioa errepresentatzen dute n balio ezberdinetarako .

Azkenean, (6 .21) (a) .(b) . irudietan, (6.3) . ekuazioa irudikatzen da. Zuzenaren maldatik
(3 = a n parametroa lortzen da. Balio hau lehen kalkulatutako berbera izan behar da
doitasunaren baliogarritasuna baieztatzeko . Lehen eta orain lortu diren (3-aren balioak hauexek
dira ;
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Z = 1 .06 x 10 16 {senh(0.0034 ap)} 4.78 (6.10)

Z = 2.61 x 10 15 {senh(0.0036ap)} 4.3 (6.11)

Lehen : Orain :

(3= 0.0161 (3= 0.0161 (Lehenengo taldea)

(3= 0.0155 (3= 0.0157 (Bigarren taldea)



Ikusten denez lortutako balioak antzekoak dira eta egindako doitasunak baliogarritzat
jo dira . (6.21)(a).(b) . irudietan, 6 S asetasun-tentsioaren balioak, Zener-Hollomon
parametroarekiko (lehen adierazitako aktibazio-energietarako kalkulatua) irudikatu dira .
Egoera geldikorra erdietsi duten kurbak soilik, hartu dira kontutan. Nahiz eta daturik ez izan
(6.5) . ekuazioa baliogarri den Z parametroaren balio-tartean, (3 koefizientearen balio bera lortu
behar dela suposatzen da, (6.1) . erlazioak duen "egoera-ekuazio" izakera kontuan harturik .

6.2.3 Inconel 625-aren bihurdura-probeten mikroegitura

6.2.3 .1 .Hasierako ale-tamaina

Lehen aipatu izan denez, probetak bihurdura-saiakuntza egin ondoren azkar hozten
dira, bere mikroegitura izozteko. Bihurdura-probeten sorbaldetan, ale-tamaina neurtu egin da .
Horretarako sorbaldak, deformatutako-zonan erradio efektiboari dagokion planoan, moztu
dira, hau da R* = 0.724 R, non R probetaren erradioa da /5/, (5 .2) . irudian adierazi zen bezala .
Horrela, bihurdura-probeten diametroan zehar dagoen deformazio-gradientearen efektua,
gutxitzen da .

Laginak, ale-mugak azaltzeko, elektrolitikoki erasotu ziren, %5 HCl %95 Metanol
nahaste bat erabiliz, 50 voltako tentsioa zenbait segunduz aplikatuz .

Mikroegitura ikusteko eta ale-tamaina neurtzeko Leitz Banku Metalografiko bat, MM5
modeloa, erabili zen . Neurketa egiteko argazkiak egin ziren . Ale-tamaina Batezbesteko
Intersekzio Lineala bezala neurtu zen /95/ .

6.1 . Taulan hasierako ale-tamainak, saiakuntza-baldintza ezberdinetan, adierazten dira,
dol eta dO2 lehengo eta bigarren taldeari dagozkienez .

Kasu guztietan ale-tamainaren hazkunde ezberdin bat ikusten da . Hau, (6.22) (a).(b) .
irudietan erakusten da, 1000 °C-tan eta s = 0 .52 s-1 egindako bihurdura-saiakuntza baterako,
1 . eta 2. taldeari dagozkienez .

6.2.3 .2.Birkristaldutako ale-tamaina

Bihurdura-probeta batzuen deformatutako zonan ale-tamainaren neurketak egin dira,
lehen erradio efektiboa bezala definitutako distantzian . Deformatutako zonaren mikroegitura
aztertzerakoan, T= 950°C-tako tenperatura baxuenarako erabilitako deformazio-abiadura
guztietan, birkristaltze osoa ez dela, ikusten da. T= 1000°C-tako tenperaturan, è = 1 .68 s-1
eta è = 5 .33 s-ldeformazio-abiadura handienetarako, gauza berbera gertatzen da . Kasu
guztietan, birkristaldutako frakzioa sorbaldatik haustura-azalerantz urruntzerakoan handitzen
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dela ikusten da, 950°C eta 1000°C-tako tenperatuei dagozkien (6 .23) . eta (6.24) . irudietan
erakusten den bezala .

Deformatutako zonan birkristaldutako frakzioen neurketak egin dira probetaren
sorbaldarekiko distantziaren araberan . Balio horiek, (6.25) . irudian, 950°C-tako tenperaturan
deformazio-abiadura ezberdinetan egindako saiakuntzei dagozkienak, eta (6.26) . irudian,
950'C=1000°C-tako tenperatura-tartean deformazio-abiadura handienean egindako saiakuntzei
dagozkienak, irudikatu dira .

Abiadura berberan deformatutako probetetan, saiakuntza-tenperatura igotzerakoan
birkristaldutako frakzioa handitzen da .

1000°C-tako tenperaturatik gora, 1150°C eta è =1 .68 s- 1 deformazio-abiaduran
deformatutako probeta batentzat, 1 . eta 2 . taldeari dagozkien (6 .27) . (a) . eta (b) . irudietan
ikusten denez, birkristaltze osoa da . Bainan, erdiko tenperaturetan, 1050°C-tajco inguruan,
laginaren luzeran zehar ale-tamaina uniformea ez dela, baizik eta sorbaldatik haustura-
azalerantz urruntzerakoan handitzen dela aipatu behar da, (6.28) . irudia. Efektu hau
deformazio-abiadura handienetan nabarmenagoa da. Birkristaldutako ale-tamainaren neurketak
(erdiko tamaina) 6.2 . Taulan adierazten dira .

(6.29) . irudian, grafiko erdi-logaritmiko batean, 6f* haustura-tentsioa erradio
efektiboaren posizioan, (6f*= 0.938 6f), birkristaldutako ale-tamainarekiko, posizio horretan
neurtuta ere, drex*, irudikatu da. Datuak hurrengo motako ekuazioaren bidez doitzen dira :

6f* oc drex* .-0 .31 (6 .13)

Haustura-tentsioaren ordez, erradio efektiboren lekuan Zener-Hollomon parametroak
hartzen dituen balioak, Z*, irudikatzen baldin ba dira, (6 .30) irudia, hurrengo motako erlazioa
lortzen da:

Z*ccdrex* -4.43 (6.14)

6.2.4 Tentsio maximoarekiko eta Zener-Hollomon parametroarekiko tontor-
deformazioak duen menpekotasuna Inconel-625-arentzat

(6.31).(a) .(b) . irudietan erabilitako tenperatura eta deformazio-abiadura guztietarako
tontor-deformazioa versus tentsio maximoa irudikatzen da. Irudian ikusten denez, tentsio
maximoa handitzerakoan tontor-deformazioa ere handitzen da .

(6.32) . (a) .(b) . irudietan, saiatutako tenperatura eta deformazio-abiaduretarako sp
versus Z grafiko bi-logaritmiko batean irudikatzen dira, 1 . eta 2. taldeari dagozkienez. Tontor-
tentsioaren eta Zener-Hollomon parametroaren arteko hurrengo motako erlazioak lortzen dira :
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6.2.5 Inconel 625-aren harikortasuna

Inconel 625-aren saiakuntzak hausturaraino eraman dira materialaren harikortasuna
neurtzeko asmoz. Hau (E f) haustura-deformazioaren bidez neurtu egin da .

1 . eta 2 . taldeari dagozkien (6.33) . (a).(b) . irudietan, erabilitako deformazio-abiadura
ezberdinetarako haustura-deformazioa tenperaturaren araberan irudikatu da. (6.34) . irudian, bi
taldeen emaitzak bildu dira, bi taldeen batezbesteko haustura-deformazioa tenperaturarekiko
irudikatuz .

Harikortasuna, 1050°C=1100°C-tako tenperatura-tartean, maximoa da . Gero,
tenperatura handiagoetarako azkar erortzen da . Era berberan, harikortasun maximo hori
deformazio-abiadura igotzerakoan bortizki gutxitzen da .
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Ep a Z 0.162 (6.14) (lehenengo taldea)

E a Z 0.187 (6.15) (bigarren taldea)p



6.1 TAULA Hasierako ale-tamaina

6.2 TAULA Birkristaldutako ale-tamaina
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Tenp.(°C) 8 (s-1) d *rexl d*rez2

1000 1 .68 11 .7±0.4
1000 5.33 9.5±0.5
1050 0.52 11 .45±0.5
1050 1 .68 14.8±0 .7
1050 5 .33 15 .2±0.6
1100 5 .33 18 .8±1 .1
1150 0 .52 37 .4±1 .1 35 .8±1 .9
1150 1 .68 34 .9±1 .8 29.3±1 .5
1150 5 .33 20 .3±2.1

Tenp. (°C) (s-1) dol (µm) do2 (µm)

950 0.173
950 0.52 85±4.6
950 1 .68 147±6.1
950 5.33 169±8 .8 86±4.1
1000 0.173 176±8 .9 86±5
1000 0.52 117±4.7 105±6 .7
1000 1 .68 84±4 .6
1000 5 .33
1050 0.173
1050 0.52 93±5 .2
1050 1 .68 216±13 .2
1050 5 .33 99±5 .1
1100 0.173
1100 0.52 75±2.3 109±6.8
1100 1 .68
1100 5 .33 131±7.1 96±5 .5
1150 0.173 92±3 .4
1150 0.52 154±7.8 96±5 .4
1150 1 .68
1150 5.33 104±5.5 94±5 .4



6.3 LOTURA-MUGAREN AZTERKETA

Atal honetan saiakuntza-prozedura ezberdinez lortutako loturak aztertzen dira, zenbait
konbinaketarako . Lotura-mugaren mikroegitura behaketa-teknika ezberdinez analisatzen da .

6.3.1 Inconel 625/AISI 4130 lotura-mugaren azterketa

Inconel 625/AISI 4130 lotura-mugaren mikroegitura, prozedura ezberdinen bitartez
lortuta (konpresio axisimetrikoa, konpresio isostatika, konpresio launa eta koestrusioa) aztertu
egin da behaketa-teknika ezberdinez .

6.3.1.1 Berotako konpresio axisimetrikoa eta konpresio isostatikoa

6 .3 .1 .1 .1 .Mikroskopia Optikoa eta Arakatzeko Mikroskopia Elektronikoa (SEM)

(6.35) . irudian, konpresio axisimetrikoaren bidez lortutako probeta bat, (a) eta (b)
argazkiak, eta konpresio isostatikaren bidez lortutako beste probeta (HIP), (c) eta (d)
argazkiak, erakusten dira . Irudian metalografiarako ebaketak ere ikusten dira . Konpresio
isostatiko-saiakuntzetarako altzairu gozozko ontziak erabili dira . Irudian ikusten denez,
lehenengo saiakuntzaren motarako, Inconel 625 makroskopikoki deformatugabe gelditzen da
eta altzairua Inconelaren gainean plastikoki dario . Hau, erresistentzia mekanikoa ezberdina
izateagatik gertatzen da . Bigarren saiakuntzaren motan, bi materialak makroskopikoki
deformatugabe azaltzen dira .

(6.36) irudiak, AISI 4130/Inconel 625 lotura-mugaren bi mikrografia optiko, nitalekin
elektrolitikoki erasotu ondoren, erakusten ditu . Bi argazkitan ikusten denez, loturaren inguruan
zona bat gelditzen da erasotu gabe . Aztertutako kasu guztietan berbera gertatzen da . (6.36)(a).
irudian, 1050°C-tako konpresio axisimetriko-saiakuntzari dagokiona, hozte motel baten
ondorioz altzairuak ferritalperlita-egitura erakusten du . Ferritaren portzentaia (zona argiak
mikrografian) mugaren hurbil dagoen alderdian barrurago dagoen altzairuarekin konparatuz
handiagoa da . Beste aldetik, (6.36)(b) . irudian, 1250°C-tan egindako konpresio isostatikoaren
bidez lortutako probeta bati dagokiona, hozte erlatiboki azkar baten ondorioz altzairuak
bainita-egitura erakusten du .

Bi irudietan altzairuaren deskarburazioa loturaren hurbiltasunean begi bistan dago .
Horren ondorioz, superaleazioaren aldean, mugaren ondoko zona batean, karburoen
prezipitazioa izaten da. Zona honen zabalera aldakorra izaten da saiakuntza-tenperaturaren
menpean, ;~e 60gm tenperatura baxuenerako (900°C) eta :e 400µm tenperatura altuenerako
(1250°C), erabilitako saiakuntza-prozeduraren aske izanez . Kasu guztietan, Inconel barnean
zenbait prezipitatu, batzuk tamaina handikoa, ikusten dira. Prezipitatu hauek (6 .36) . irudian
gezi batekin adierazita daude eta hornitutako materialean ere izaten dira, barraren ijezketa-
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norabidearekin alineatuak. Prezipitatu hauek, SEM mikroskopioan analisatzen direnean,
niobioz aberatsak direla ikusten da.

Altzairutik superaleaziorantz dagoen karbono-difusioaren ondorioz karburoen
prezipitazioa izaten da. (6.37) . irudiak arakatzeko mikroskopio elektronikoan aztertutako
muga eta bere ondoko zona erakusten du, nitalekin eraso elektrolitikoa egin ondoren .
(6.37(a)) . irudiak, 1050°C-tan egindako konpresio axisimetrikoaren bidez lortutako probetari
dagokiona, karburoen prezipitazio handia erakusten du ale-mugetan eta makletan. Honek esan
nahi du, karbonoa horien barnea difunditzen dela gehien bat, mugatik 150p.m-etako
distantzietaraino iritsiz . Honek, 900°C eta 1050°C-tako konpresio axisimetriko-saiakuntzei
dagozkien tenperatura baxuagoetan, ale-mugen bidezko difusioa bolumenaren bidezko difusioa
baino azkarragoa dirudiela, adierazten du. (6.37(b)) . eta (6.37(c)) . irudiak begiratzen baldin
badira, 1175°C eta 1250°C-tako konpresio isostatiko-saiakuntzei dagozkienak, nahiz eta ale-
mugetan eta makletan prezipitazioa aurreko irudian ikusitakoaren antzekoa izan, Inconelaren
ale-barnean prezipitatu-kantitate nabarmena ere badago . Honek esan nahi du, HIP-ean
erabilitako tenperatura handiagoetan bolumenaren bidezko difusioa inportantea dela baita
ere. Aleen barneko prezipitazio hau, mugatik ~ze40gm-etako distantzietaraino ikus daiteke,
1175°C-tan, eta ;z~ 60gm-etaraino, 1250°C-tako tenperatura altuenean . Azkeneko kasu honetan
ale-tamainaren hazkunde nabarmena izaten da .

(6 .38) . eta (6.39) . irudietan, lotura-mugaren inguruan egindako EDAX analisi kimikoak
mugarekiko distantziaren araberan erakusten dira, 900°C-tan eta 1050°C-tan egindako
konpresio axisimetrikoaren bidez lortutako probetei eta 1175°C-tan eta 1250°C-tan egindako
konpresio isostatikoaren bidez lortutako probetei dagozkienez . Irudietan ikusten denez,
elementu ezberdinen interdifusioa superaleziotik altzairurantz, eta burdinaren difusioa
altzairutik superaleaziorantz gertatzen da . Lagin bakoitzean, kromoa beste elementuek baino
distantzia handiagoetara difunditzen dela dirudi . Nikelak, berriz, mugan konposizio aldaketa
nabarmenena erakusten du . Beste aldetik, tenperatura igotzerakoan, bai kasu batean baita
bestean ere, interdifusioaren distantzia handitzen da .

Karburoen analisi kimikoak, SEM-eko EDAX-arekin egina, batez ere Kromoz,
Molibdenoz eta Niobioz aberatsak direla adierazten du . Hauetako karburo batzuk ale-mugetan
eta makletan egitazko plaka bezala prezipitatzen dira . Hau matrizearen eraso sakon bat egin
ondoren, (6 .40) . irudian ikus daiteke .

6.3 .1.1 .2 . Mugaren inguruko mikrogogortasun-neurketak

Mugaren inguruan mikrogogortasun-neurketa (HV) batzuk egin dira. Erabilitako karga
50g.-takoa izan da . Mugarekiko distantziaren araberan ikusitako gogortasunaren aldaketa
(6.41(a),(b),(c)) . irudietan adierazten da, 1050°C-tan egindako konpresio axisimetrikoaren
bidez lortutako probeta batentzat eta 1175°C eta 1250°C-tan egindako konpresio
isostatikoaren bidez lortutako bi probetarentzat .

Mugaren hurbil dagoen zona batean, Inconel 625-aren gogortasuna handitzen dela eta
berriz altzairuarena gutxitzen dela begi bistan dago kasu guztietan . Beste aldetik, altzairu
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aldeari dagokionez, konpresio axisimetrikoaren bidez eta konpresio isostatikoaren bidez
lortutako laginen artean dagoen gogortasun-diferentzia, lehen (6.36) . eta (6.37) . irudietan
aipatutako altzairu-mikroegitura ezberdinekin erlazionaturik dago. Ferrita/perlita-egitura
bainita-egitura baino bigunagoa da (ferrita-aleetan gehien bat) . Gogoratu behar da, bainita-
mikroegitura hozte azkarrago baten ondorioa dela .

6.3 .1 .1 .3 . Transmisiozko Mikroskopia Elektronikoa (TEM)

(6.42) . irudian, mugaren hurbil dagoen zona bat, 1050°C-tan konpresio
axisimetrikoaren bidez lortutako laginari dagokiona eta transmisiozko mikroskopioan aztertu
ondoren, ikus daiteke . AA' lerroak muga adierazten du, argazkiaren handipenekin ondulatu
itxura duelarik. Inconelak zeldaz eta dislokazioez osatutako deformazio-azpiegitura bat
erakusten du .

(6.43) . irudian mugaren hurbil dagoen zona bat erakusten da, 1175°C-tan egindako
konpresio isostatikoaren bidez lortutako laginari dagokiona . Mugak, AA', argazkiaren
handipenekin berriro ondulatu itxura du . Kasu honetan, Inconelaren aldean lehen aipatutako
deformazio handiko azpiegitura ez da nabaritzen, karburo eta ale-mugei erlazionaturik dauden
dislokazio batzuk besterik ez da ikusten .

Aztertutako lagin guztietan, Inconelaren aldean bai ale-mugetan baita ale-barnean ere
karburo-kantitate inportante bat ikusten da. EDAX eta difrakzio-teknikak konbinatuz
horietako karburo batzuk identifikatzea posible izan da . (6.44(a)) . irudian, 1050°C-tan
egindako konpresio axisimitrikoaren bidez lortutako laginari dagokiona, karburo kate bat ikus
daiteke ale-muga batean kokaturik. Mugatik ~ 50µm-etako distantzia batera kokaturik dagoen
ale-muga honetan, molibdenoz eta niobioz aberatsak diren karburoak aurkitzen dira aldizka.
Mo-karburoek, nikel, kromo eta burdin kantitate nabarmenak dauzkate eta Nb-karburoek
titanioa ere ba daukate, karburo hauen analisiari dagozkien espektroetan ikus daitekenez
((6.44(b)) . eta (6.44(c)) . irudiak) . Difrakzio-irudien interpretazioak erakutsi duenez,
molibdenoz aberatsak diren karburoak M6C motakoa dira, F.C.C. egiturarekin eta a = 1 .125
nm sare-parametro teoriko batekin ((6 .44(b)) . irudia) . Niobioz aberatsak direnak, MC
motakoak dira, F.C.C egiturarekin eta a = 0.447 nm sare-parametro teoriko batekin ((6 .44(c))
irudia) .

Aurreko irudian erakusten den lagin berberari dagokion (6.45(a)) . irudian, Inconelaren
ale baten barnean karburo luze batzuk ikusten dira. Karburo horiek niobioz aberatsak dira, MC
motakoak. Irudi berberan ale muga batean kokaturik dauden M23C6 motako karburoak,
kromo eta molibdenoz aberatsak, ere ikusten dira. Karburo honek, (6 .45(b)) . irudian ikus
daitekenez, Inconelaren ale baten F.C.C. matrizearekiko kubo/kubo orientabide-erlazio bat
jarraitzen du .

Lagin guztietan, karburo handi hauen ondoan sakabanatutako Nb-z eta Mo-z aberatsa
den MC motako prezipitazio xehea ikusi da( tamainaz 0.1 µm baino txikiagoa) . Prezipitatu
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xehe hauek, 1175 °C-tan egindako konpresio isostatikoaren bidez lortutako lagin bati
dagokion (6.46) . irudian ikus daitekenez, difrakzio bikoitz-fenomenoak sortarazten dituzte .

Lehen aipatutako karburoez gain, M7C3 motako kromo eta molibdenoz aberatsak
diren karburo batzuk aurkitu dira . Karburo hauek egitura hexagonala dute, a= 1 .398 nm eta c=
0.45 nm parametroekin. Baita ere niobioz aberatsak diren M2C motako zenbait karburo ikusi
da . Karburo hauen egitura hexagonala da, a= 0 .312 nm eta c= 0.496nm parametroekin .

Mugaren inguruan TEM-ean egindako analisi kimikoak (ikur itxiak), (6.47(a),(b) eta
(c)) . irudietan errepresentatu dira, SEM-ean egindako analisiekin konparatuz (ikur irekiak),
1050°C-tan egindako konpresio axisimetrikoaren bidez eta 1175°C eta 1250°C-tan egindako
konpresio isostatikoaren bidez lortutako probetei dagozkienez . TEM-ean egindako analisietan,
karburoen bukaera markatzen duen lerroa, muga bezala hartu da . SEM-ean aztertutako lagin
guztiak, lotura inguruan erasoari erresistentea den zona bat dutela kontutan hartuz, analisi
hauen jatorria aukeratzea zaila da . Horregatik, aurreko irudietan, SEM-ean eta TEM-ean
egindako analisien jatorrien arteko diferentzia txiki bat azaltzen da .

Aipagarria da, aztertutako lagin guztietan altzairuren aldean mugarekiko paraleloa den
austenita-banda bat ikusi egin dela, bere lodiera saiakuntza-tenperaturarekin aldakorra delarik .
Banda hori, bai mikroskopio optikoan baita arakatzeko mikroskopio elektronikoan ere ikusgai
dela, batzutan, (6.36) . eta (6.37) . irudietan ikus daitekenez, altzairuaren ale-mugen zehar
sartzen da .

Banda honen lodiera ~4µm-etatik, 1050°C-tan, et, 12µm-etara, 1250°C-talco tenperatura
altuenean, aldatzen da .

6.3.1.2 Berotako konpresio launa

Aurreko kapituluan adierazitako tenperatura eta deformazio-abiadurako tartean,
berotako konpresio launako saiakuntzak egin dira . Saiakuntza hauek ematen dituzten isurpen-
kurbak, (6.48 (a)(b)(c)) . irudietan erakusten dira, 1150°C tenperaturari eta 10-2, 1 eta 10 s-1
deformazio-abiadurei dagozkienez. Deformazio-abiadura igotzerakoan, materiala
deformatzeko behar den tentsioa ere handitzen da. Inconel 625-ean, kasu guztietan,
deformatutako zonaren muturretan lepo batzuk formatu dira, ikusi (5 .14) . irudia. Lepo hauek
seguraski probeta eta altzairuzko ontziaren arteko marruskaduraren ondorioz agertzen dira.

Deformazio-abiadura txikienean egindako konpresio launako saiakuntzetatik, trakzio-
probetak moztu ziren, bimetalikoa mekanikoki karakterizatzeko helburuarekin . Hauetako
probeta bat , mikroskopio optikoan eta arakatzeko mikroskopio elektronikoan begiratzeko,
prestatu egin zen . Trakzio-saiakuntza egin baino lehenago probeta guztiek tratamendu termiko
bat jasan dute (aurreko kapituluan aipatu zen bezala) . Tratatutako probeta bat ere prestatu zen
mikroskopioan begiratzeko .
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6.3 .1 .2 .1 .Mikroskopia Optikoa eta Arakatzeko Mikroskopia Elektronikoa (SEM)

(6.49(a)(b)(c)) . irudiak, mugaren inguruan dagoen zonaren hiru mikrografia optiko
erakusten ditu, 1150°C-tan eta 10-2 , 1 eta 10 s-1 deformazio-abiaduretan egindako konpresio
launako saiakuntzei dagozkienez . Berriro, Inconel eta altzairuaren artean erasoari erresistentea
den banda bat ageri da . Kasu guztietan, begi bistan dago, Inconel 625-aren aldean mugaren
hurbil dagoen zonan karburoak prezipitatzen direla . Prezipitazio hau, ale-mugetan eta makletan
azaltzen da batez ere, Inconel barnean ;k~ 80µm-etako distantzietaraino sartuz. Leku batzuetan,
marruskaduraren ondorioz lepoak formatu direnetan, deformazio-baldintza gogorragoak
izatean Inconela gehiago deformatu da, mugarekiko paraleloa den norabidean aleak luzaturik
azalduz .

Altzairuaren aldean, mugatik barnekaldera mugitzerakoan mikroegitura aldatzen dela
ikusten da . Loturaren ondoan, altzairuaren deskarburaziogatik ferrita gehiago dago .
Barnekaldean, hozte erlatiboki azkar baten ondorioz, altzairuak orratz-erako egitura erakusten
du .

(6.50(a)) . irudiak, 1150°C-tan eta 10-2 s-1 deformazio-abiaduran egindako konpresio
launaren bidez lortutako probeta bati dagokiona, mugaren inguruko zonaren SEM-mikrografa
bat erakusten du . Kasu honetan, karburoen prezipitazioa ale-mugetan jarraia da ,c20µm-etako
distantzia bateraino, hortik aurrera etena izaten hasten delarik . Probeta hori tratamendu
termiko bat, 1000°C-tako austenitizazioa eta 550°C-tako iraoketa, jaso ondoren aztertzen
denean, tratamendu gabeko probetarekin konparatuz, Inconelaren ale-barneko prezipitazioa
gehitu dela, nabaritzen da ((6.50(b)) . irudia) . Handipen gehiagoz begiratzen baldin bada, zeldak
ikus daitezke, probeta berberaren STEM-mikrografia batean (6 .51) . irudiak erakusten duenez .
Azkeneko kasu honetan prezipitazio handieneko zonan ale-mugak ezin dira bereiztu .
Altzairuak, (6.50)(b) . irudian ikus daitekenez, martensita iraotutaren ohizko itxura du .

Karburoen analisiak, aurretik konbinaketa berberarako ikusi zen bezala, batez ere
kromoz, molibdenoz eta niobioz aberatsak direla adierazten du. (6.52 (a) (b)) . irudietan
konzentrazio profilak errepresentatzen dira, tratamendu termikorik gabe (a) eta 1000°C-tako
austenitizazioa eta 550°C-tako iraoketa-tratamendu bat jaso ondoren (b) . Bi kasutan, analisien
jatorritzat, mikrografietan erasotu gabeko zonan ikusten den zenbait hondar-porositate,
konsideratu da . Bi profilen arteko diferentzia nabarmenena, probeta tratatutakoan ikusten den
difusio-distantziaren gehikuntza txiki bat da. Profil hauek, konpresio axisimetriko eta
konpresio isostatiko-saiakuntzetan lortutako profilekin konparatzen baldin badira ((6 .38). eta
(6.39) . irudiak), konpresio launa jasan duten probetentzat difusio-distantziak askoz txikiagoak
direla frogatzen da. Hau saiakuntzaren iraupen-denbora motzagoa delako gertatzen da (;t-
200s), nahiz eta kasu batzuetan tenperatura altuagoa izan .

6.3.1 .2.2 . Mugaren inguruko mikrogogortasunak

10-2 , 1 eta 10 s-1 deformazio-abiaduretan konpresio launan saiatutako laginetan
mugaren inguruan egin diren mikrogogortasun neurketak, (6.53(a),(b),(c)) . irudietan erakusten
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dira. Berriro, karburoak prezipitatu diren zonan, Inconelaren gogortasuna handiagoa dela,
ikusten da . Altzairuaren aldean berriz, mugaren ondoan gogortasun-txikiagotzea gertatzen da .
Altzairuan mugaren ondoan aurkitutako gogortasunaren balio txikiak, ferritaren presentzia
handiago batekin erlazionaturik daude, ikus (6 .49).irudia.

Termikoki tratatutako probetan gogortasun-neurketak egin dira eta emaitzak (6.54) .
irudian adierazten dira . Aurreko kasuaren efektu berbera ikusten da, bainan kasu honetan,
Inconel aldean dagoen gogortasun-tontorrari dagozkion balioak, handiagoak dira. Hau,
tratamendu termikoan gertatzen den aleen barneko prezipitazio-gehikuntzaren ondorioa da .
Neurketak egiteko erabilitako karga 50g-tako izan da kasu guztietan .

6.3.1.3 Berotako koestrusioaren bidez lortutako Inconel 625/AISI 4130 tutua

TU13ACEX lantokian egindako tutu bimetalikozko piezatik orri mehe bat moztu zen,
mikroskopio optikoan eta arakatzeko mikroskopio elektronikoan (SEM) begiratzeko. Orri
horretatik 3mm-diametroko diskak trokelatu ziren transmisiozko mikroskopio elektronikoan
(TEM) begiratzeko . Zona garden bat lortzeko ohizko teknikak, hau da, elektroleunketa
(perkloriko-etiliko soluzio batekin) eta bonbardaketa ionikoa, erabili dira .

(6.55) . irudiak nitalekin eraso elektrolitiko egin ondoren lortutako bi mikrografia
optikoak erakusten ditu ; (a) mugaren inguruko zona, eta (b) altzairuaren barnekoa. Berriro,
aurretik aztertutako beste kasu guztietan bezala, Inconelaren eta altzairuaren artean erasoari
erresistentea den banda bat ikusten da . Irudietan ikusten denez, begi bistan dago loturaren
hurbil dauden zonetan altzairuaren deskarburazioa dagoela, bai Inconel aldean karburoen
prezipitazioa ikusten delako, bai altzairu aldean ferrita portzentai handiagoa dagoelako (zona
argiak) . Mugaren urrutitikan, hozte azkar batengatik estrusioaren atzetik, altzairuak orratz-
erako egitura du, (6 .55(b)) . irudia .

(6.56) . irudiak mugaren inguruko zonaren SEM-mikrografia bat erakusten du . Irudian
ikusten denez, prezipitazio handiena ;--20µm-zabalerako zona batean gertatzen da . Karburoak
batez ere ale-mugetan aurkitzen dira, karbonoak berauen zehar azkar difunditzen dela
adieraziz. Hortik aparte, Inconelaren aleen barnean karburo esferoidal batzuk ikusten dira .
Karburoen analisiak, SEM-eko EDAX-arekin, batez ere Kromo, Molibdeno eta Niobio
daukatela, adierazten du . Irudian ikus daitekenez, mugaren ondoan Inconelaren ale-tamaina
urrutiago dauden zonetan (karburoen prezipitazio handia dagoen zonatik kanpo) baino txikiago
da.

(6.57). irudiak, TEM-ean aztertutako lagin batean, loturaren inguruko zona erakusten
du. AN lerroak muga adierazten du, argazkiaren handipenarekin ondulatu itxura duena .
Altzairu aldean, mugarekiko paraleloa den austenita banda bat, 1 eta 2 µm arteko lodieraz
ikusten da. Banda hau aurretik TEM-ean aztertutako beste laginetan ikusia zen eta bere lodiera
saiakuntza-tenperatura eta iraupenaren funtsean dago . Gainean, (6 .58) . irudian erakutsitako
STEM-mikrografian ikus daitekenez, banda hau altzairuaren ale-mugetan zehar sartzen da .

Zona horren atzetik, Inconel aldean, tamaina ezberdineko karburoak eta dislokazio-
kopuru handiko deformazio-azpiegitura ageri dira. EDAX eta difrakzio-konbinaketaren bidez,
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horietako karburo batzuk identifikatu dira . (6 .59) . irudian, (6.57) . irudian seinalatzen den
M7C3 motako karburoaren espektroa eta difrakzio-irudia erakusten da. Karburo honek,
Kromoz eta Molibdenoz aberatsa, egitura hexagonala du, a = 1 .398 nm eta c = 0.45 nm sare-
parametroekin . Bere ondoan, MC motako karburo bat ikusten da, Niobioz aberatsa, F .C .C .
egiturarekin eta a = 0.447 nm sare-parametro batekin . Aurretik aztertutako beste laginetan
ikusi zen bezala, karburo hau analisatzean titanio ere badaukala ikusten da. (6.60) . irudian,
M23C6 motako karburo baten espektro eta difrakzio-irudia erakusten dira . Karburo hau
mugaren urrutiago dagoen ale-muga batean kokaturik dago . Irudi horretan, lehen aipatutako
karburo-mota honek Inconelaren ale baten F.C .C. matrizearekiko duen kubo/kubo orientabide-
erlazioa ikus daiteke. Kromoz eta Molibdenoz aberatsak diren bi motako karburoen
espektroari begira, garbi dago M7C3 motako karburoak Molibdeno gehiago daukala eta
mugaren ondoan besterik ez dela aurkitzen . Inconelaren barrurago aurkitutako, Kromoz eta
Molibdenoz aberatsak diren karburo gehiena, M 23C6 motakoa da. Dirudinez M7C3 motako
karburoak sortzeko karbono-kantitate handiagoa behar dela eta, mugaren hurbilean besterik ez
dira prezipitatzen .

(6.61) . irudian, loturaren inguruan TEM-ean egindako analisi kimikoak (ikur itxiak) eta
SEM-ean egindakoak (ikur irekiak) mugarekiko distantziaren araberan adierazi dira. TEM-ean
egindako analisietarako, (6.57) . irudian adierazitako AA' lerroa, hartu da jatorritzat . SEM-
analisiak, (6.56) . irudian erakutsitako zonari dagozkio . Analisi hauetarako erasotu gabe dagoen
bandan ikusten diren zenbait hutsune hartu dira analisien jatorritzat . Irudian ikusten denez,
elementu ezberdinen interdifusioa dago, superaleaziotik altzairurantz eta altzairuaren burdina
superaleaziorantz . Berriro, mugan konposaketaren aldaketa nabarmenena duena Nikela da .

6.3.1.4 Hastelloy G3/AISI 4130 tutua

Hastelloy G3/AISI 4130 muga, tratamendu termiko bat jaso duen tutu bimetaliko bati
dagokiona, transmisiozko mikroskopia elektronikaren bidez aztertu egin da . Tratamendua,
1100°C-tako austenitizazioa eta 500°C-tako iraoketa da. (6.62) . irudiak, mugaren ondoko
zonari, Hastelloy aldean, dagokion STEM-mikrografia bat errepresentatzen du . Argazkian
karburo prezipitazio handia ikusten da, 100µm-lodierako zona batean . Prezipitazio hori,
altzairutik superaleaziorantz difunditzen den karbonoak eraginda da. Alde horretan itxura
metalografiko ezberdineko hiru zona ikusten dira . I zona, 4µm-zabalerako, prezipitatuen
faltagatik karakterizatzen da . II zona, matrize austenitikoan karburo pila ikusten da eta ale-
mugak bereiz ezinak dira . Zona hau 15 eta 20µm arteko lodierakoa da. Hortik aurrera, 111
zona hasten da . Zona honetan, karburoen prezipitazio arrunt eta etengabekoagatik, ale-mugak
bereiztea posible da. Horrekin batera, ale-barneko prezipitazioa gutxitzen da . Ronboedrika
erako karburo batzuk ikusten dira ere bai. Azkenik, materialak, tratamendu termikoa jasan
ondoren Hastelloy G3 karakterizatzen duen ale ekiaxiko-erako egitura austenitikoa hartu du,
ale-mugetan prezipitazio etena eta baita ere zenbait prezipitatu ale-barnean sakabanaturik
ikusten delarik .

EDAX-arekin egindako karburoen analisiak, ia gehiena Kromoz eta Molibdenoz
aberatsak direla adierazten du. (6 .63) . irudiak, lotura-mugaren inguruan dagoen zonaren TEM-
mikrografia bat erakusten du . Argazki horretan, ;rz~4gm-etako lodiera duen prezipitaturik
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gabeko alderdi bat ikusten da . Alderdi hori, (6.62) . irudian seinalatutako I zonarekin batera
dator. Hor egindako difrakzio-irudien interpretazioak austenita dela erakusten du . AA' lerroa,
karburo-prezipitazioaren hasiera markatzen duena, jatorrizko muga bezala hartu da . EDAX eta
difrakzioren konbinaketaren bidez, horietako zenbait karburo identifikatu dira. (6 .63) . irudian,
M23 C6 motako karburo bat, kromoz aberatsa, seinalatzen da . Karburo horren espektroa,
(6.64) . irudian erakusten da . Irudian ikusten denez, karburo honek Wolframio zenbait kantitate
dauka, Hastelloy-matrizean dagoen baino proportzio handiagoan. Bere ondoan, M7C3 motako
karburo bat, Kromoz aberatsa baita ere, ikusten da . Superaleazio honetan aurkitutako karburo
guztiak kromoz aberatsak dira, ia gehienak M23C6 motakoa. Soilik, mugaren hurbilean,
karbonoaren edukina handiago dela eta, M7C3 motako karburo batzuk aurkitu dira .

TEM-ean egindako analisi kimikoak (ikur itxiak), SEM-ean egindakoekin /96/
konparatuz (ikur irekiak), mugarekiko distantziaren araberan (6 .65) . irudian errepresentatu
dira . SEM-analisietan, (6.62) . irudian II zonari dagokion Hastelloy aldean, Kromoaren
edukinaren gehikuntza ikusgarri bat, eta baita ere Nikelaren edukinaren gutximeI bat ikusten
da. Zona horretan dagoen prezipitazio handiak matrizearen analisi bakarra trabatzen du . TEM-
analisiak, Kromo-edukinaren igoera hori ez dute erakusten, zeren bakarrik soluzio solidoan
dagoen Kromoa neurtzen da . Analisi hauetarako (6 .63) . irudian adierazitako AA' lerroa hartu
da jatorritzat .

6.3.2 Beste konbinaketak

Aurreko kapituluan, 5.3 .2 atalean, aipatutako zenbait konbinaketak, arakatzeko
mikroskopio elektronikoan aztertu dira . Lortutako emaitzak III . ERANSKINA-n adierazten
dira.
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6.4 KODEFORMAZIO-SAIAKUNTZAK

6.4.1 . Konpresio axisimetriko eta konpresio isostatikoaren bidez lortutako probeta
bimetalikoen berotako konpresio axisimetriko-saiakuntzak .

Aurreko kapituluan, 5 .4.1 . atalean, adierazi izan zenez, lortutako probeta bimetaliko
batzuk konpresio axisimetrikoan baldintza ezberdinetan saiatu ziren . Kasu guztietan, altzairua
Inconelaren gainean plastikoki dariola, ikusten da. Inconela makroskopikoki deformatu gabe
gelditzen da . Nahiz eta deformazio-abiadura txikia (s = 10-2 s-1) eta tenperatura altua izan
(1100-1175°C), altzairua Inconela baino gehiago deformatzen da . Horregatik, ia kasu
guztietan, probetako izkinetan, bimetalikoa osatzen duten bi materialak separatzen dira, (6 .66) .
irudia. Saiakuntza hauetan lortzen diren Karga(Kg)-Luzapena(mm) kurbek (6 .67) . irudian
adierazitako era dute, 1175°C-tan egindako saiakuntza bati dagokiona. Saiakuntzan zehar
karga etengabe handitzen dela, ikusten da . Hau sekzioaren handipenaren, eta probeta eta
erremintaren artean dagoen marruskaduraren ondorioz gertatzen da .

Marruskadura-koefizientea txikia denean, konpresio axisimetriko-saiakuntzan edozein

deformaziotarako neurtzen den batez besteko presioa (p), hurrengo erlazioarekin /2/ zuzen

daiteke, tentsio baliokidea (6) lortzeko :

p = 6C1+

	

~

	

(6.16)

non D eta H, diametroaren eta altueraren instanteko balioak baitira /2/ . Saiakuntza hauetan
erabilitako labaingarria, konpresio launako saiakuntzetan erabili zen berbera da - 6.3 .1 .2 . atala-
. Labaingarri horrentzat µ = 0 .01 marruskadura-koefizientearen balio bat konsideratu da .
(6.16) . ekuazioren bidez Tentsio/Deformazio kurbak lortzeko, altzairua besterik ez dela
deformatzen suposatu da. D eta H-aren instanteko balioak kalkulatzen dira, altzairuaren
bolumena soilik kontuan harturik . Horrela lortutako Tentsio-Deformazio kurbak, (6.68 (a)(b)) .
irudietan erakusten dira . Kurba hauek 1175°C-tan konpresio isostatikoren bidez lortutako bi
probeta bimetalikoei dagozkie, (a) 1175°C-tan eta (b) 1100°C-tan kodeformatuak .

Deformatutako probeten mikroegitura aztertzerakoan, Inconel aldean, mugaren
hurbilean dagoen zonan, ale-tamaina, urrutiago dagoen materialean baino pixka bat txikiago
dela, ikusten da. Hau (6.69) . eta (6.70) . irudietan erakusten da . Kasu batzuetan, Inconelaren
aleak luzatzen dira mugarekiko paraleloa den norabidean, gehien bat probetaren erdiko zonan .

Altzairuaren egitura, saiakuntzaren ondorengo hozte-abiaduraren menpean dago .
1250°C-tako konpresio isostatikoaren bidez lortutako probetan eta 1175°C-tan kodeformatu
ondoren, (6.69) . irudia, hozte motel baten ondoren, altzairuak ferrita/perlita egitura erakusten
du . Loturako mugaren hurbilean ferrita edukina handiago da, altzairuaren deskarburazioaren
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ondorioz. 1175°C-tako konpresio isostatikoren bidez lortutako probeten kasuan, 1100 eta
1175°C-tan kodeformatuak, (6.70) . irudia, hozte erlatiboki azkar baten ondorioz, austenita-ale
zaharrak, egitura bainitikoa lortzen dutela transformatzean, ferritaz inguraturik azaltzen dira.
Loturaren hurbilean ferrita-ale handiak ikusten dira, altzairuak zona horretan karbono galtzen
duela adieraziz .

(6.71) . irudian, 1175°C-tako konpresio isostatikoaren bidez lortutako probetari,
1100°C-tan kodeformatuta, dagokion konzentrazio-profila adierazten da . Profil hau
deformatugabe dagoen probetari dagokion profilarekin konparatzen baldin bada, (6.39(a)) .
irudian adierazita, difusio-distantziak gehitzen direla ikusten da .

6.4.2 Konpresio isostatikoaren bidez lortutako probeta bimetalikoen berotako konpresio
launako saiakuntzak

Saiakuntza hauentzat lortutako isurpen-kurbak, (6 .72(a)(b)) . irudietan adierazten dira,
10-2 eta 1 s-1-ko deformazio-abiadurei dagozkienez . Konpresio axisimetriko-saiakuntzetan
gertatzen den bezala, altzairuak Inconelaren gainean plastikoki dario . Kasu honetan, ontzien
barman egindako konpresio launako saiakuntzetan ikusten ziren lepoak, (deformatùtako
zonaren muturretan), ez dira ageri. Soilik, erdiko zonan Inconela hestutzen dela, nabaritzen da .
Hau, konpresio axisimetriko-saiakuntzetan ikusia zela ere bai, logikoa da, zona horretan
marruskadura maximoa dela kontuan harturik .
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6.5 BIMETALIKOAREN KARAKTERIZAZIO MEKANIKOA

Saiakuntza-teknika ezberdinez lortutako probeta bimetaliko batzuk mekanikoki
karakterizatu dira . Karakterizazio hau trakzio-saiakuntza eta bihurdura-saiakuntzen bidez egin
da . Atala honetan saiakuntza hauetan lortu diren emaitzak aztertuko dira eta dagozkien
mikroegiturak baita ere .

6.5.1 Konpresio axisimetrikoaren bidez Iortutako probeta bimetalikoen trakzio-
saiakuntzak

AISI 4130/In 625 eta A387/In 625 konbinaketak, geometria zilindrikozko probetekin,
((5 .13) . irudia), trakzioan saiatu dira . Saiakuntza egin baino lehenago, probeta guztiak
tratamendu termiko bat jasan dute . Tratamendua, 900°C-tan austenitizazioa, tenplaketa, eta
iraoketa bat 550°C-tan edo 600°C-tan izaten da. Saiakuntza hauetatik
Karga(N)/Luzapena(mm) lortutako kurbek (6.73(a)(b)(c)) . irudian adierazitako era dute.
Irudian, estentsometroak arakatzen duen kurba (bimetalikoa), galgak arakatzen duena (Inconel
625) eta altzairuarentzat lortutako kurba (bimetalikoaren luzapenari Inconelaren luzapena
kenduz lortuta) adierazi dira . Parametro ezberdinetarako lortu diren emaitzak 6 .3 .Taulan
azaltzen dira .

6.3 TAULA Geometria zilindrikozko probeten trakzio-saiakuntzen emaitzak

Karga(N)/Luzapena(mm) kurben bidez (6-s) kurbak lortzen dira eta 550°C-tan
iraotutako A387/Inconel 625 bimetalikoari, eta 600 eta 550°C-tan iraotutako AISI
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Konbinaketa Iraoketako
temperatura (°C)

Materiala Elastikotasun-

Muga (MPa)

Trakzloareldko
Erresistentzia
(MPa)

550 Bimetalikoa 384 494
Inconel 625 336

550 Bimetalikoa 383 476

AISI Inconel 625 350

4130/In 625
600 Bimetalikoa 346 511

Inconel625 309
600 Bimetalikoa 414 516

Inconel625 309
550 Bimetalikoa 419 509

A387 / In Inconel625 368

625
550 Bimetalikoa 436 489

Inconel625 385



4130/Inconel 625 bimetalikoari dagozkien kurbak (6 .74(a)(b)(c)) . irudietan adierazten dira .
Irudietan Inconelaren eta altzairuaren kurbak ere erakusten dira. Probeta guztiak mugan zehar
hausten dira . A387/Inconel 625 konbinaketarekin egindako bi saiakuntzetan, trakzio-probetak,
AISI 4130/Inconel 625 konbinaketari dagozkienak baino gutxiago deformatu ziren .

(6.75) irudiak, haustura-azaleraren itxura erakusten du; (a) Inconel aldean, (b) altzairu
aldean. Azalera gehienean haustura mugan zehar hedatzen dela ikusten da (A zona argazkian),
bainan zenbait lekuetan karburo-prezipitazioa dagoen zonatik propagatzen da (B zona) .
Haustura, Inconelaren barnean prezipitazio handiko zonan zehar hedatzen denean, ale-barneko
haustura harikor motakoa da (B zona (6.75) . irudian) . Haustura Inconelaren barrurago sartzen
baldin bada, ale-barneko prezipitazio gutxitzen den zonan, bainan ale-mugetan eta makletan
oraindik prezipitazio dagoela, Inconelaren ohizko ale-arteko haustura ikus daiteke, (6 .76) .
irudian erakusten denez. Haustura mugan zehar hedatzen den zonetan (A zona (6.75) . irudian),
hausturaren itxura launa da, hutsune txikiekin. Hutsune hauek, haustura harikor motakoa dela,
adierazten dute . Hutsune horiek, mugaren hurbilean dagoen Inconelaren ale-barneko karburoen
prezipitazioari dagozkiola, dirudi . Haustura-azaleran ikusitako hutsune kantitatea,
AISI4130/Inconel 625 bimetalikoentzat, A387/Inconel 625 bimetalioentzat baino handiago da .

6.5.2 . Konpresio launaren bidez lortutako probeten trakzio-saiakuntzak

Aurreko kapituluan, 5 .4 .1 .2 atalean, aipatu izan zenez, deformazio-abiadura txikienean
konpresio launaren bidez lortutako probetetatik, trakzio-probeta batzuk mekanizatu ziren .
Trakzio-saiakuntza hauen bidez bimetalikoaren erresistentzia mekanikoa karakterizatu nahi
izaten zen. Bimetalikoentzat erabilitako altzairuzko xaflak, bi orientazio ezberdina dute,
luzetarako norantza, trakzio-ardatzeriko paraleloak diren inklusioekin eta zeharkako-norantza,
trakzio-ardatzeriko perpendikularrak diren inklusioekin . 900°C-tan austenizatu ziren probetek,
altzairuaren bi alde zeharkako-norantzan dute. 1000°C-tan austenizatu zirenek altzairuaren
alde bat zeharkako-norantzan eta bestea luzetarako-norantzan dute .

Saiakuntza hauetan lortutako emaitzak 6 .4 eta 6 .5 Tauletan adierazi dira, lan honetan
erabilitako austenitizazio bi tenperatura ezberdinei dagozkienez . (6.77(a)(b)(c)) . eta
(6.78(a)(b)(c)) . irudietan saiakuntza hauetan lortutako isurpen-kurbak irudikatu dira, 900 eta
1000 °C-tako austenitizazio-tenperaturei eta kasu bakoitzean 550, 575 eta 600°C-tako
iraoketa-tenperaturei dagozkienez .

Baldintza berberetan egindako saiakuntzetarako, bimetalikoan dagoen Inconela-
frakzioa gehitzen ba da, erresistentzia txikiago eta harikortasun handiago lortzen da.

6 .5 .2.1 .Haustura-azalera

(6.79) . irudiak, 900°C-tan austenizatuta eta 550°C-tan iraotutako lagin baten haustura-
azalera, Inconel aldean, erakusten du . Mikrografian hutsuneak edo "dimples" ikusten dira,
haustura harikor motakoa dela adieraziz, behintzat mikroegituraren ikuspuntutik . Behaketa
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zehatzago batek ale-arteko haustura dela adierazten du, (6.80) . irudia. Efektu hau, material
honetan aurkitutako mikroegiturarekin ados dago; hau da, ale-mugetan iraungabeko karburoen
prezipitazioarekin. Pitzadura, karburo horien zehar harikor crean hedatzen delakorik, azkenean
ale-arteko haustura harikorra izaten da. Hutsune artean, luzeraz eta tamainaz handiagoak diren
batzuk ikus daitezke, (6.81) . irudia, agian, bigarren mailako hausturei edo inklusio-banaketei
dagozkielarik .

(6.82) . irudiak, 1000°C-tan austenizatuta eta 575°C-tan iraotutako lagin bati
dagokiona, haustura azalera, Inconel aldean, erakusten du . Argazkian ikusten denez, ale-arteko
haustura ez da aurreko kasuan bezain nabarigarria, tamaina handiko hutsunen kantitate
handiago izanik .

(6.83) . irudiak, Inconelaren haustura-azaleraren itxura nola aldatzen den mugatik
material-barnerantz, erakusten du, 900°C-tan austenizatuta eta 575°C-tan iraotutako probeta
bati dagokionez. AA' lerroak muga markatzen du, lotuta mantentzen dena . Mugaren bi
aldeetan, itxura ezberdineko zona bat (hutsune gabe) ikusten da. Zona hori, Inconel eta
altzairuaren artean, erasotu gabe gelditzen den bandari dagokio . Banda hori, mikroegitura
aztertzen denean, nitalekin eraso elektrolitiko egin ondoren, beti agertzen da . Mikrografian
ikusten denez, Inconel barnean loturaren hurbilean dagoen zonan, hutsune kantitate handi bat
behatzen da . Hau zona horretan dagoen karburo-dentsitate handiarekin erlazionaturik dago .
Prezipitatu handiak ikusten dira ere bai . Horietako prezipitatu batzuk bere barnean pitzadurak
dituzte . Prezipitatu hauek, hornitutako materialean, ijezketa-norabidean (bimetalikoan
mugarekiko perpendikularrak) dauden Niobioz aberatsak diren partikulei dagozkie (ikusi
(6.36) . irudia -6.3 .1 .1 .1 atala-) . Inconel aidera mugitzerakoan, prezipitazio handiko zonatik
kanpo, hausturak, Inconelaren ohizko ale-arteko haustura bihurtzen da .

Altzairu aldean, haustura-azaleraren itxura xaflen orientazioaren menpean dago, beraz
material dauden inklusioen araberan; hau da trakzio-ardatzarekiko paraleloak baldin badira
(6.84(a)) . irudia, edo perpendikularrak (6 .84(b)) . irudia. Bi kasuetan haustura harikorra da,
hutsuneak azalduz. Horietako hutsune batzuk bere tamaina handiagatik nabarmenak dira,
inklusioei dagozkienak, eta besteak, bere tamaina txikiarengatik, karburoekin erlazionaturik
izan daitezkenak .

6.5 .2.2 . Barneko azalerak lubrifikatuta zituen konpresio launako probetatik lortutako trakzio-
probeta bimetalikoen saiakuntzak

Konpresio launako saiakuntza honen bidez lortutako bimetalikotik, trakzio-probetak
mekanizatu ziren geometria berberarekin. Mekanizazioaren birtartean arazoak sortu ziren,
bimetalikoa osatzen zuten bi materialak separatzen zirelako . Ukipen-azaleretan gelditzen ziren
lubrifikatzaile-hondakinak loturaren kalitatea okertzen zuten . Nahiz eta arazo hau izan, zenbait
probeta mekanizatzea lortu zen . Saiakuntzan zehar, kalitate okerrena zuen mugatik, Inconela
eta altzairua ia hasieran separatzen ziren. Honek arazoak sortzen zituen estentsometroaren
neurketekin eta horregatik ezin izan ziren emaitza fidagarriak lortu .
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6.5.3. AISI 4130 eta Inconel 625-aren trakzio-saiakuntzak

Altzairuaren trakzio-saiakuntzen emaitzak, luzetarako norantzan, hau da trakzio-
ardatzarekiko paraleloak diren inklusiokin, 6 .5 eta 6.6 Tauletan adierazten dira, 900 eta
1000°C-tako austenitizazio-tenperaturei dagozkienez . Era berean, 6 .7 eta 6.8 Tauletan,
zeharkako norantzari dagozkion emaitzak, hau da trakzio-ardatzarekiko perpendikularrak diren
inklusiokin, erakusten dira . Tauletatik, bi orientazioren arteko diferentzi handienak, luzapenean
eta area-murriztapenean gertatzen direla, ikusten da . Bi parametro horiek materialaren
harikortasuna karakterizatzen dute . Zeharkako norantzan saiatutako altzairuarentzat, ia
estrikziorik ez dagoela, ikusten da . Horregatik, norabide honetan, haustura beste norabidean
baino azkarragoa da .

Saiakuntza hauetan lortutako elastikotasun-muga eta trakzioarekiko erresistentziaren
balioak, bimetalikoentzat lortu zirenak baino handiago dira . Hau logikoa da, bimetalikoan
Inconel dagoela kontuan harturik . Austenitizazio-tenperatura igotzerakoan, elastikotasun-
muga eta trakzioarekiko erresistentzia pixka bat gehitzen dira, altzairuan dauden inklusioen
orientaziorekiko aske izanik . Austenitizazio-tenperatura konstante batean, iraoketa-tenperatura
handitzerakoan, bi parametro horiek gutxitzen direla ikusten da . Austenitizazio edo iraoketa-
tenperatura gehitzerakoan ez dira aldaketa nabarmenak ikusten harikortasunean .

Aurreko kapituluan aipatu zen bezala, Inconel 625-aren probeta batekin konpresio
launako saiakuntza bat egin zen, trakzio-probetak lortzeko asmoakin . Saiakuntza 1120°C-tako
tenperaturan eta 10-2s-1 deformazio-abiaduran egin zen . Konpresio launako saiakuntza egin
ondoren, trakzio-saiakuntzak egiteko probetak moztu ziren . Saiakuntza hauen emaitzak 6.9 eta
6 .10 Tauletan adierazten dira, erabilitako bi austenitizazio-tenperaturei dagozkienez .
Tratamendu termikoa Inconelaren propietate mekanikoetan ia eraginik ez duela, ikus daiteke,
zeren eta tratamendu horiek altzairuaren propietate mekanikoak hobetzeko dira eta ez
Inconelarenak . Tauletan ikusten denez Inconela altzairua baino askoz gehiago luzatzen da .
Haustura-azaleren itxura, aurretik probeta bimetalikoetan Inconel aldean ikusitakoaren berbera
da.
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TABLA 6.4 Inconel 625/AISI 4130 Bimetalikoaren Trakzio-Saiakuntzak
Austenitizazio-Tenperatura 900°C

TABLA 6.5 Inconel 625/AISI 4130 Bimetalikoaren Trakzio-Saiakuntzak
Austenitizazio-Tenperatura 1000°C

126

Iraoketa-tenper Elastikotasun- Trakziorekiko Luzapena Arca- fInc
tura (0.5h) Muga erresistentzia (%) murriztapena

0.2% (MPa) (MPa) (%)
704 849 24 33 0.26

550°C
693 855 23 38 0.36
682 831 28 38 0.29

575°C
610 821 29 43 0.38
606 747 25 42 0.31

600°C
577 791 25 44 0.31

Iraoketa-tenper Elastikotasun- Trakziorekiko Luzapena Area- f1nc
tura (0.5h) Muga erresistentzia (%) murriztapena

0.2% (MPa) (MPa) (%)
732 859 25 .5 38 0.28

550°C
706 865 23 35 0.28
703 838 26 36 0.27

575°C
683 802 19 36 0.27
703 830 23 35 0.28

600°C
658 801 25 41 0.33



TABLA 6.6 AISI 4130 Altzairuaren Trakzio-Saiakuntzak (Luzerako norantzan)
Austenitizazio-Tenperatura 900°C

(Batezbesteko balioak)
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Iraoketa-tenpera-
tura (0.5h)

Elastikotasun-
Muga

	

0.2%
(MPa)

Trakziorekiko
erresistentzia

(MPa)

Luzapena (%) Area-
murriztapena (%)

550°C 944 1031 25 57

575°C 857 965 23 62

600°C 755 886 26 62

Iraoketa-tenpera-
tura (0.5h)

Elastikotasun-
Muga

	

0.2%
(MPa)

Trakziorekiko
erresistentzia

(MPa)

Luzapena (%) Area-
murriztapena (%)

958 1038 24 57
550°C

929 1023 26 56
871 973 25 61

575°C
842 958 21 63
740 857 24 60

600°C
769 915 27 64



TABLA 6.7 AISI 4130 Altzairuaren Trakzio-Saiakuntzak (Luzerako norantzan)
Austenitizazio-Tenperatura 1000°C

(Batezbesteko balioak)

TABLA 6.8 AISI 4130 Altzairuaren Trakzio-Saiakuntzak (Zeharkako norantzan)
Austenitizazio-Tenperatura 900°C
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Iraoketa-tenpera-
tura (0.5h)

Elastikotasun-
Muga

	

0.2%
(MPa)

Trakziorekiko
erresistentzia

(MPa)

Luzapena (%) Area-
murriztapena (%)

550°C 864 881 6 12

575°C 871 997 9 14

600°C 845 943 11 11

Iraoketa-tenpera-
tura (0.5h)

Elastikotasun-
Muga

	

0.2%
(MPa)

Trakziorekiko
erresistentzia

(MPa)

Luzapena (%) Area-
murriztapena (%)

550°C 882 1020 24 58

575°C 864 980 24 60

600°C 780 940 29 59

Iraoketa-tenpera-
tura (0.5h)

Elastikotasun-
Muga

	

0.2%
(MPa)

Trakziorekiko
erresistentzia

(MPa)

Luzapena (%) Area-
murriztapena (%)

893 1024 22 58
550°C

871 1016 26 59
857 980 27 62

575°C
871 980 20 59
770 944 28 59

600°C
791 936 29 60



TABLA 6.9 AISI 4130 Altzairuaren Trakzio-Saiakuntzak (Zeharkako norantzan)
Austenitizazio-Tenperatura 1000°C

TABLA 6.10 Inconel 625-aren Trakzio-Saiakuntzak
Austenitizazio-Tenperatura 900°C

TABLA 6.11 Inconel 625-aren Trakzio-Saiakuntzak
Austenitizazio-Tenperatura 1000°C
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Iraoketa-tenpera-
tura (0.5h)

Elastikotasun-
Muga

	

0.2%
(MPa)

Trakziorekiko
erresistentzia

(MPa)

Luzapena (%) Area-
murriztapena (%)

550°C 361 805 53 49

575°C 298 716 51 57

600°C 305 703 47 57

Iraoketa-tenpera-
tura (0.5h)

Elastikotasun-
Muga

	

0.2%
(MPa)

Trakziorekiko
erresistentzia

(MPa)

Luzapena (%) Area-
murriztapena (%)

550°C 351 798 52 48

575°C 351 749 47 55

600°C 333 761 38 49

Iraoketa-tenpera-
tura (0.5h)

Elastikotasun-
Muga

	

0.2%
(MPa)

Trakziorekiko
erresistentzia

(MPa)

Luzapena (%) Area-
murriztapena (%)

550°C 936 1021 8 8

575°C 906 1000 10 18

600°C 725 857 4 5



6.5.4 Konpresio isostatikoaren bidez lortutako Altzairua/Superaleazioa/Niobioa
konbinaketen bihurdura-saiakuntzak

Bostgarren kapituluan aipatu izan zenez, bimetaliko multzo batzuk prestatu ziren
ondorengo konbinaketekin :

AISI 4130 / IN 600 / Nb bi probeta

AISI 4130 / IN 625 / Nb lau probeta

A 387 / IN 600 / Nb probeta bat

A 387 / IN 625 / Nb

	

bi probeta

Konpresio isostatiko-ziklo baten ondoren, 1150°C-tan, 200 MPa, ordu bete, bihurdura-
probetak mekanizatzea bidali ziren, (5 .14) . irudian adierazitako planuaren araberan . Bidalitako
zortzi probetaren artean, lau, mekanizazioan zehar hautsi ziren . AISI4130/IN625/Nb
konbinaketaren hiru probeta eta A387/IN625/Nb konbinaketaren beste bat lortu ziren
bihurduran saiatzeko .

Egindako bihurdura-saiakuntzen baldintzak eta emaitzak 6.12 . Taulan adierazten dira,
konbinaketa ezberdinetarako. Kasu guztietan probetak Altzairu/Superaleazio mugan zehar
hausten dira. Soilik, A387 altzairuaren kasuan, pitzadura altzairuan zehar hedatzen den zona
bat, ikusten da .

TABLA 6.12 Altzairu/Superaleazio/Niobio Bihurdura-Saiakuntzak
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Konbinaketa Temperatura

(°C)

Deformazio-
Abiadura

(sg-1)

Tentsio
maxima

(MPa)

Biraketako-
Angelua

(Birak)

AISI 4130/ 1100 °C 0.019 20 0

In 625/Nb

" 1050 °C 49 0.49

" 1000 °C 67 2.22

A387/ 1000 °C 89 1.19

In 625/Nb



(Bihurdurako momentu-Biraketa angelua) kurben itxura, saiakuntza guztietan antzekoa
da . Tentsioa balio maximo bateraino igotzen da, gero hor mantentzen da eta azkenean
polikiago edo azkarrago jaisten da probeta hausterakoan.

Lortutako tentsioaren balioak, altzairuarentzat tenperatura eta deformazio-abiadura
horietan deformatzen denean igerri litezkenak dira . Hau logikoa da, altzairua material bigunena
dela baldintza horietan, kontuan hartuz . Haustura-azalerak ezin izan dira behatu, men eta
saiakuntza egin ondoren probetak azkar hozten dira urarekin eta horren ondorioz berehala
oxidatzen dira .

Lortutako emaitzen aldakortasunak, loturaren kalitatea oso ezberdintsua dela
adierazten du, nahiz eta tratamendu berdina jaso . Akats-zergatiak, konpresio isostatikoa
egiteko erabiltzen den ontzi-teknikan eta ukipen-azaleren prestakizunean bilatu behar dira .
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6. KAPITULUA : IRUDIAK

CAPÍTULO 6 : FIGURAS





(a)

(b)

(6. l) . Ir . : Ordu betez 1000°C-tako suberaketa jasan ondoren Inconel 625-aren mikroegitura
(luzetarako sekzioa): (a) lehenengo taldea; (b) bigarren taldea .

Fig .(6 . 1) : Microestructura del Inconel 625 después de recocido a 1000°C durante una hora
(sección longitudinal) : (a) primera remesa ; (b) segunda remesa .
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O. P -1

a)
E

(6 .2) .Ir . :AISI 4130 altzairuari dagozkion isurpen-kurbak
Fig.(6 .2): Curvas de flujo plástico correspondientes al acero AISI 4130

(a) 950°C; (b) 1050°C; (c) 1150°C .
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Fig.(6 .5): Curva par torsor-ángulo girado .
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(6.6) .Ir . : Altzairuan saiatutako deformazio-abiadura guztietan tenperaturak tontor-tentsioan
duen eragina.

Fig.(6.6): Influencia de la temperatura sobre la tensión de pico para todas las velocidades de
deformación ensayadas en el acero .
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(6.7).Ir. : Inconel 625-ean saitutako deformazio-abiadura guztietan tenperaturak tontor-
tentsioan duen eragina: (a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea .

Fig.(6 .7) : Influencia de la temperatura sobre la tensión de pico para todas las velocidades de
deformación ensayadas en el Inconel 625 : (a) primera remesa (b) segunda remesa.
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Fig.(6 .8) : Influencia de la velocidad de deformación sobre la tensión de pico para todas las
temperaturas ensayadas en el acero .

-0.8 -0.4 0.4 0.8

700
e = .17 s"-1

*

	

e = .52 s"-1
e

	

e = 1 .68 s"-1600
o o

	

e = 5 .33 s"-1

cd
500 e

Inconel 625

O
U 400

o.

-r-1

b 300

O

U) 200
4)
H

100

0



0 .10

0 .10

0 .16

0 .16

0 .25

0 .25

0 .40 0 .63 1 .00 1 .58

i (sg-1)

(6 .9) .(a)

0 .40 0 .63 1 .00 1 .58

É(sg-1)

(6.9) .(b)

2 .51

2 .51

3 .98

3 .98

6 .31 10 .00

6 .31 10 .00

(6.9)Ir . : Inconel 625-ean saiatutako tenperatura guztietan deformazio-abiadurak tontor-
tentsioan duen eragina : (a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea

Fig.(6 .9): Influencia de la velocidad de deformación sobre la tensión de pico para todas las
temperaturas ensayadas en el Inconel 625 : (a) primera remesa (b) segunda remesa
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(6 .10) .Ir . : Altzairuaren datu-doitasuna erlazio potentzialaren bidez .
Fig.(6.10): Ajuste de los datos del acero según la relación potencial .
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(6.11) .Ir . . Altzairuaren datu-doitasuna erlazio esponentzialaren bidez .
Fig .(6 .11) : Ajuste de los datos del acero según la relación exponencial .
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(6.12).Ir . : Altzairuaren datu esperimentalen doitasuna sinu hiperboliko erlazioaren bidez .
Fig.(6.12): Ajuste de los datos experimentales del acero según la relación seno hiperbólico .
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(6.13).Ir . :(6 .12).irudiak emandako balio-doitasunaren bidez lortutako zuzena, zeinek
altzairuaren aktibazio-energia kalkulatzeko balio duen .

Fig.(6.13) : Recta obtenida por el ajuste de los valores dados por la Fig .(6.12) y que permite
calcular la energía de activación del acero .
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(6.14).Ir . : Altzairuarentzat, Zener-Hollomon parametroaren araberan, sinu hiperbolikoan
egindako tontor-tentsioaren balio esperimentalen doitasuna, ((6 .6) . adierazpena) .

Fig.(6.14) . : Ajuste en seno hiperbólico de los valores experimentales de la tensión de pico en
función del parámetro de Zener-Hollomon, para el acero, (relación (6 .6)) .
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(6.15) .Ir . : Altzairuarentzat Zener-Hollomon parametroaren funtsean egindako tentsio
maximoaren balio esperimentalen doitasuna, (6.3) . adierazpenaren bidez .

Fig.(6.15): Ajuste de los valores experimentales de la tensión máxima en función del parámetro
de Zener-Hollomon, según la ecuación (6 .3) para el acero .

147

w
il

N 12
v

N

O

11

10



148

Zn

Y=0.478E+01*X -.246E+02
2 .0

1 .0

-2 .0

2 .0

1 .0

0 .0

-1 .0

-2 .0

v T = 1150°C
Inconel 625
Determinacion de n

v

V,'

4 .5

v T = 1150°C
Inconel 625
Determinacion de n

4 .5

Y=0.430E+01*X - .223E+02

5 .0

5 .0

Ln 6p (Mpa)

(a)

Ln 6p (Mpa)

(b)

5 .5

5 .5

6 .0

6 .0

(6.16).Ir. :Inconel 625-aren datu experimentalen doitasuna erlazio potentzialaren bidez .
(a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea

Fig.(6 .16): Ajuste de los datos experimentales del Inconel 625 según la relación potencial .
(a) primera remesa (b) segunda remesa
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(6.17).Ir . :Inconel 625-aren datu esperimentalen doitasuna erlazio esponentzialaren bidez .
(a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea

Fig.(6 .17) : Ajuste de los datos experimentales del Inconel 625 según la relación exponencial .
(a) primera remesa (b) segunda remesa
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(6.18).Ir. : Inconel 625-aren datu esperimentalen doitasuna sinu hiperbolikoan erlazioaren
bidez: (a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea .

Fig.(6 .18) : Ajuste de los datos experimentales del Inconel 625 según la relación en seno
hiperbólico : (a) primera remesa (b) segunda remesa .
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(6.19).Ir . : (6.18) . irudiak emandako balioen doitasunaren bidez lortutako zuzena, zeinek
Inconel 625-aren aktibazio-energia kalkulatzeko balio duen .

(a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea
Fig.(6.19) : Recta obtenida por el ajuste de los valores dados por la Fig .(6.18) y que permite

calcular la energía de activación del Inconel 625.
(a) primera remesa (b) segunda remesa
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(6.20) .Ir. : Inconel 625-arentzat, Zener-Hollomon parametroaren araberan, sinu hiperbolikoan
egindako tontor-tentsioaren balio esperimentalen doitasuna, ((6 .8) .- (6 .10) . adierazpenak) .

(a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea
Fig.(6.20): Ajuste en seno hiperbólico de los valores experimentales de la tensión de pico en
función del parámetro de Zener-Hollomon, para el Inconel 625, (ecuaciones (6.8)-(6.10)) .
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(6.21).Ir . : Inconel 625-arentzat Zener-Hollomon parametroaren funtsean egindako tentsio

maximoaren balio esperimentalen doitasuna, (6.3). adierazpenaren bidez.
(a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea

Fig.(6.21): Ajuste de los valores experimentales de la tensión máxima en función del parámetro
de Zener-Hollomon según la ecuación (6.3) para el Inconel 625 .

(a) primera remesa (b) segunda remesa



(a)

(b)

(6.22) .Ir . : Inconel 625-aren bihurdura-probeten sorbalden mikroegitura

(T= 1000°C,c = 0 .52 s-1):(a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea .
Fig.(6 .22): Microestructura de los hombros de las probetas de torsión de Inconel 625

(T=1000°C, c = 0 .52 s -1):(a) primera remesa (b) segunda remesa .
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(6 .23) .Ir. : Birkristaldutako frakzioaren aldaketa bihurdura-probetaren ardatzan zehar .
Fig.(6.23) : Cambio de la fracción recristalizada a lo largo del eje de la probeta de torsión .

T=950°C, c = 0 .52 s -1
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(6 .24) .Ir . : Birkristaldutako frakzioaren aldaketa bihurdura-probetaren ardatzan zehar .
Fig.(6.24) : Cambio de la fracción recristalizada a lo largo del eje de la probeta de torsión .

T=1000°C, c = 5 .33 s-1

157



158

(6.25).Ir. : Birkristaldutako frakzioaren neurketak probeta-sorbaldarekiko distantziaren
araberan, T = 950°C, deformazio-abiadura ezberdinetan .

Fig .(6.25): Medidas de fracción recristalizada en función de la distancia al hombro de la
probeta, T = 950°C, diferentes velocidades de deformación .

(6.26).Ir. : Birkristaldutako frakzioaren neurketak probeta-sorbaldarekiko distantziaren

araberan, s = 5 .33 s -1 , bi temperatura ezberdinetan .
Fig.(6.26): Medidas de fracción recristalizada en función de la distancia al hombro de la

probeta, s = 5.33 s-1 , dos temperaturas diferentes .



(a)

(b)

(6.27) .Ir . : Bihurdura-probeten deformatutako zonaren mikroegitura birkristaltze osoa denean,

T= 1150°C, c = 1 .68 s' 1: (a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea .
Fig.(6.27) : Microestructura de la zona deformada de las probetas de torsión cuando la

recristalización es completa T= 1150°C, c = 1 .68 s -1 : (a) primera remesa (b) segunda remesa .
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T = 1050°C, e = 5 .33 s-1 .

(6.28).Ir. : Erdiko tenperaturetan eta deformazio-abiadura handienetan saiatutako probeten
deformatutako zonari dagokion ale-tamainan dauden diferentziak.

Fig.(6.28) : Diferencias existentes en el tamaño de grano correspondiente a la zona deformada
de las probetas ensayadas a temperaturas intermedias y velocidades de deformación elevadas .
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(6 .29).Ir. : Bukaerako tentsioa versus birkristaldutako ale-tamaina (erradio efektiboan) .
Fig.(6.29) : Representación de la tensión de acabado frente al tamaño de grano recristalizado

(medidos en el radio efectivo) .
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(6.30) .Ir . : Birkristaldutako ale-tamaina versus Zener-Hollomon parametroa (erradio
efektiboan) .

Fig.(6.30): Representación del tamaño de grano recristalizado frente al parámetro de Zener-
Hollomon (medidos en el radio efectivo) .
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Fig.(6.3 1) : Relación entre la tensión equivalente máxima y la deformación a la que ocurre en el
Inconel 625 .
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(6.32) .Ir . : Tontor-deformazioaren eta Zener-Hollomon parametroaren arteko erlazioa Inconel
625-ean saiatutako tenperaturetan .

(a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea
Fig. (6 .3 2): Relación entre la deformación de pico y el parámetro de Zener-Hollomon en el

Inconel 625 a las temperaturas ensayadas .
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(6.33).Ir. : Inconel 625-ek tenperatura eta deformazio-abiadura ezberdinetan bihurduran duen
harikortasuna: (a) lehenengo taldea (b) bigarren taldea .

Fig.(6 .33): Ductilidad en torsión del Inconel 625 a diferentes temperaturas y velocidades de
deformación : (a) primera remesa (b) segunda remesa .
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(a)

(b)

(6 .36).Ir. : AISI 413.0/Inconel 625 loturaren mikrografia optikoak : (a) 1050°C-tan konpresio
axisimetrikoan saiatuta ; (b) 1250°C-tan konpresio isostatikoan saiatuta .

Fig.(6.36) : Micrografias ópticas de la unión AISI 4130/Inconel 625 : (a) ensayada en
compresión axisimétrica a 1050°C ; (b) ensayada en compresión isostática a 1250°C .



(6 .37).(a)

(6.3 7) . (a)
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(6.37).(c)

(6.37) .Ir . :AISI 4130/Inconel 625 loturaren SEM-mikrografiak: (a) 1050°C-tan konpresio
axisimetrikoan saiatuta ; (b) 1175°C-tan konpresio isostatikoan saiatuta ; (c) 1250°C-tan

konpresio isostatikoan saiatuta.
Fig.(6.37): Micrografias de SEM de la unión AISI 4130/Inconel 625 : (a) ensayada en
compresión axisimétrica a 1050°C ; (b) ensayada en compresión isostática a 1175°C ; (c)

ensayada en compresión isostática a 1250°C .
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(6.38) .Ir . : Konpresio axisimetrikoan saiatutako probetetan elementu ezberdinen mugaren
inguruko konzentrazio-profilak : (a) 900°C; (b) 1050°C .

Fig.(6 .38): Perfiles de concentración de los diferentes elementos en las proximidades de la
intercara para las probetas ensayadas en compresión axisimétrica :(a) 900°C; (b) 1050°C .
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(6 .39).Ir . : Konpresio isostatikoan saiatutako probetetan elementu ezberdinen mugaren
inguruko konzentrazio-profilak : (a) 1175°C; (b) 1250°C.

Fig.(6 .39): Perfiles de concentración de los diferentes elementos en las proximidades de la
intercara para las probetas ensayadas en compresión isostática : (a) 1175°C; (b) 1250°C.



(6.40).Ir . : SEM-mkrografia Inconel 625-aren ale-mugetan plaka-erako prezipitazioa erakutsiz .
Fig.(6.40) : Micrografia de SEM mostrando la precipitación en forma de placas en juntas de

grano del Inconel 625 .
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(6.41) .Ir . : Mugaren inguruan bi materialen gogortasunean dauden aldaketak :
(a) 1050°C-tan konpresio axisimetrikoan saiatutako probeta ; (b) 1175°C-tan eta (c) 1250°C-

tan konpresio isostatikoan saiatutako probetak .
Fig.(6.41): Cambios en la dureza de ambos materiales en las proximidades de la intercara: (a)

probeta ensayada en compresión axisimétrica a 1050°C ; (b) y (c) probetas ensayadas en
compresión isostática a 1175°C y 1250°C respectivamente .



(6.42)Ir . : (AA') lotura-mugaren inguruko TEM-mikrografia, 1050°C-tan konpresio
axisimetrikoan saiatutako probeta bati dagokiona.

Fig.(6.42): Micrografia de TEM de las proximidades de la intercara de enlace
(AA') correspondiente a una probeta ensayada en compresión axisimétrica a 1050°C .
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(6.43) .Ir . : (AA') lotura-mugaren inguruko TEM-mikrografia, 1175°C-tan konpresio
isostatikoan saiatutako probeta bati dagokiona .

Fig.(6 .43): Micrografia de TEM de las proximidades de la intercara de enlace (AA')
correspondiente a una probeta ensayada en compresión isostática a 1175°C .
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(6.42) bis. Ir . : (6.42) . irudian erakutsitako mikrogafiaren eskema .
Fig.(6.42)bis : Esquema de la micrografia mostrada en la Fig.(6.42) .

173 -bis



(6.43)bis . Ir . : (6.43) . irudian erakutsitako mikrogafiaren eskema .
Fig.(6.43)bis : Esquema de la micrografia mostrada en la Fig.(6.43) .
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(6.44) .(b)
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(6 .44)Ir. : (a) TEM-mikrografia, Inconel 625-aren ale-muga batean karburo mota desberdinak
erakutsiz; (b) M6C karburoaren EDS-espektroa eta difrakzio-irudia ; (c) MC karburoaren EDS-

espektroa eta drifrakzio-irudia .
Fig.(6.44): (a) Micrografia de TEM mostrando diferentes tipos de carburos en una junta de
grano del Inconel 625 ; (b) EDS espectro y figura de difracción del carburo M 6C; (c) EDS

espectro y figura de difracción del carburo MC .
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(6 .44).(c)

(6 .45).(a)
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(6 .45).(b)

(6.45) .Ir . :(a) TEM-mkrografia Inconel 625-aren ale-muga baten barnean karburo mota
desberdinak erakutsiz; (b) M23C6 karburoaren EDS-espektroa eta difrakzio-irudia, Inconelaren

ale baten F .C .C . matrizearekiko karburo honek duen kubo-kubo erlazio kristalografikoa
erakutsiz .

Fig.(6.45): (a) Micrografia de TEM mostrando diferentes tipos de carburos en el interior de un
grano de Inconel 625 ; (b) EDS espectro y figura de difracción del carburo M2 3 C6 mostrando
la relación cristalográfica cubo-cubo de este carburo respecto a la matriz F .C .C . de un grano

de Inconel .
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(6 .46).Ir. : Inconel 625-aren TEM-mikrografia mugaren hurbil, MC prezipitazioa eta berarekin
elkarturik dagoen difrakzio bikoitz-efektua erakutsiz .

Fig.(6.46): Micrografia de TEM del Inconel 625 cerca de la intercara mostrando la
precipitación del tipo MC y el efecto de difracción doble asociado con ella .
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(6 .47).Ir . : Elmentu desberdinen konzentrazio-profilak mugaren inguruan, TEM-ean (ikur
itxiak) eta SEM-ean (ikur irekiak) egindako analisi kimikoak konparatuz: (a) 1050°C-tan

konpresio axisimetrikoan saiatutako probetari ; (b) eta (c), 1175°C- eta 1250°C-tan konpresio
isostatikoan saiatutako probetei dagozkienak .

Fig.(6.47): Perfiles de concentración de los diferentes elementos en las proximidades de la
intercara comparando los análisis químicos realizados en TEM (símbolos cerrados) y en SEM

(símbolos abiertos): (a) probeta ensayada en compresión axisimétrica a 1050°C ; (b) y (c)
probetas ensayadas en compresión isostática a 1175°C y 1250°C respectivamente .
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(6 .48).Ir. : 1150°C-tan eta deformazio-abiadura desberdinetan egindako konpresio launa-
saiakuntzetan lortutako isurpen-kurbak : (a) 10-2 s-1 ; (b) 1 s-1 ; (c) 10 s-1 .

Fig.(6.48): Curvas de flujo plástico obtenidas de los ensayos de compresión plana llevados a
cabo a la temperatura de 1150°C y diferentes velocidades de deformación :

(a) 10 -2 s-1 ; (b) 1 s-1 ; (c) 10 s-1 .
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(6.49).(a)

(6 .49).(b)



INCONEL 625

(6.49).(c)

(6.50) .(a)

(6 .49).Ir. : Mikrografia optikoak, 1150°C-tan konpresio launaren bidez lortutako probetetan
In 625/AISI 4130 mugaren mikroegitura erakutsiz : (a) 10-2 s-1 ; (b) 1 s-1 ; (c) 10 s-1 .

Fig.(6.49) : Micrografias ópticas mostrando la microestructura de la intercara In 625/AISI 4130
en probetas obtenidas por compresión plana a 1150°C : (a) 10 -2 s-1 ; (b) 1 s-1 ; (c) 10 s-1 .
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(6.50).(b)

(6 .50).Ir . : SEM-mikrografiak, 1150°C-tan eta t, = 10 -2 s-1 deformazio-abiaduran konpresio
launaren bidez lortutako probeta batean In 625/AISI 4130 mugaren mikroegitura erakutsiz : (a)

tratamendu termikorik gabe; (b) tratamendu termiko ondoren (1000°C-tan austenitizazioa,
550°C-tan iraoketa) .

Fig.(6.50): Micrografias de SEM que muestran la microestructura de la intercara In 625/AISI
4130 en una probeta obtenida por compresión plana a 1150°C y ¿ =10 -2 s -1 : (a) antes; (b)

después de tratamiento térmico (austenizado a 1000°C y revenido a 550°C) .

(6.51).Ir . : STEM-mikrografia tratamendu termiko ondoren Inconelaren aleen barrean
prezipitazioa erakutsiz .

Fig . (6 .51) : Micrografia de STEM mostrando la precipitación en el interior de los granos de
Inconel después del tratamiento térmico .
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(6.52).Ir . : 1150°C-tan eta ¿ = 10-2 s-1 deformazio-abiaduran konpresio launaren bidez
lortutako probetari dagokion konzentrazio-profila : (a) tratamendu termikorik gabe ; (b)

tratamendu termiko ondoren (1000°C-tan austenitizazioa, 550°C-tan iraoketa) .
Fig.(6.52): Perfil de concentración correspondiente a la probeta obtenida por compresión plana

a 1150°C y velocidad de deformación P, = 10 -2 s-1 : (a) antes; (b) después del tratamiento
térmico (austenizado a 1000°C y revenido a 550°C) .
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(6.53).Ir . :Konpresio launaren bidez lortutako probetetan mugaren inguruan bi materialen
gogortasunean dauden aldaketak: (a) 10 -2 s-1 ; (b) 1 s-1 ; (c) 10 s-1 .

Fig.(6.53): Cambios en la dureza de ambos materiales en las proximidades de la intercara para
las probetas obtenidas por compresión plana : (a) 10 -2 s-1 ; (b) 1 s-1 ; (c) 10 s-1 .

COMPRESION PLANA T= 11500C
AUSTENIZADO 10000C

REVENIDO 5500C
380

340

	1	 1	 i
o

0

Distancia (pm)

500

Inconel 625

(6.54).Ir. : Mugaren inguruan bi materialen gogortasunean dauden aldaketak tratamendu
termikoa jasan duen probeta batean .

Fig.(6.54) : Cambios en la dureza de ambos materiales en las proximidades de la intercara para
una probeta sometida a tratamiento térmico .
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INCONEL 625

(a)

(b)

(6.55) .Ir . : Berotako koestrusioaren bidez lortutako Inconel 625/AISI 4130 tutuaren
mikroegitura : (a) muga; (b) oinarrizko altzairua.

Fig.(6.55): Microestructura del tubo Inconel 625/AISI 4130 obtenido por coextrusión en
caliente : (a) intercara; (b) acero base.
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(6 .56).Ir. : SEM-mkrografia, berotako coestrusioaren bidez lortutako Inconel 625/AISI 4130
tutuan mugaren ondoan Inconelan dagoen karburoen prezipitazioa erakutsiz .

Fig.(6.56): Micrografia de SEM mostrando la precipitación de carburos en el Inconel en las
proximidades de la intercara en el tubo Inconel 625/AISI 4130 obtenido por coextrusión en

caliente .
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(6 .57).Ir . : (6.56) . irudian erakutsitako loturaren TEM-mikrografia .(AA') marra muga
adierazten du .

Fig .(6.57) : Micrografia de TEM de la unión mostrada en la Fig . (6.56) . La línea (AA')
representa la intercara .



(6 .57) bis .Ir . : (6 .57) . irudian erakutsitako mikrografiaren eskema
Fig . (6 .57) bis : Esquema de la micrografia mostrada en la Fig . (6.57) .



(6 .58) .Ir . : STEM-mikrografia berotako coestrusioaren bidez lortutako Inconel 625/AISI 4130
tutuan altzairuaren ale-mugetan zehar austenita-bandaren sartzea erakutsiz .

Fig.(6.58) : Micrografia de STEM mostrando la penetración de la banda de austenita a través
de las juntas de grano del acero en el tubo Inconel 625/AISI 4130 obtenido por coextrusión en

caliente .
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(6 .59) .Ir . : (a) (6 .57). irudian adierazitako M7C3 karburoaren EDS espektroa ; (b) difrakzio-
irudia .

Fig.(6.59) : (a) Espectro EDS; (b) figura de difracción del carburo M7C3 indicado en la
Fig.(6 .57) .
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(6.60).Ir . : Inconelaren barnekaldean aurkitutako M23C6 motako karburo baten : (a) EDS-
espektroa; (b) difrakzio-irudia .

Fig.(6.60): (a) Espectro EDS; (b) figura de difracción de un carburo del tipo M23C6 econtrado
en el interior del Inconel 625 .
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(6 .61).Ir . : Koestrusioaren bidez lortutako In 625/AISI 4130 tutuan elementu ezberdinen
konzentrazio-profilak SEM-ean (ikur irekiak) eta TEM-ean (ikur itxiak) egindako analisi

kimikoak konparatuz .
Fig.(6 .61): Perfiles de concentración de los diferentes elementos en el tubo In 625/AISI 4130
obtenido por coextrusión, comparando los análisis químicos realizados en SEM (símbolos

abiertos) y en TEM (símbolos cerrados) .
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AISI 4130

(6 .62) .Ir. : STEM-mikrografia, Hastelloy G3/AISI 4130 tutuan tratamendu termiko jasan ondoren (1100°C-tan austenitizazioa eta 500°C-tan
iraoketa), mugaren ondoan Hastelloy-aren mikroegitura erakutsiz .

Fig.(6.62) : Micrografia de STEM mostrando la microestructura del Hastelloy en las proximidades de la intercara en el tubo
Hastelloy G3/AISI 4130 tras un tratamiento térmico (austenizado a 1100°C y revenido a 500°C) .



(6.63) .Ir. : TEM-mikrografia, Hastelloy G3/AISI 4130 loturan mugaren inguruko alderdia erakutsiz .
Fig.(6.63): Micrografia de TEM de la región situada alrededor de la intercara en la unión Hastelloy G3/AISI 4130.
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(6.63) bis.Ir . : (6 .63) . irudian erakutsitako mikrografiaren eskema .
Fig.(6.63) bis : Esquema de la micrografia mostrada en la Fig .(6.63) .
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(6.64) . : (6.63) . irudian adierazitako M23C6 motako karburoaren EDS-espektroa .
Fig.(6.64): Espectro EDS del carburo del tipo M 23 C6 indicado en la Fig.(6.63) .

4130

(6.65) .Ir . :Mugaren inguruan elementu ezberdinen konzentrazio-profila Hastelloy G3/AISI
4130 loturan .

Fig.(6.65): Perfil de concentración de los diferentes elementos alrededor de la intercara en la
unión Hastelloy G3/AISI 4130 .
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(6.66) .Ir . :Mikrografia optikoa, konpresio axisimetriko-saiakuntzan zehar probeta
bimetalikoaren izkinetan bi materialen separazioa erakutsiz .

Fig.(6 .66) : Micrografia óptica que muestra la separación de los dos materiales en los bordes de
la probeta bimetálica durante el ensayo de compresión axisimétrica .
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(6.67).Ir . :Probeta bimetaliko baten konpresio axisimetriko-saiakuntzan lortutako Karga
(Kg)/Luzapena(mm) kurba .

Fig.(6.67) : Curva Carga (Kg)/Alargamiento (mm) obtenida en un ensayo de compresión
axisimétrica de una probeta bimetálica .
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(6.68).Ir. : 1175°C-tan konpresio isostatikoaren bidez egindako probeta bimetalikoen berotako
konpresio axisimetriko-saiakuntzetan lortutako isurpen-kurbak .

Fig.(6.68) : Curvas de flujo plástico obtenidas en los ensayos de compresión axisimétrica en
caliente de probetas bimetálicas producidas por compresión isostática a 1175°C .

(a) 1175°C
(b) 1100°C
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(a)

(b)

(6.69) .Ir . : 1250°C-tan konpresio isostatikoaren bidez lortutako probeta bimetalikoan, 1175°C-
tan konpresio axisimetriko-saiakuntza bat egin ondoren ikusitako mikroegitura : (a) altzairu

barnean ; (b) mugan.

Fig.(6.69): Microestructura observada en la probeta bimetálica obtenida por compresión
isostática a 1250°C después de un ensayo de compresión axisimétrica a 1175°C : (a) en el

interior del acero; (b) en la intercara .



(a)

(b)

(6.70) . Ir . : 1175°C-tan konpresio isostatikoaren bidez lortutako probeta bimetalikoetan,
1175°C- eta 1100°C-tan konpresio axisimetriko-saiakuntzak egin ondoren ikusitako

mikroegitura : (a) altzairu barnean; (b) mugan .
Fig.(6.69) : Microestructura observada en la probetas bimetálicas obtenidas por compresión
isostática a 1175°C después de los ensayos de compresión axisimétrica a 1175°C y 1100°C :

(a) en el interior del acero; (b) en la intercara .
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(6.71).Ir. : 1100°C-tan kodeformatutako probeta bimetalikoari dagokion konzentrazio-profila .
Fig.(6.71) : Perfil de concentración correspondiente a la probeta bimetálica codeformada a

1100°C .
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(6.72) . Ir . : Konpresio isostatikoaren bidez egindako probeta bimetalikoen konpresio launa-
saiakuntzetan lortutako isurpen-kurbak .

Fig.(6.72) : Curvas de fluencia obtenidas en los ensayos de compresión plana de probetas
bimetálicas producidas por compresión isostática .
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(6.73).Ir . : Konpresio axisimetrikoaren bidez egindako probeta bimetalikoen trakzio-
saiakuntzetan lortutako Karga (N)/Luzapena (mm) kurbak : (a) 550°C-tan iraotutako

A387/IN 625 konbinaketari ; (b) 600°C-tan eta (c) 550°C-tan iraotutako AISI 4130/IN 625
konbinaketari dagozkienak .

Fig.(6.73) : Curvas Carga (N)/Alargamiento (mm) obtenidas en los ensayos de tracción de
probetas bimetálicas producidas por compresión axisimétrica : (a) correspondiente a la

combinación A 387/IN 625 revenida a 550°C ; (b) y (c) correspondientes a la combinación
AISI 4130/IN 625 revenida a 600°C y 550°C respectivamente .

A 387 1 IN 625 Aust . 900«'C Rev. 550° C

500
450
400

0 350
300

b 250
200
150
100
50
0

0 0.005 0.01

E

° Bimetálico

° In 625

6 A 387

0.015 0.02 0.025

(6 .74).(a)

203



204

600 -

0 0.005

AISI 4130 / IN 625 AUST . 900°C REV . 600°C

0.01 0.015 0.02

E

0.025

° Bimet .

• In 625

•

	

AISI 4130

0.03 0.035 0.04

500

400
o

300
b

600

200

100

0 0,005 0,01

(6 .74).(b)

AISI 4130/IN 625 AUST. 900°C REV. 550°C

0,015

E

(6.74).(c)

° Bimetálico

•

	

IN 625

•

	

AISI 4130

0,02 0,025

	

0,03

(6 .74).Ir . : Konpresio axisimetrikoaren bidez egindako probeta bimetalikoen trakzio-
saiakuntzetan lortutako isurpen-kurbak : (a) 550°C-tan iraotutako A387/IN 625 konbinaketari ;
(b) 600°C-tan eta (c) 550°C-tan iraotutako AISI 4130/IN 625 konbinaketari dagozkienak .
Fig.(6.74): Curvas de fluencia obtenidas a partir de los ensayos de tracción de probetas

bimetálicas producidas por compresión axisimétrica : (a) correspondiente a la combinación
A 387/IN 625 revenida a 550°C ; (b) y (c) correspondientes a la combinación

AISI 4130/IN 625 revenida a 600°C y 550°C respectivamente .



(a)

(b)

(6 .75).Ir . :SEM-mikrografiak, konpresio axisimetrikoaren bidez lortutako trakzio-probeta baten
haustura azalera erakutsiz: (a) Inconel 625-aren aldean; (b) altzairu aldean .

Fig.(6 .75): Micrografias de SEM que muestra la superficie de fractura de una probeta de
tracción obtenida por medio de compresión axisimétrica : (a) en el lado del Inconel 625; (b) en

el lado del acero .
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(6.76).Ir . : SEM-mikrografia, pitzadura Inconel barnean hedatzen denean ikusitako ale-arteko
haustura mota erakutsiz .

Fig.(6.76): Micrografia de SEM que muestra el tipo de fractura intergranular observado
cuando la grieta se propaga dentro del Inconel .
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(6.77) .Ir . : Konpresio launaren bidez egindako probeta bimetalikoen trakzio-saiakuntzetan,
900°C-tako austenitizazioaz eta iraoketaz osatutako tratamendu termiko bat jasan ondoren,

lortutako isurpen-kurbak iraoketa-tenperatura : (a) 550°C ; (b) 575°C ; (c) 600°C izanik.
Fig.(6.77) : Curvas de fluencia obtenidas a partir de los ensayos de tracción de probetas
bimetálicas producidas por compresión plana después de ser sometidas a un tratamiento

térmico de austenizado a 900°C y revenido a : (a) 550°C ; (b) 575°C; (c) 600°C .
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(6.78).Ir . : Konpresio launaren bidez egindako probeta bimetalikoen trakzio-saiakuntzetan
lortutako isurpen-kurbak, 1000°C-tako austenitizazioaz eta iraoketaz osatutako tratamendu
termiko bat jasan ondoren, iraoketa-temperatura : (a) 550°C; (b) 575°C; (c) 600°C izanik .
Fig.(6.78) : Curvas de fluencia obtenidas a partir de los ensayos de tracción de probetas
bimetálicas producidas por compresión plana después de ser sometidas a un tratamiento

térmico de austenizado a 1000°C y revenido a: (a) 550°C; (b) 575°C; (c) 600°C .
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(6.79) .Ir . : SEM-mikrografia, 900°C-tan austenitizatua eta 550°C-tan iraotua izan den probeta
batean Inconel aldean haustura-azalera erakutsiz .

Fig.(6 .79): Micrografia de SEM que muestra la superficie de fractura en el lado del Inconel
para una probeta austenizada a 900°C y revenida a 550°C .

(6 .80) . Ir. : SEM-mikrografia, Inconel aldean ale-arteko haustura dela erakutsiz .
Fig.(6 .80): Micrografia de SEM que muestra el carácter intergranular de la fractura en el lado

del Inconel .
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(6.81).Ir . : SEM-mikrografia, Inconel aldean haustura-azaleran aurkitutako tamaina handiko
zenbait hutsune erakutsiz .

Fig . (6.81) : Mirografia de SEM que muestra algunas cavidades de gran tamaño encontradas en
la superficie de fractura en el lado del Inconel .

(6.82).Ir . : SEM-mikrografia, 1000°C-tan austenitizatua eta 575°C-tan iraotua izan den probeta
batean Inconel aldean haustura-azalera erakutsiz .

Fig.(6 .82): Micrografia de SEM que muestra la superficie de fractura en el lado del Inconel
para una probeta austenizada a 1000°C y revenida a 575°C .
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(6.83).Ir . : Inconel aldean, loturako mugatik (AA') materialaren barnekalderantz haustura-azaleraren eboluzioa .
Fig.(6.83) : Evolución de la superficie de fractura en el lado del Inconel desde la intercara de enlace (AA') hacia el interior del material .

AISI 4130



(a)

(b)

(6.84) .Ir . : SEM-mikrografiak altzairu aldean haustura-azalera erakutsiz : (a) inklusioak trakzio-
ardatzarekiko paraleloak direnean; (b) perpendikularrak direnean .

Fig.(6.84) : Micrografias de SEM mostrando la superficie de fractura en el lado del acero : (a)
cuando las inclusiones son paralelas al eje de tracción ; (b) cuando son perpendiculares .
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7. KAPITULUA :EZTABAIDA

7.1. INCONEL 625-ARI ETA AISI 4130 ALTZAIRUARI BEROTAN EGINDAKO
BIHURDURA-SAIAKUNTZAK

7.1.1 . Isurpen-kurbak

Lan honetan bihurdura-saiakuntzen bidez lortutako isurpen-kurbek ((6.2) ., (6.3) . eta
(6.4) . irudietan adieraziak -6.2 .1 . atalean-) berotako deformazioan zehar dinamikoki
birkristaltzen diren materialei dagokien ohizko itxura azaltzen dute /1,3,4/ . Kurben itxura,
beste lanetan aleazio urriko altzairu batentzat (lan honetan erabilitakoaren antzekoa) /24/ eta
Ni eta bere aleazioentzat /4,25,44,45,46,47,48/ aurkitutako itxura berbera da. Hasieran
deformaziozko gogortzeagatik tentsioa azkar igotzen da balio maximo bateraino eta gero
biguntzeagatik erortzen da deformazio handietan egoera geldikor bat lortu arte .

Altzairuari dagozkion kurbetan, saiakuntza s - 0.8 deformazio baterako gelditzen dela
eta, egoera geldikorra soilik deformazio-abiadura txikienean ikusten da . Deformazio-abiadura
handiagoetarako egoera geldikorra s=0.8 baino handiagoak diren deformazioetan lortzen da .

Inconel 625-ari dagozkion kurbetan egoera geldikorra deformazio-abiadura
txikienetako saiakuntzetan besterik ez da lortzen. Beste saiakuntzetan tentsioa erortzen da
hausturaraino, tenperatura gutxitzerakoan eta deformazio-abiadura handitzerakoan efektu hau
nabarmenagoa izanik. Portaera hau deformazioan zehar probetak jasan duen berokuntza
adiabatikoarengatik dagoen tenperaturaren gehikuntzari dagokion . Efektu hau, tenperatura
baxuetan eta deformazio-abiadura handietan nabarmenagoa izaten da, baldintza horietan
erremintei bero-transferentzia txikiago delako . Berokuntza isurpen-tentsio altuak dituzten
materialetan (Inconel 625-aren kasuan bezala) nabarmenagoa izaten da /51/, zeren eta
deformazio-lana handiagoa baita eta jakin denez, lan borren proportzio handia berotan
bihurtzen da.

Altzairuari eta Inconel 625-ari dagozkien (6.6) . eta (6.7) . irudietan -6.2 .1 . atalean-
erakutsitako kurbek tontor-tentsioan tenperaturak duen eragina adierazten dute . Ikusten denez
bi materialentzat tenperatura handitzerakoan tontor-tentsioa gutxitzen da . Bainan Inconelaren
kasuan tenperatura baxuenetan eta deformazio-abiadura handienetan tentsioak hartzen duen
balioa igerri litekena baino txikiagoa dela dirudi . Aldaketa hau deformazio-abiadura
handitzerakoan tenperatura baxuagoetan ikusten da . Ferrer eta langutzaileek /47/
Inconel 625-aren bihurdura-saiakuntzen emaitzak aztertzerakoan horrelako efektua ikusi zuten,
deformazio-berokuntzak eta agian deformazio-kokatze batek eragindakoa zela pentsatuz .
Autore hauek Inconel 625-aren berotako bihurdura-saiakuntzak egin zituzten,
950°C-1150°C-tako tenperatura-tartean eta 0 .038s-1-3 .8s-1 deformazio-abiaduraren tartean .

Aurretik bibliografian aipatu denez /98/ berotako bihurdura-saiakuntzan zehar
baldintzak adiabatikoak edo ia adiabatikoak direnean, saiakuntza baldintza isotermikoetan
egiten denean ikusten ez den deformazio-kokatze bat gertatzen da.
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Bihurdura-saiakuntzan zehar dagoen berokuntza kalkulatzeko, soluzio errazena
baldintzak adiabatikoak direla suposatzea izango litzateke . Kasu honetan tenperatura-igoera
uniforme denez hurrengo adierazpenaren bidez kalkula liteke :

AT =
PC

joóde

	

(7.1)

non :

il berotan bihurtzen den lan-frakzioa, normalean %85 eta %90 artean .

p materialaren dentsitatea, 8440 Kg/m3 Inconel 625-arentzat .

C bero espezifikoa, ikus 7 .1 .Taula .

9-
J 6ds deformazio-lana baita . Lana hori materialaren (6-e) isurpen-kurbaren azpian dagoen area
o
neurtuz kalkula daiteke .

7.1 . TAULA Inconel 625-aren bero espezifikoa

(7.1) . adierazpenaren bidez deformazio-abiadura handienetako saiakuntzetan
tenperatura-gehikuntza kalkulatu egin da, deformazio-lanaren %90 berotan bihurtzen dela
suposatuz. Lortutako balioak, bai tontor-tentsiorako baita haustura-tentsiorako ere 7.2 . Taulan
adierazten dira . Taulan ikusten denez, tenperatura txikitzerakoan eta deformazio-abiadura
handitzerakoan berokuntza handiagoa izaten da. Tontorrerako lortutako balioak, Ferrer-ek
/47/ lortutakoen tartean daude; honek tenperatura baxuenean eta deformazio-abiadura
handienean 60°C-tako tenperatura-gehikuntza maximoa kalkulatzen du .

Baldintza adiabatikoak kontsideratzea oso hurbilketa ona ez dela aipatu behar da, zeren
eta soluzio hau deformazio-abiadura oso handiak diren saiakuntzetan (erremintei dagoen bero-
transferentzia ¡a hutsa delarik) besterik ezingo litzateke aplikatu . Sheppard eta Wright-ek /99/
adierazten dutenez, baldintza-adiabatikoak soilik 50s-1 edo handiagoak diren deformazio-
abiaduretan egindako bihurdua-saiakuntzetan kontsidera daitezke eta deformazio-abiadura
txikiagoetan sistema adiabatikoa kontsideratzeak akats inportanteak sor ditzake.

(7.1) . irudian, 7 .2 . Taularen balioekin berokuntza zuzendu ondoren tontor-tentsioa
versus tenperatura irudikatu da . Irudian ikusten denez, tenperatura baxuenetan eta deformazio-
abiadura handienetan lehen aipatutako portaera anormala ((6.7) . irudiari dagokiona) ez da
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Tenperatura (°C) C (J/Kg°C)
870 620
980 645
1095 670



nabaritzen . Honek, portaera normalarekiko desbideraketa hori deformazio-berokuntzak
egindakoa dela baieztatzen du .

7.2 . TAULA Bihurdura-saiakuntzan zehar kalkulatutako tenperatura-gehikuntzak

7.2 . Taulan adierazitako saiakuntza-baldintza gehienetan lortutako kurba hausturaraino
erortzen da . Hausturaraino dagoen tenperatura-gehikuntza neurtu egin da kurbaren azpiko area
guztia kalkulatuz (LtThaustura) . 7 .3 . Taulan, zuzendutako tenperaturarako (T+zT) kalkulatu
den Z parametroaren balioa eta saiakuntzari dagokion haustura-tentsioa erakusten dira . Balio
hauek (6.21) . irudian -6 .2 .2.2 . atalean- adierazitako (LogZ-6 s) grafikoan irudikatzen baldin
badira, tentsio hori tenperatura horretan igerri liteken tentsio-balioaren gertu dagoela ikusten
da .

TABLA 7.3
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(s-1) T (°C) Z(T + LT)(s-1) 6f (MPa)

1 .68 950 2 .96x 1015 140
5 .26 950 4 .50x1015 147
5 .26 1000 2 .09x 1015 157
5 .33 1050 5 .64x10 14 151
5 .33 1100 5 .29x1014 124
5 .33 1150 4.18x1014 118

Tenperatura(°C) 1
E (S )

¿Ttontorra (°C) OThaustura (°C)

950 (l .taldea) 5 .33 37 102
1 .68 24 160

950 (2.taldea) 5 .26 48 184
1 .68 32 155

1000 (2 .taldea) 5 .26 29 166
1 .66 23 -

1050 (l .taldea) 5 .33 17 -
1 .68 13 -

1050 (2 .taldea) 5 .33 24 175
1 .7 17 -

1100 (1 .taldea) 5 .33 14 -
1 .68 13 -

1100 (2.taldea) 5 .33 17 128
1 .68 12 -

1150 (1 .taldea) 5 .33 11 -
1 .68 8 -

1150 (2.taldea) 5 .33 13 89
1 .68 7 -



Egoera geldikorra lortzea posible den kurba horietan (deformazio-abiadura txikiak),
hau c = 1=1 .5 deformazio-tartean lortzen da . Balio hauek Ferrer-ek /47/ lortutakoekin konpara
daitezke. Autore honek diotenez egoera geldikorra s = 1 .4 baino txikiagoak diren
deformazioetan ez da lortzen.

7.1 .2 . Tentsioa/Deformazio-abiadura/Tenperatura erlazioak

Bihurdura-saiakuntzaren bidez lortutako datuak, bai altzairuarentzat baita Inconel 625-
arentzat ere, Sellars eta Tegart-ek /5/ proposatutako hurrengo ekuazioaren bidez ondo doitzen
dira :

Z = s
expíRTJ=

A {sinh «au»n

	

(7.2)

Ekuazio hau, tentsioak mugatu ezkero, hurrengo adierazpenekin ordezka daiteke /2/ :

Z = s exp
(RT)

= Al an

	

Para (a a) < 0.8 denean

	

(7.3)

Z =é exp
CRT)

= A2 exp (í3 a)

	

Para (a a) > 1 .2 denean

	

(7.4)

AISI 4130 altzairuarentzat lortutako aktibazio-energiaren balioa (Q = 298 KJ/mol)
aurretik altzairu antzeko batentzat Ruibal-ek /24/ lortutakoaren oso gertu dago (Q = 315
KJ/mol). Azkeneko balio hau Zener-Hollomon parametroa kalkulatzeko erabili da. Horrela
kalkulatutako Z parametroa versus tontor-tentsioa irudikatzean (ikus (7.2) . irudia), lan honetan
lortutako datuen eta Ruibal-ek lortutakoen arteko oso doitasun ona ikusten da . Irudian ikusten
denez, balio kritiko batetik gora dauden datuak (- 100MPa) zuzen baten bidez doitzen dira.
Zuzen honen maldatik (3 = 0.052 lortzen den balioa lan honetan lortutakoaren oso gertu dago
(3 = 0.0472) . Tentsio baxuetan, datuak (7.3) . ekuazioaren bidez doitzen dira n=5 .42 balioa
lortuz. Balio hau oso arrazonagarria da, metal gehienentzat n—-5 balioa hartzen duela kontutan
harturik .

Inconelarentzat lortutako aktibazio-energiak, Q= 411 KJ/mol eta Q=402 KJ/mol
lehenengo eta bigarrengo taldeari dagozkienak, Ni/aleazio ezberdinentzat beste autoreek
lortutakoen tartean daude /25,44,45,46,47,48/. (7.3) . irudian, Q=411 KJ/mol aktibazio-
energiarentzat kalkulatutako Zener-Hollomon parametroa versus tontor-tentsioa, lan honetan
lortutako balioak eta superaleazio berberarentzat Ferrer-ek lortutakoak /47/ elkarrekin
irudikatu dira . Irudian ikusten denez, Z-aren balio berberan Ferrer-ek lortutako tentsioak lan
honetan lortutakoak baino handiagoak dira .
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Tentsio handiei dagokien kurbaren zatian, hau da ;:e 250MPa balio kritiko batetik gora,
datuak zuzen baten bidez doitzen dira . Zuzen hauen maldatik bi kasuetan (3=0.0157 lortzen da.
Balio hau Waspaloy-arentzat Sellars-ek /25/ lortutakoa (0 .0143) edo Nimonic 105-arentzat
Farag eta Hamdy-k /46/ lortutakoa (0.012) baino handixeagoa da. Bainan, balio hori lortzeko
datu guztiak kontsideratu direla kontutan hartu behar da, tenperatura baxuei eta deformazio-
abiadura handiei dagozkienak ere bai . Lehen aipatu izan denez baldintza horietan saiakuntzan
zehar probetaren berokuntza adiabatikoa oso nabarmena izan daiteke eta lortzen diren
tentsioak igerri litezkenak baino txikiagoak dira . Beste aldetik, 250 MPa-etako tentsio
kritikoaren inguruan dauden datuak, tentsio txikietatik tentsio handietara dagoen trantsizio-
zonan daude eta doitasunean sartzeak malda handiagoak sortzen ditu .

Ferrer-ek /47/, Inconel 625-ari egindako bihurdura-saiakuntzetan dagoen berokuntza,
kalkulatzen du . Berokuntza zuzendu ondoren datuak irudikatzean, (7 .4) . irudian ikusten denez,
(3 = 0 .0133 balioa lortzen da. Lan honen datuentzat, azkeneko puntuak kentzen baldin badira
(hau da, tenperatura baxua eta deformazio-abiadura handia) eta 280 MPa-etatik gora dauden
tentsioak besterik ez ba dira kontsideratzen, (3-aren balio berbera lortzen da ((7.4) . irudia) .

Balio hau baliogarritzat hartzen bada, (7.4) . irudian, 950°C-tako eta e =5.33s-1 deformazio-
abiadurako saiakuntzetan, 14°C-tako berokuntza kalkula daiteke saiakuntza baterako eta 48°
C-takoa besterako .

(7.4) . irudian geziek 7.2 . Taulan aipatutako balioekin berokuntza zuzendu ondoren
puntuek beteko zuten lekua adierazten dute . Irudian ikusten denez orokorrean kalkulatutako
tenperatura-gehikuntza igerri litekena baino handiagoa izaten da (Z-aren balioak baxuegiak) .
Hau arrazonagarria da kalkuloa egiteko baldintza adiabatikoak kontsideratu direla kontutan
hartuz eta berez kontsideratutako deformazio-abiaduretan erremintei bero-transferentzia
izango da .

(7 .5) . irudian Z versus tontor-tentsioa irudikatu da, lan honetan lortutako datuak,
Inconel 625-arentzat, Ferrer-ek /47/ lortutakoak, eta Waspaloy-arentzat autore ezberdinek
lortu izan dituzten datuak /25,45,48/. Z parametroa kalkulatzeko, Sellars-ek Waspaloy-
arentzat lortu zuen Q=475 K7/mol aktibazio-energia erabili da /25/ . Aktibazio-energiak
ezberdinak izan arren, lan honen datuak ondo doitzen direla ikusten da . Soilik tenperatura
baxuko eta deformazio-abiadura handienetako datuak okerrago doitzen dira, baldintza horietan
saiakuntzan zehar probetak berokuntza adiabatikoa jasan duela azalduz. Kasu honetan,
(7.3) . irudian bezala, Ferrer-ek /47/ lortutako datuak, adierazitako beste balioak baino tentsio
handiagoei dagozkiela ikusten da .

(7.6) . irudian, berokuntza zuzendu ondoren lan honetan eta Ferrer-ek /47/ lortutako
datuak elkarrekin irudikatu dira, Waspaloy-arentzat lortutakoekin batera ((7.5) . irudian
adieraziak) (irudia garbiago gelditzeko doitasun-marra besterik ez da marraztu). Nahiz eta
kalkulatutako berokuntza handiegia izan (adiabatikoa kontsideratzean) doitasuna hobea dela
dirudi, datuak Sellars-en doitasun-marraren bi aldetara banda batean kokatuz. Ferrer-ek
kalkulatutako tentsioak nahiz eta handiagoak izan, ezberdintasunak ez dira hain handiak, eta
Inconel 625-aren datu guztien doitasuna (7.6) . irudian marra ezjarraian adierazitako kurbaren
bidez kontsideratuko liteke .
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7.1.3. Inconel 625-ari egindako berotako bihurdura-saiakuntzen probeten mikroegitura

7.1 .3 .1 . Hasierako ale-tamaina

Bihurdura-saiakuntzen probetetan egindako ale-tamainaren neurketak 6.1 . eta 6 .2 .
Tauletan -6.2.3 . atalean- adierazten dira, bai probeten sorbaldei baita deformatutako zonari ere
dagozkienak. Saiakuntza egin baino lehenago, probeta guztiek disoluzio-tratamendu termiko
bat jasan dute (1150°C-tako tenperatura, ordu erdiz) . Tratamendu honek hasierako ale-
tamainan duen eragina, saiakuntza-tenperaturaraino jetsierak duena baino garrantzitsuagoa
izango dela pentsa daiteke .

6.1 . Taulan adierazten denez bigarren taldeari dagozkion ale-tamainaren neurketak
saiakuntza-tenperaturarekiko gutxi aldatzen dira, 94 gm-etako batez besteko tamaina izanik .
Lehenengo taldeari dagozkion neurketetan aldakortasuna handiagoa da eta gainean ale-tamaina
ere handiagoa da (138 gm-etako batez besteko tamaina) .

Bi taldeen konposizio kimikoa aztertzerakoan karbono-edukina bigarren taldean
handiagoa dela ikusten da . Agian horregatik bigarren taldean ale-tamaina txikiagoa da, zeren
eta Incoloy 800-ari dagokion (3 .7) . irudian /36/ ikus daitekenez (-3 .5 . atalean- erakutsia),
karbono-edukina handitzerakoan ale-tamaina txikitzen da . Honekin batera ale-tamainaren
hazkundean dauden ezberdintasunak lehenengo taldean bigarrenean baino nabarmenagoak
direla ikusten da (ikus (6.1(a)(b)) . irudia -6.1 atalean-), neurketak egitea zailagoa izanez .

Bigarren taldeko materialarekin disoluzio-tratamendu egin gabe saiakuntza batzuk egin
ziren eta deformatutako probeten sorbaldetan ale-tamaina neurtu egin zen . Neurketa hauek
saiakuntza-tenperaturaren araberan (7.7) . irudian irudikatu dira . Irudian ikusten denez,
hazkundea ez da lineala, 1000°C-tik gorako tenperaturetan ale-tamainaren bapateko
gehikuntza ikusiz. Bapateko aldaketa hori M23C6 karburoen disoluzioarekin batera dator .
Portaera hau disoluzio solidozko gogortzen diren superaleazioen ohizko portaera izaten da,
Inconel 625 bezala /40/, eta Incoloy 800-ari dagokion (3 .7) . irudian /36/ ere ikus daitekenez .

7.1 .3 .2 . Birkristaldutako ale-tamaina

Bihurdura-probeten deformatutako zona aztertzerakoan, dinamikoki birkristaltzen diren
materialen mikroegitura ikusten da . (6 .23) . eta (6.24) . irudiek (-6.2.3.2 . atalean-)
birkristaldutako frakzioa sorbaldatik haustura-azalerantz mugitzerakoan handitzen dela
erakusten dute . Era berberan, atala berdinean erakutsitako (6 .28) . irudiak ale-tamainaren
aldaketa bat erakusten du, sorbaldatik haustura-azalerantz mugitzerakoan ale-tamaina
handitzen dela ikusiz . Bi fenomenoek tenperaturaren ardatz-gradiente bat dagoela adierazten
dutela dirudi. Efektu hau berotako bihurdura-saiakuntzetarako bibliografian aurretik aipatuta
izan da /98/ .
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6 f*, haustura-tentsioa (erradio efektiboaren posizioan), versus drex*, birkristaldutako
ale-tamaina (posizio horretan neurtuta) irudikatzean, hurrengo erako adierazpena lortzen da :

6f*°Cdrex* -q

	

(7.5)

Lan honetan lortutako q berretzailearen balioa q=0 .31 da. Balio hau oso baxua da, Ni
eta bere aleazioentzat bibliografian argitaratutako balioa q=0 .75 inguruan dagoela kontutan
harturik /4,22,25/.

(7 8) . irudian lan honetan lortutako datuak eta (3 .18). irudian /25/ (3 .kapituluan -3 .6.2 .
atalean- erakutsia) irudikatutakoak elkarrekin marrazten dira . Lan honetan lortutako datuen eta
Sellars-ek Waspaloy-arentzat lortutakoen artean doitasun ona ikusten da . Sellars-en datuak
(7 .5).ekuazioaren bidez q=0 .75 berretzailearekin doitzen dira . (7.8) . irudian ikusten denez, lan
honetan erabilitako tentsio-tartea txikia da eta horregatik lortutako berretzailea (q=0 .31) ezin
da baliogarritzat hartu .

Irudian ere ikus daitekenez, desbideratze handienak tenperatura altuenari dagozkion
datuetan gertatzen dira, baldintza horietan ale-tamaina igerri litekena baino handiagoa aurkituz .
Hau, probeta hozten has¡ aurretik pasatzen den denbora tartean gerta daiteken birkristaltze
estatikoak eraginda izan daiteke . Aurretik argitaratu izan den bezala, birkristaltze estatikoak
dinamikoki birkristaldutako egituretan ez du inkubazio-aldi behar /26/ . Birkristaltze
metadinamiko azkar honek (deformazio ondoren) ale-tamaina oso azkar hazitzea eragin
dezake .

Bi taldeak gonparatzean birkristaldutako ale-tamainak oso antzekoak direla ikusten da
(6 .2 . Taula -6 .1 .3 .2 . atalean-). Honen araberan birkristaldutako ale-tamaina hasierako ale-
tamainaren (deformatu baino lehenago) independentea dirudiela esan daiteke, aurretik
bibliografian aipatu izan den bezala /20,21/ .

7.1.4. Tentsio maximoarekiko eta Zener-Hollomon parametroarekiko tontor-
deformazioak duen menpekotasuna (Inconel 625-arentzat)

(6.31(a)(b)). irudietan (6 . kapituluan erakutsiak -6 .2 .4 . atalean-), tentsio maximoa
handitzerakoan tontor-deformazioa gehitzen dela ikusten da . Beste material antzekoek
portaera berbera erakusten dute /25/ .

Grafiko logaritmiko batean sp versus Z irudikatzean, saiatutako tenperatura eta
deformazio-abiaduretarako ((6 .32(a)(b)) . irudiak -6 .2.4 . atalean-), tontor-deformazioaren eta
Zener-Hollomon parametroaren artean hurrengo motako erlazioak lortzen dira :
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Berretzailearen balioak dinamikoki birkristaltzen diren materialei buruzko beste lanetan
lortutakoen tartean daude, hau da aleazio urriko altzairuak /24/, mekanizazio errazeko
altzairuak /100/, C/Mn-altzairuak /101/ .

Z parametroan deformazio-abiaduraren eta tenperaturaren eragina batera sartzen dira.
Temperatura konstante mantentzen bada, deformazio-abiadura handitzerakoan tontor-
deformazioa ere handitu behar da, eta era berean, deformazio-abiadura konstante bada,
temperatura igotzerakoan tontor-deformazioa era handitu behar da (hasierako ale-tamainaren
gehikuntza). Irudietan ikusten denez temperatura konstante batean deformazio-abiadura
handitzerakoan tontor-deformazioa gehitzen da .

Tenperaturaren eragina, irudietan erakusten den eran, azaltzeko zailagoa da,
saiakuntza-tenperatura hasierako ale-tamainan ez duela eraginik izan behar kontutan hartuz
(saiakuntza egin baino lehen probeta guztiek 1150°C-tako disoluzio-tratamendua jasan behar
dute) . Aurrekoa horrela azal daiteke : tenperatura baxuetan probetaren erdian deformazio-
konzentrazio bat gertatzen dela eta (aurretik aipatutako birkristaldutako frakzioaren

gradientea), tenperatura altuetan gertatzen ez dena, tenperatura baxuetan E kalkulatzeko r

zatikia egitean, 1 txikiagoa izatean kalkulatutako deformazioa egitazko deformazioa baino
txikiagoa izango da, tenperatura altuetan gertatzen ez dena .

7.1.5 Inconel 625-aren harikortasuna

(6.33) . eta (6.34).-3 .6 .3 .2 . atalean- irudiek tenperaturaren eta deformazio-abiaduraren
araberan Inconelak duen harikortasun-eboluzioa erakusten dute . Abiadura bakoitzean,
harikortasuna maximoa den tenperatura bat dagoela ikusten da, 1050-1100°C-tako
tenperatura-tartean, eta hortik aurrera harikortasuna nabarmenki erortzen da. Harikortasun
maximoa deformazio-abiadura handitzerakoan nabarmenki gutxitzen da .

Tenperatura batzuetan ikusitako harikortasun-erorketa beste superaleazioetan ere ikusi
da /54/, (3 .22) . irudian /54/ ikus daitekenez (3 .kapituluan erakutsia -3 .6.3 .2 . atalean-), non
material ezberdinei dagozkien harikortasunak (area-murriztapen bezala neurtuak) irudikatzen
baitira. Aleazio-elementuen edukina handitzen den araberan, gehien bat y' fasearen sortzaileak
(Al eta Ti), harikortasuna gutxitzen da, aleazioak berotan konformatzeko harikortasun egokia
duen tenperatura-tartea txikiagotuz (Inconel 625, Inconel 718, Waspaloy, Udimet, gutxikor
ordenean) .
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Inconel 625-arentzat lan honetan lortutako emaitzetan ikus daitekenez, deformazio-
abiadura handitzerakoan, materialaren harikortasuna gutxitzen da, harikortasun-maximoa
tenperatura baxuagoetara desplazatuz. Azkeneko efektu hau saiakuntzan zehar probetak jasan
duen berokuntza adiabatikoak eraginda izaten da . Honen araberan, (6.33) . eta (6.34) . irudietan
deformazio-abiadura handienetan adierazitako harikortasun-balioak, berez, tenperatura
altuagoei dagozkien .

7.1.6. Inconel 625-aren Tentsio/Deformazio kurbak deskribitzeko eredu matematikoa

7.1.6.1 . Ereduaren formulazioa

Mikroegitura-aldaketak eta berotako konformaketarako industrial prozesuetan behar
diren indarrak aurresateko eredu matematiko bat garatzea, prozesu horietan parte hartzen
duten parametroek ulertzeko oso erreminta ahaltsua izaten da .

Lan honetan Inconel 625-aren isurpen-kurbak aztertzeko, tenperaturaren eta
deformazio-abiaduraren funtsean (Zener-Hollomo parametroa), eredu matematiko bat erabili
da. Eredua, Sellars eta bere laguntzaileek austenitaren berotako deformazioa aztertzerakoan
proposatutako erlazioetan /7,8,9/, oinarrituta dago .

Tentsio/Deformazio kurba esperimentalak, tenperatura eta deformazio-abiadura
ezberdinetan egindako berotako bihurdura-saiakuntzen bidez, lortu ziren . Zener-Hollomon
parametroa kalkulatzeko tontor-tentsiorako lortutako aktibazio-energia erabili da.
Tentsio/Deformazio kurbak berregintzeko, hau da, gogortze-zona, berriztatze dinamikoaren
zona eta birkristaltze dinamikoaren zona, erabilitako ekuazio ezberdinak parametro horretan
oinarritzen dira.

Lan honetan erabilitako tenperatura eta deformazio-abiaduretan ikusitako kurben
ohizko itxura, (7.9) . irudian marra jarrain adierazitakoa izaten da . Kurbaren lehenengo zatian,
gogortze-zona deritzona, tentsioa azkar igotzen da . Hazkunde hau dislokazio-dentsitatearen
gehikuntzarekin eta gutxi garatu diren azpialeez osatutako egitura baten erapenarekin
erlazionaturik dago (deformaziozko gogortzearen eta berriztatze dinamikoaren arteko
balantzearen emaitza) . Prozesu hauek besterik egongo ez balira, deformazio handietan egoera
geldikorra lortuko litzateke eta kurbaren itxura (7 .9) . irudian marra ezjarraian adierazitakoa
izango litzateke . Kurba hau exponentzial erako adierazpen baten bidez do¡ daiteke /7,8,9/ :

Ge = Go + B[1-exp(-Cs)]m

non ao , hasierako isurpen-tentsioa, B eta C Zener-Hollomon parametroaren menpean dauden
konstanteak eta m Z-arekiko independentea den konstantea baitira. Deformazio txikietan (7.8) .
ekuazioa hurrengo erako gogortze parabolikoaren ekuazio bat bihurtzen da :

Ge = Go + B(Cc)m
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Austenitan berriztatze dinamikoa erlatiboki motela dela eta, deformazio kritiko bat
gainditu ondoren, metatutako energia birkristaltze dinamikoa gertatzeko nahikoa izaten da .
Honek gainontzeko biguntzea sortzen du (Ac ), deformazioaren funtsean Avrami motako
ekuazio baten bidez deskribitu daitekela :

M = B' ( 1-exp[-k ((s - azp) / 8 )m']}

	

(7.10)

non, B' Zener-Hollomon parametroaren menpean dagoen konstantea, k, a eta m' material
bakoitzaren konstanteak baitira . Ekuazio hau, (7.9) . irudian puntuzko marran irudikatzen da .
(7 .10) . ekuazioan tontor-deformazioa (sp) birkristaltze dinamikoaren zinetikak deskribitzeko
oinarri bezala erabiltzen da . asp biderketa birkristaltzea hasteko behar den deformazio
kritikoaren neurketa bat da .

(7 .9) . eta (7.10) . ekuazioetan datu esperimentaletatik konstanteak kalkulatu ezkero, Z
parametroaren balio bakoitzari dagokion tentsio-deformazio kurba horrela lor daiteke :

Eredua aplikatuz lortutako kurba puntuzko eta lerrozko marran (7.9) . irudian
adierazten da .

7.1.6.2. Ekuazio ezberdinen koefizienteen lorpena

Tentsio-Deformazio kurba esperimentalak, 5 .3 . Taulan -5.2 .2.2 . atalean- aipatutako
tenperatura eta deformazio-abiaduretan egindako bihurdura-saiakuntzen bidez lortu dira.
Analisia soilik bigarren taldeko saiakuntzetan kontsideratu da.

Nahiz eta isurpen-kurbaren ohizko itxura (7 .9) . irudian marra jarraian adierazitakoa
izan, lan honetan tentsioaren asetasuna bi deformazio-abiadura txikienetan besterik ez da
ikusten, gainontzeko kurbetan tentsioa hausturaraino eroriz . Erorketa honen arrazoiak aurretik
eztabaidatu dira . Horregatik gainontzeko biguntzea (M) kalkulatzeko, soilik 0.173 s-1 eta
0 .52 s-1 deformazio-abiadurei dagozkien kurbak, kontutan hartu dira .

223

6-6e s :9 asp denean (7.11)

6 = 6e -A6 s >_ asp denean (7.12)



Ereduaren ekuazioetan azaltzen diren zenbait koefizienteak Zener-Hollomon
parametroaren menpean daude (Z = ~ exp (Q/RT) ), Q tontor-tentsioarako kalkulatutako
aktibazio-energia hartuz (Q=402 KJ/mol bigarren taldearentzat izanik) .

Kurba esperimetalaren bidez a e kurba kalkulatzen da eta horrela B eta B' koefizienteak
lor daitezke B = ae-ao eta B' = ae - ass kontutan hartuz. Autore batzuek, egoera geldikorran
(:Fe tentsioak hartzen duen balioaren (aess) eta tontor-tentsioaren (ap) artean hurrengo erako
proportzionaltasun-erlazio bat proposatzen dute :

aess = b ap (7.13)

Nahiz eta lan honetan horrelako proportzionaltasun-erlazioa ez kontsideratu, aess
versus ap irudikatzen baldin bada ((7.10) . irudia) hurrengo erlazioa lortzen da :

aess = 24 + 1 .02 ap

	

(7.14)

Erlazio hau, C/Mn-altzairu bati dagokion lan batean Barbosak erabilitakoarekin
konpara daiteke ((7.13) . ekuazioa, b=1 .05 izanez) /102/ .

(7.9) . ekuazioa kontsideratuz (deformazio txikietan baliogarria), grafiko bilogaritmiko
batean ae-ao versus E irudikatzean, zuzen bat lortzen da. Zuzen honen maldatik m eta jatorri-
ordenatutik C konstantea lortzen da, B koefizientea ezagutu ezkero (B = ae-GO , deformazio
handietan) .

Horrela, Z-aren balio bakoitzean, B, C eta m parametroak kalkula daitezke. Inconel
625-arentzat m= 0 .6 balioa lortu da . Balio hau beste superaleazioentzat (Incoloy 800n
Incoloy 825) lortutakoarekin konparagarria da /103,104/. Balio hau ere, eredu antzekoak
aplikatuz beste lanetan C/Mn-altzairuentzat lortutakoen tartean dago /9,102/ .

Kurba esperimentaletan neurtutako hasierako isurpen-tentsioaren balioak (7.11).
irudian Zener-Hollomon parametroaren araberan grafiko bilogaritmiko batean irudikatzen dira.
Puntu esperimentalak zuzen baten bidez doitzen badira hurrengo adierazpena lortzen da :

GO = 0.391 Z 0.177

	

(7.15)

Era berberan, esperimentalki lortutako B koefizientearen balioak versus Z irudikatu
dira, (7.12). irudian, hurrengo zuzena lortuz :
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B = 0.0174 Z 0228

	

(7.16)

Grafiko bilogaritmiko batean C versus Z irudikatzean, (7.13) . irudian, deformazio-
abiadurarekiko eta tenperaturarekiko menpekotasuna ezberdina dela ikusi da. Deformazio-
abiadura konstante batean, tenperatura handitzerakoan C handitzen da eta tenperatura
konstante batean, deformazio-abiadura handitzerakoan C gutxitzen da . (7.13) . irudiaren bidez,
Z-aren balio konstante baterako, C versus s irudikatzean, C eta deformazio-abiaduraren arteko
hurrengo erako erlazioa lortzen da :

C = 1 .58e -0 .317

	

(7.17)

(7.14) . irudian grafiko bilogaritmiko batean (C E +0.317) versus Z irudikatu da, zuzen bat
lortuz. Zuzen honen bidez hurrengo erlazioa lortzen da :

C=0.011E -0.317Z0 .135

	

(7.18)

Menpekotasun mota hau altzairuekin egindako lanetan ez da ikusi /9,102,105/ (C eta
Z-aren arteko erlazio lineal bat aurkitu egin da), bainan, lan honetan lortutako menpekotasuna
superaleazioekin egindako beste azterketetan ere aurkitu egin da /103,104/.

Birkristaltze dinamikoak eragindako gainontzeko biguntzearen kurba lortzeko (Aa),
deformazio handietan B' = Ge-6ss konstantea esperimentalki kalkulatzen da (ass kurba
esperimentalaren asetasun-tentsioa izanez) . Koefiziente horretarako lortutako balioak versus Z
grafiko bilogaritmiko batean irudikatu dira ((7.15) . irudian). Zuzen baten bidez doitu ezkero
hurrego adierazpena lortzen da :

B' = 7 .24 x 10-3 Z 0 .274

	

(7.19)

B' kurba bakoitzean ezagutu ezkero, (7.10) . ekuazioaren bidez (biguntzeari
dagokiona), m' eta K lor daitezke, lan honetan a = 0.8 kontsideratuz. Lortutako balioen artean
batez besteko balioa hartzen da, m' = 1 .2 eta K = 0 .25 . m' =1 .2 balioa, nikelentzat /8,106/ eta
altzairu herdoilgaitzarentzat /20/ birkristaltze dinamikoan lortutako Avrami-koefizientekin ados
dago .
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Koefiziente ezberdinek Z-arekiko dituzten erlazioak eta independenteak diren
konstante guztiak ezagutu ezkero, Z-aren balio bakoitzarentzat tentsio-deformazio kurba
kalkula daiteke . Adibidez, (7.16) . irudian 1050°C-tako tenperaturari (erabilitako deformazio-
ab.iadura guztietan) dagozkion kurbak irudikatu dira, kalkulatutako kurba marra jarraian eta
kurba esperimentala sinbolotan .

Z-aren erdiko balioentzat doitasuna arrazonagarria da, desbideratze handienak Z-aren
balio-tartearen muturretan aurkituz, hau da tenperatura altuena eta deformazio-abiadura
txikietan, eta tenperatura baxuena eta deformazio-abiadura handietan . Bi kasuetan, ereduak
kalkulatutako kurba esperimentalaren gainetik dago .

(7.15) . ekuazioak ematen duen hasierako isurpen-tentsioak, ereduak kalkulatutako
kurbaren posizioa determinatzen du . Erlazio hau, (7.11) . irudian adierazten diren puntu
esperimental guztien doitasunaren bidez lortu da . Irudian ikusten denez, bai Z-aren balio
txikienetan baita handienetan ere, doitasunak ematen duen 6o-ren balioa, esperimentala baino
handiagoa da . Agian bi doitasun ezberdinak egitea hobea izango litzateke (bat, Z-aren balio
baten gora dauden puntuentzat eta bestea balio horren behera daudenentzat) .

Bihurdura-saiakuntzan zehar berokuntza adiabatikoa dagoela kontutan izan behar da,
tenperatura baxuetan eta deformazio-abiadura handietan nabarmenagoa izanik. Honen
ondorioz baldintza horietan lortutako tentsioak igerri litezkenak baino txikiagoak dira
(desbideratze handienak baldintza horietako kurbetan gertatzen dira) .
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7.2 . LOTURA-MUGAREN AZTERKETA

7.2.1. Inconel 625/AISI 4130 bimetalikoaren mikroegitura

7.2.1.1 . Berotako konpresio axisimetrikoa eta konpresio isostatikoa

EDAX-en bidez egindako analisi kimikoek ((6.38) . eta (6.39) . irudietan erakutsiak -
6.3 .1 .1 .1 . atalean-) elementu ezberdinek mugaren inguruan dituzten solutu-kontzentrazioak
adierazten dituzte . Elementu-garraioa egoera solidozko difusioaren bidez kontrolatuta dagoela
eta, konzentrazio-profilak erru motako funtzioen bidez kalkula daitezke . Adibidez
kromoarentzat, 1050°C-tako profila esperimentalean ((6.38(b)) . irudia) neurtutako batez
besteko difusio-distantzia (x = Dt) z:~3gm-etakoa da . Balio hau aurreko ekuazioa erabiliz
(non x difunditutako distantzia, D difusio-koefizientea eta t denbora baitira) eta difusio-
koefizientea literaturatik hartuz /83/, x=2.5gm-etako kalkulatutako distantziarenkin ados dago .

Kasu guztietan mugaren inguruan erasoari erresistentea den alderdi bat dago. Alderdi
hau ordezkapen-elementuen zonari dagokion eta horregatik bere lodiera saiakuntza-
tenperatura igotzerakoan handitzen da (10µ.m-etatik 1050°C-tan ,:e20p.m-etaraino 1250°C-tan) .

Altzairutik superaleaziorantz difunditzen den karbonoak bigarren materialean karburo-
prezipitazioa sortarazten du . Konpresio axisimetrikoari dagozkien saiakuntzetan
((6 .37(a)).irudia), karburoak batez ere ale-mugetan eta makletan prezipitatzen dira, saiakuntza
hauei dagozkien tenperatura baxuagoetan ale-mugen bidezko difusioa bolumenaren bidezko
difusioa baino azkarragoa dela adieraziz . Beste aldetik, konpresio isostatikoan erabilitako
tenperatura altuagoetan, bi difusio-motak, bai ale-mugetan baita ale-barnean ere, karburoen
prezipitazioa sortarazteko nahiko azkarrak dira. Azkeneko kasu honetan, ale-barneko
prezipitazioa mugaren gertu besterik ez da ikusten (40µm, 1175°C-tan eta 60 gm,
1250°C-tan), ale-mugen bidezko difusioa bolumenaren bidezko difusioa baino distantzia
handiagoetara iristen dela adieraziz .

Karbono-profila nahiz eta ez neurtu, karburoen prezipitazioa kontutan hartzean
((6.37).irudia), elementu honen difusioa ordezkapen-elementuena baino distantzia
handiagoetara iristen dela baiezta daiteke (karbonoak austenitan duen difzsibitate handiak
eraginda) .

TEM-azterketek kasu guztietan austenita eta ferritaren arteko muga altzairu aldera
higitu dela adierazten dute. Efektu berbera AISI 4130/Incoloy 825 konbinaketan /79/ eta
AISI 4130/Inconel 625 eta 2.25Cr-1Mo altzairualInconel 625 beste lanetan aztertutako
konbinaketetan /80/, ikusia izan da. Lotura-tenperaturan Inconelatik altzairura difunditzen den
nikelak, mugaren ondoan dagoen altzairua, nikel-edukin handia duen austenitan bihurtzen du
(giro tenperaturan austenita egonkortuz) . Horren ondorioz, altzairuaren aldean mugarekiko
paraleloa den austenita-banda bat ikusten da . Banda honen lodiera saiakuntza-
tenperaturarekiko aldatzen da (4µm-etatik, 1050°C-tan, 12µm -etara, 1250°C-tan) .
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1050°C-tan konpresio axisimetrikoaren bidez lortutako probetari dagokionez
austenitalferrita mugan TEM-ean egindako analisi kimikoek ((6 .47(a)) . irudia), %4.7 Cr eta
%6 .4 Ni ematen dute, --%1 Mo eta Nb-kontzentrazioarekin . Schaeffler-en diagrama hartuz
/107/, %6.2 Cr baliokide batentzat, austenita eta austenita+martensita separatzen duen lerroa,
,_%l6.3 konzentrazio bati dagokio ; esperimentalki kalkulatutako %6 .4 kontzentrazioa
kontutan hartuz, karbonoak emandako %9.9 Ni lortzen da . Beraz, %0.33C kontzentrazioa
ondoriozta daiteke. Balio hau, lan honetan erabilitako altzairuarentzat oso arrazonagarria da,
bere konzentrazio standarizatuta ;1,%0 .3 dagoela kontutan hartuz. Kasu honetan, hozte-
abiadurak motelagoak direla eta, hoztean ezin da martensita lortu. Mugaren distantzia
handiagoetara Ni kontzentrazioa giro tenperaturan austenita orekatzeko ez da nahikoa .

Konzentrazio-profilak hasierako mugarekiko simetrikoak izan behar dira .
(6.47) . irudian erakutsitako konzentrazio-profilen artean, 1050°C-tako eta 1175°C-tako
tenperaturei dagozkienak, TEM-mugarekiko (karburoak prezipitatzen hasten diren lekuan)
gutxi gora behera simetrikoak direla kontsidera daiteke . Hasierako muga, karburoak hasten
diren lekuan kontsideratzea arrazonagarria da, karbonoa oso azkar difunditzen dela eta lotura
has¡ bezain laister karburoak sortzen direla kontutan hartuz . Bainan 1250°C-tako tenperatura
altuenari dagokion konzentrazio-profila kontsideratzen baldin bada, TEM-mugarekiko profila
simetrikoa ez dela ikusten da, baizik eta SEM-mugarekiko (zein altzairu aidera higituta
dagoen) . SEM-muga, (7 .17) . irudian (1250°C-tan konpresio isostatikoaren bidez lortutako
probetari dagokion TEM-mikrografia) adierazitako AA' lerroarekin batera dator . Irudian
ikusten denez, Inconel aldean mugarekiko paraleloa den alderdi batean (_ 3µm) karburoen
prezipitaziorik ia ez dagoela dirudi .

Lagin guztietan ikusitako ezaugarri interesgarri bat, altzairu aldean dagoen austenita
bandan ia prezipitaturik ez daudela, da. Inconel aldean dagoen karburoen prezipitazio handiak,
prezipitaturik gabeko alderdi horretan karbono-konzentrazio nabarmena izan behar dela,
adierazten du . Ayer eta laguntzaileek /80/ proposatzen dutenez, nikel-edukina baxua duen
austenita-alderdi horretan, karbonoaren solubilitatea oso altua dela eta, zona horretan
karburoak ez dira prezipitatu . Aldiz, Inconel aldean, non Ni eta Cr-aren kontzentrazioak altuak
baitira (> %31 Ni eta >% 11 Cr, mugari dagozkien balioak), karbonoaren solubilitatea oso
baxua da eta karburoen prezipitazioa ugaria da . Autore horiek prezipitazio handiko alderdi bat
aurkitzen dute, %40-%60 arteko Ni-konzentrazioei dagokiena . Honek, zergatik 1250°C-tako
tenperaturan Inconel aldean prezipitaturik gabeko zona bat ikusten den, azal lezake .
Ni-kontzentrazioak zona horretan, %31-tik (mugan) %40-ra (karburoak hasten diren lekuan)
aldatzen dira, eta Ni-kontzentrazioa austenitan karbonoak duen solubilitatea nabarmenki
gutxitzeko ez dela nahikoa pentsa daiteke, (dirudinez, Ni-edukinak %40-%60 tartean behar
dira /80/) . Karburoen prezipitazio ugaria nikelaren konzentrazio-tarte honi dagokiola
kontsidera daiteke. Tenperatura baxuagoetan fenomeno berbera gertatu behar da, bainan
dagozkien mikrografiek ((6 .42).,(6.43) . irudiak) hori ikusteko zona txikiegiak hartzen dituzte .
Berez, irudi horietan, Inconel aldean ez da prezipitazio handirik ikusten, mugan karburo isolatu
batzuk besterik ez .

Lehen aipatu izan denez, mugaren distantzia handiagoetara prezipitatuak ale-mugetan
besterik ez dira aurkitzen . Honek bi arrazoi ezberdinagatik gerta daiteke, batetik ale-mugen
bidezko difusioa bolumen bidezko difusioa baino azkarragoa delako (lehen aipatu izan denez)
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eta bestetik ale-mugetan nukleazio heterogenoaren bidez prezipitatuak sortzeko karbonoaren
gainsaturazioa txikiagoa behar delako /79/ .

(7.18) . irudian, 1175°C-tan konpresio isostatikoaren bidez lortutako probetari
dagokion STEM-mikrografia bat erakusten da . Irudian ikusten denez, karburoen tamainan
aldaketa bat nabaritzen da, prezipitazio-zonaren muturretan xeheagoak eta erdian lodiagoak
izanik . Ayer eta laguntzaileek /80/ aipatzen dutenez, tamaina-diferentziak karburoak sortzeko
behar den indar bultzatzailearekin eta gainontzeko loditzearekin erlazionaturik daude .
Karbonoaren kontzentrazioaren eta solubilitatearen arteko diferentziak handienak diren
zonetan karburo lodienak sortzen dira. Aldiz, muturretan, non indar bultzatzailea txikiagoa
den, prezipitatuen tamaina xeheagoa da .

Konpresio axisimetrikoaren bidez lortutako probetan, Inconel aldean zelda eta
dislokazioz osatutako deformaziozko azpiegitura bat ikusten da, deformazio ondoren
birkristaltzerik ez dagoela adieraziz (segurazki karburoen presentziak galerazita) . Konpresio
isostatikoaren bidez lortutako probetetan, Inconel aldean, ale-mugekin eta maklekin elkarturik
dauden dislokazio batzuk ikusten dira, lehen aipatutako deformazio handiko azpiegiturarekin
kontrastatzen duena . Kontutan izan behar da konpresio isostatikoaren prozesuan ebakidura-
deformazioak ez daudela konpresio axisimetrikoan daudenekin konparatuz .

Karburoak, TEM-en bidez identifikatu dira, EDAX eta difrakzio-teknikak konbinatuz .
Cr-z aberatsak diren karburo gehienak M23C6 motako karburoak dira . Karburo hauek
austenita-matrizearekiko kubo/kubo orientabide-erlazio bat jarraitzen dute, beste autoreek
ikusi duten bezala /79,108/ . Cr-z aberatsak diren beste karburo batzuk M7C3 motakoa dira .
Karburo hauek, Inconel 600 aleazio baten ale-mugetan, tratamendu termiko jasan ondoren,
gehien bat ikusten diren karburoak dira /109/. Bi motako karburoek molibdeno daukate,
M7C3-arentzat proportzio handiagoan . Aipatu behar da, bigarren motako karburo hau soilik
mugaren gertu dauden zonetan ageri dela, distantzia handiagoetara aurkitutako Cr-karburo
guztiak M23C6 motakoa izanik .

(7.19(a)(b)). irudian /110/, 1000°C eta 1100°C-tako tenperaturei dagozkien Fe-Cr-C
fase-diagramak erakusten dira . Irudian ikusten denez, 1000°C-tan M7C3 karburoa sortzeko,
%0.5 eta %0.6 (pisuan) arteko karbono-edukinak behar dira eta M23C6 karburoarentzat, %0.3
eta %0.35 arteko karbono-edukinak ( zelan honetan erabilitako altzairuarena) . Aldiz, azkeneko
karburo motarentzat behar diren Cr-edukinak handiagoak dira (%13 eta %14 artean M23C6-
arentzat eta %8 eta %9 artean M7C3-arentzat). Mugan dagoen Cr-kontzentrazioa :e %11
(pisuan) dela kontutan hartuz (ikus (6.47) .-6 .3 .1 .1 .3 . atalean -), M23C6 karburoa sortzeko
behar den Cr-edukina lortzeko mugatik urruntzea beharrezkoa izango da . Aurrekoaren
araberan, nahiz eta lotura hastean Cr-edukina nahikoa izateagatik karburo horiek sortu, altzairu
aidera dagoen difusioagatik gertatzen den Cr-galerak karburo horien disoluzioa sortarazten du
zeren eta fase-diagramak dionez Cr-edukinak txikiagoak direnean karburo horiek ez dira
agertu behar . Efektu hau, tenperatura handitzerakoan nabarmenagoa izaten da. 1100°C-tako
tenperaturari dagokion fase-diagramak dionez, bi karburo mota eratzeko behar den Cr-edukina
handiagoa da (%15 .5%16 .5 (pisuan) tartean M23C6 karburoarentzat eta %9-%11 tartean
M7C3-arentzat). Tenperatura handitzerakoan karbono-edukinak ere handiagoak behar dira .
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Mugaren gertu dauden zonetan, aide batetik Cr-galerak eta bestetik karbono-
konzentrazio lokalak handiagoak izateak, M 7C3 karburoaren prezipitazioa (aparteko gauza
bezala) errazten dutela, pentsa daiteke . Inconel barnean, distantzia handiagoetara, Cr-edukinak
altuagoak eta karbonoarenak txikiagoak izatean, M23C6 karburoaren erapena errazten da .

Mo-z aberatsak diren karburoak M6C motakoak bezala identifikatu dira . Karburo honei
dagokion sare-parametroa, M23C6 karburoarenaren antzekoa da, horregatik bi motako karburo
hauek bereizteko analisi kimikoak egin behar dira, bere espektro nahiko ezberdinak direla
kontutan harturik (ikus (6.44(b) . eta (6.45(b) . irudiak) .

Lagin guztietan fin sakabanatuta dagoen MC motako prezipitazio bat, Nb-z eta Mo-z
aberatsa dela (bere tamaina <0.1 gm) eta bikoitz prezipitaziozko fenomenoak sortarazten
dituela (ikus (6.46) . irudia), aurkitu egin da . Prezipitatu hauek, dislokazioekin, ale-mugekin
edo karburo/matrizea mugekin elkarturik daude . Prezipitatu hauek, Ni-aleazio batzuentzat
bibliografian aipatu izan direla /111/, Incoloy barnean, Incoloy 825/AISI 4130 konbinaketan
ere aurkitu izan dira /79/ .

Batzutan Cr-z eta Ni-z aberatsa den lehen aipatutako austenita-banda altzairuaren ale-
mugetan zehar sartzen da . Honek, Cr- eta Ni-ren ale-mugen bidezko difusioa bolumenaren
bidezko difusioarekin gonparatuz azkarragoa dela adierazten du .

Mugaren bi aldeetan egindako mikrogogortasun-neurketek (HV), ((6 .41) . irudia),
Inconel aldean mugaren ondoan gogortasun-maximo bat dagoela adierazten dute. Gogortasun-
hazkunde hau, aurretik esandako karburoen prezipitazioak eta/ala mugaren ondoko zonan
berotako lanan zehar garatutako deformaziozko azpiegiturak eraginda izan liteke (ikus (6.42) .
eta (6.43) . irudiak). Lehen aipatutako MC motako prezipitazio xeheak, prezipitaziozko
gogortzea sortarazteko nahiz eta ugariegia izan, (6.41) . irudian ikusitako gogortzean lagun
dezake, Inconel aldean mugaren gertu dagoen deformaziozko gogortutako alderdian
berriztatze eta birkristaltze prozesuak galeraztean .

Altzairu aldean, deskarbuazioaren ondorioz mugaren ondoan dauden ferrita-zonetan
gogortasun-gutxipen bat ikusten da . (6.41(c)) . irudian (1250°C-tan HIP-en bidez lortutako
probetari dagokiona) ikusitako gogortasun-bailarak zona horiei dagozkie .

7.2.1.2 Berotako konpresio launa

Probeten mikroegitura, konpresio axisimetrikoaren bidez eta konpresio isostitakoaren
bidez lortutako probetenaren antzekoa da . Altzairutik superaleaziorantz difunditzen den
karbonoak, bigarren materialean mugaren gertu karburoen prezipitazioa sortarazten du . Kasu
honetan, karburoak batez ere ale-mugetan prezipitatzen dira, ale-mugen bidezko difusioa
bolumenaren bidezko difusioa baino azkarragoa denaren eta saiakuntza hauei dagozkien
mantenimendu-denborak motzagoak direnaren ondorioz . Mantenimendu-denborak motzagoak
izatearen ondorioz, nahiz eta prezipitazioa mugaren 20gm-etako distantzietaraino jarraia izan,
distantzia handiagoetara ezjarraia bihurtzen da karbono-edukina txikiagoa izateagatik .
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Altzairuaren aldean, karbono galtzean mugaren ondoko ze50µm-etako lodiera duen
zona batean ferrita-kantitatea handiagoa dela ikus daiteke ((6.49) . irudian -6.3.1 .2 .1 . atalean-
zona argiak) .

Probetak tratamendu termiko bat jasan duenean (austenitizazio eta iraoketa), ;e5Ogm-
etako lodiera duen alderdi batean Inconelaren ale-barneko prezipitazioa nabarmenki handitzen
dela ikus daiteke (ikus (6.5 1) . irudia). Prezipitazio-hazkunde hau, tratamenduan zehar dagoen
gainontzeko karbono-difusioak eraginda dela pentsa liteke. Bainan, tratamenduaren
tenperatura, (1000°C), konpresio launako tenperaturarekin gonparatuz, (1150°C), erlatiboki
baxua dela kontuan hartuz, prezipitazio-hazkunde handi hori ez dirudi sinesgarria . Segurazki,
gainontzeko karbono-difusioarekin batera, tratamendu-tenperaturan karbonoaren solutibitate
baxuaren ondorioz gainontzeko prezipitazioa izan da. Inconel 625-arentzat nahiz eta datuak ez
aurkitu, Incoloy 825-arentzat /112/ eta 18-8 altzairu herdoilgaitz batentzat /113/, bibliografian
argitaratu direnek 1000°C-tik gora karbono-solubilitatean bapateko aldaketa dagoela
adierazten dute . Adibidez, Incoloy 825-ean karbonoaren solubilitatea 1000°C-tan, - %0.01 da
eta 1200°C-tan, %0.07. 18-8 altzairu herdoilgatzean, 1000°C-tan, - %0.01 da eta 1150°C-tan,
%0.04 . Berez, tratamendu ondoren oinarrizko Inconelaren ale-mugetan karburoen
prezipitazioa ageri da (nitalekin egindako eraso elektrolitiko ondoren ale-mugak ikus daitezke
(ikus (6 .50(b)) . irudia) . Fenomeno hau lehen aztertutako kasuetan ez da ikusi (deformazio-
egoeran), non mugaren gertu dagoen karburoen prezipitazio-zonaren mikroegitura besterik ez
zen agertzen .

Prezipitazio handiko zonan ((6.51) . irudia) Inconelaren ale baten barnea handipen
gehiagoarekin ikusten baldin bada, tratatutako probeta baten STEM-mikrografia bati dagokion
(7.20) . irudian erakusten denez, azpialez osatutako egitura baten itxura ikus daiteke
(karburoak azpimugetan prezipitaturik) . Azpiale hauek, tratatu gabe dagoen probetan ikusgai
ez direnak ((7 .21) . irudia), tratamenduan zehar azpimugetan dagoen karburoen gainontzeko
prezipitazioa adierazi lezakete .

Aurretik aipatu izan denez, karburoek deformazio ondorengo birkristaltzea gaierazten
dute. Tratatu gabe dagoen probetari dagokion (7.21) . irudian, konpresio launako saiakuntzan
zehar deformatu den probetaren zonan, Inconelaren aleak mugarekiko paraleloa den
norabidean luzaturik azaltzen direla ikus daiteke . Aldiz, Inconelaren barnean aleak gutxi gora
behera ekiaxikoak dira . Irudian ikusten denez, ale-tamaina karburoen prezipitazio-zonan eta
Inconelaren barnean ez da berdina, lehenengoan txikiagoa izanez . Ale-mugetan prezipitutako
karburoek aleen hazkundea eragotzi dezakete .

(6.52) . irudian -6.3 .1 .2 .1 atalean- erakutsitako konzentrazio-profilek mugan zehar
elementu ezberdinen interdifusioa dagoela adierazten dute . Saiakuntza-denborak motzagoak
direla eta, difusio-distantziak txikiagoak dira aurretik aztertutako beste saiakuntza-motekin
gonparatuz. Nahiz eta karbonoaren profilak ez kalkulatu, karburoen presentziak, bitarte-
elementu honen difusioa ordezkapen-elementuenarena baino distantzia handiagoetara iristen
dela, adierazten du (bere difusibitatea austenitan handia dela eta) . Konzentrazio-profilak,
hasierako mugarekiko simetrikoak izan beharko lirateke . (6.52) . irudian ikusten denez, muga
bezala kontsideratu den lerroa konzentrazio-profilak dionez hasierako mugaren posizioa izan
beharko litzatekenarekiko Inconel aidera Pe1µm desplazaturik dago . SEM-ean EDAX-ekin
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egindako analisi kimikoek klµm-eko zabalera duten alderdien informazioa jasaten dutela eta,
desplazamendu hori analisiek duten erru esperimentalaren ondorioa izan behar da.

Mugaren bi aldeetan egindako mikrogogortasun-neurketek ((6.53) . irudia -6-3 .1 .2.2 .
atalean-), Inconel aldean, karburoen prezipitazioarekin erlazionaturik dagoen gogortasun-
maximo bat eta altzairu aldean, ferrita-edukin handiago batekin (loturaren ondoko zonan)
erlazionaturik dagoen gogortasun-minimo bat, erakusten dute. Maximoak 320-350HV tarteko
gogortasun-neurketei eta minimoak 220-250HV tartekoei dagozkie. Beste lanetan aztertutako
4130/Duplex, 4130/Incoloy 825, 4130/Hastelloy G3 konbinaketetan, fenomeno antzeko bat
ikusi egin da /96/ . Deformazio-abiadura ezberdinei dagozkien saiakuntzen artean ez da
diferentzia nabarmenik ikusi . Tratamendu termikoa jasan duen probetan egindako gorgortasun-
neurketei buruz ((6.54) . irudia -6.3 .1 .2 .2 . atalean-), Inconel aldean dagoen gogortasun-
maximoan handipen txiki bat besterik ez da ikusten, dudarik gabe ale-barneko prezipitazioaren
hazkundeak eraginda .

7.2.1.3 Berotako koestrusioaren bidez lortutako Inconel 625/AISI 4130 tutua

Mikroskopio optikoan aztertutako mikroegitura ((6 .5) . irudia -6 .3 .1 .3 . atalean-)
konpresio launaren bidez lortutako probetetan aurkitutakoaren antzekoa da . Altzairu aldean
ikusitako mikroegituraren diferentziak saiakuntza ondorengo hozte-abiadurekin erlazionaturik
daude. Berriro, altzairu aldean mugaren ondoko zonan deskarburazioaren ondorioz ferrita-
ondartzak ikusten dira .

Inconel aldean, karburoen prezipitazio handiena (tamainaz eta kantitatez) --20µm-etako
lodierako alderdi batean gertatzen da . Distantzia handiagoetara, prezipitazioa gutxitzen da eta
finagoa egiten da (ikus (6 .56) . irudia -6.3 .1 .3 . atalean-) . Irudian ikusten denez, prezipitazio
handiko zonan ale-tamaina urrutiago dauden zonena baino txikiagoa da, konpresio launari
dagozkion saiakuntzetan ikusi zen bezala. Berriro, ale-mugetan prezipitatzen diren karburoek
ale-tamainaren hazkundea eragozten dute .

TEM-ean aztertzerakoan, ferrita eta austenitaren arteko muga altzairu aidera
desplazaturik dagoela ikusten da. Horrela, mugarekiko paraleloa den austenita banda bat ikus
daiteke (bere lodiera 1 eta 2µm artean dago) . Superaleaziotik altzairura difunditzen diren Cr-
eta Ni-ak giro-tenperaturan austenita orekatzen dute .

TEM-ean egindako analisi kimikoek austenita/ferrita mugan, ((6.61) . irudia -6.3 .1 .3 .
atalean-), %6.3Cr eta %7.8 Ni, Mo- eta Nb-aren w%1 kontzentrazioarekin, ematen dute .
Schaeffler-en diagrama hartuz /107/, %7.8 Cr baliokide batentzat, austenita eta
austenita+martensita separatzen duen lerroa ;t%15 .7 kozentrazio bati dagokio ; esperimentalki
kalkulatutako %7.8 kontzentrazioa kontutan hartuz, karbonoak emandako %7.9 Ni lortzen da .
Beraz, %0 .26C kontzentrazioa ondoriozta daiteke . Balio hau lan honetan erabilitako
altzairuarentzat oso arrazonagarria da (--%0.3 C) . Kasu honetan, hozte-abiadurak motelagoak
direla eta, hoztean ezin da martensita lortu .
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Austenita-banda, altzairuaren ale-mugetan zehar sartzen da, horietan zehar Cr- eta Ni-
aren difusioa azkarragoa delako (ikus (6.58) . irudia -6 .3 .1 .3 . atalean-) . Aurretik aztertutako
beste kasutan bezala, banda honek ia prezipitaturik ez duela ikusten da . Hau, nikelaz aberatsa
den austentita-banda horretan karbonoak solubilitate handia duenaren ondorioa dirudi .
Karbonoak superaleaziorantz azkar difunditzen dela eta, mugarekiko paraleloa den altzairu-
zona hori karbonoz pobretzen dela, ere pentsa daiteke .

Inconel aldean, deformaziozko azpiegitura, dislokazio-kantitate handiaz, ikusten da,
karburoen prezipitazioak deformazio ondorengo birkristaltzea galerazten duela adieraziz .

(6.57) . irudian -6.3.1 .3 . atalean- erakutsitako TEM-mikrografian, karburoen
prezipitazio handiena mugaren _ 1 µm-eko distantziara hasten dela dirudi . Atal berdinean
erakutsitako (6.61) . irudian adierazitako analisi kimikoak kontsideratzen baldin badira,
karburoen prezipitazio handiena %40Ni-konzentraziotik gora dauden kozentrazioei dagokiela
ikusten da; Ayer et al./80/, %40-%60 arteko Ni-konzentrazioei dagokien prezipitazio handiko
alderdi bat aurkitzen dute. Honek, Inconel aldean mugarekiko paraleloa den prezipitaturik
gabeko zona bat dagoela baieztatzen duela dirudi (aurretik aipatu izan den bezala) .

Elementu-garraioa egoera solidozko difusioaren bidez kontrolatuta dagoela eta,
konzentrazio-profilak erru motako funtzioen bidez kalkula daitezke . Adibidez, kromoarentzat
profila esperimentalean neurtutako batez besteko difusio-distantzia (x = .5--t) ;t; 1 .5gm-etakoa
da . Balio hau, aurreko ekuazioaren bidez, difusio-koefzientea literaturatik hartuz /83/ eta
berotako estrusioan ala ijezketan erabilitako ohizko datuak kontsideratuz (5 min . 1200°C-tan
ala 30 min. 1050°C-tan), kalkulatzen diren distantziekin (2 eta 1 .7p.m) ados dago .
Konzentrazio-profila TEM-ean hartutako mugarekiko (AA') simetrikoa da, kurba hori
hasierako muga dela adieraziz .

Karburoak, aurretik beste laginetan aurkitutako karburo berberak dira . Berriro,
mugaren gertu Cr-z aberatsak diren M 7C3 motako karburo batzuk ikusten dira. Urrutiago, Cr-
z aberatsak diren aurkitutako karburo guztiak M23C6 motakoa dira . Fenomeno honen
arrazoiak lehen eztabaidatu dira. (6.56) . irudian ikusitako karburoen tamainaren aldaketa, lehen
aipatu izan denez, karbonoaren solubilitate eta kontzentrazioaren arteko diferentziekin
erlaziona daiteke. Prezipitazio handiko zonan (;ze 20gm) diferentzia hori handiena izan behar da .

7.2.2 Hastelloy G3/AISI 4130 tutua

Altzairutik superaleaziorantz difunditzen den karbonoak, Z1100p.m-etako alderdi batean
karburoen prezipitazio ugaria sort arazten du, (6.62) irudian -6.3 .2 .1 . atalean- ikus daitekenez .
Irudian adierazten denez, alderdi hori, prezipitatu-dentsitate araberan, hiru zonetan zatitzen da.

TEM-azterketek erakusten dutenez, austenita eta ferritaren arteko muga altzairu aldera
desplazatzen da, AISI 4130/Inconel 625 konbinaketan gertatzen den bezala. Hastelloy-tik
altzairu aidera difunditzen den Cr- eta Ni-ak mugarekiko paraleloa den altzairuan giro-
tenperaturan austenita orekatzen dute .
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Austenita/ferrita mugan, TEM-ean egindako analisi kimikoek, %6.5Cr eta %4.5Ni
ematen dute . Schaeffler-en diagrama hartuz /107/, karbonoak emandako %10 .5Ni portzentaia
lor daiteke, %0.35C kontzentrazioari dagokiola . Balio hau oso arrazonagarria da, altzairuaren
konposizio standarizatuta %0.3C dela kontutan hartuz. Beraz, mugarekiko paraleloa den
austenita-banda bat ikusten da ((6.63) . irudian -6 .3 .2 .1 . atalean-) . Banda hori, 4µm-etako
lodiera duela eta ia prezipitaturik gabe dagoela, (6.62) . irudian erakutsitako SEM-mikrografian
I. ZONA deritzonar dagokio. Prezipitatuen falta, Ni-edukina baxua duen austenita-zona
horretan karbonoak duen solubilitate handiarekin erlazionaturik dago (4130/Inconel 625
konbinaketarentzat proposatu izan zen bezala) .

II. ZONA deritzonean ikusitako karburoen prezipitazio ugariak, bolumenaren bidezko
difusioa garrantzitsua dela, adierazten du . Nahiz eta estrusio-produktua aztertu ezin izan, beste
konbinaketekin bildutako esperientziaren araberan (Incoloy 825/4130 /79/ eta Inconel
625/4130 (estrusio-tutua)), bolumen-prezipitazio ugari hori, tratamendu-tenperaturan
(1100 °C) estrusio-tenperaturarekin gonparatuz, solubilitatearen gutxipenak eraginda dela,
suposa daiteke . Hastelloy-aren barrurago (III. ZONA), karburoak batez ere ale-mugetan
prezipitatzen dira, ale-mugen bidezko difusioa bolumenaren bidezko difùsioa bain azkarragoa
eta distantzia handiagoetara iristen dela aipatuz .

Karburoen analisiak, gehiena Cr-z aberatsak eta M23C6 motakoa direla, adierazten du .
Karburo hauek, normalean aurkitutako Ni-, Fe- eta Mo-aren gain, W ere daukate (Hastelloy-
matrizean aurkitzen dena) . M7C3 motako karburo batzuk ere ikusten dira, beti mugaren gertu,
non karbono-edukin lokala handiago batek karburo honen erapena, M23C6 ordean, lagun
dezaken .

7.2.3 Altzairu/Superaleazioaren arteko mugaren mikroegitura

Altzairu/Ni -, Fe/Ni-Superaleazio konbinaketa ezberdinak aztertzerakoan, bai lan
honetan lortutakoak baita bibliografian aurkitutatakoak ere /79,80/, mikroegiturazko ezaugarri
berberak dituztela ikusten da . Altzairu/Superaleazio (Inconel 625, Hastelloy G3, Incoloy 825)
lotura baten mikroegituraren eskema (7.22) . irudian adierazten da . Irudi horren arabera, lotura-
mota hauetan ondoko bost alderdiak bereizten dira :

I. ZONA : Altzairuaren oinarrizko mikroegiturari dagokio (AISI 4130, A387). Mikroegitura
tratamendu termikoekin erlazionatuta dago eta lotura-mugaren inguruan ferrita-edukina
altzairuaren barnekaldean dagoena baino handiagoa da (hori altzairuak jasan duen
deskarburazioarekin erlazionaturik dago) .

II ZONA: Altzairuan mugarekiko paraleloa den austenita-banda batez osatuta dago . Bere
Jodiera handiagotuz doa tenperatura eta lotura-denborarekin batera .

Banda hau izatean austenita/ferrita muga altzairuaren aldera higitzen da . Batzutan
austenita altzairuaren ale-mugetan zehar sartu egiten da. Hau, Cr- eta Ni-aren ale-mugen
bidezko difusioa bolumen bidezko difusioa baino azkarragoa denaren ondorioa da.
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Alderdi honetan ia prezipitaziorik ez dago . Batetik, Ni gutxi duen austenita-banda
honetan karbonoaren solubilitatea oso altua da eta bestetik, altzairutik superaleazioaren aidera
karbonoaren difusio azkarragatik alderdi hau karbonoz pobretzen da .

III. ZONA: Alderdi honetan superaleazioen prezipitazio ugari dago . Prezipitatuak bai ale-
mugetan baita ale-barnean ere daude. Lehen bezala, alderdi honen lodiera tenperaturaren eta
lotura-denboraren menpekoa da.

Lotura-mugan karburoen prezipitazio oso urria da, baina mugatik aldentzean (Ni-
kontzentrazioak %40 bain handiagoak izatean) prezipitazioa oso ugaria da . Ale-barneko
prezipitazioa tenperaturaren menpekoa da, tenperatura handitzean handiagoa izanez eta
distantzia handiagoetara iritsiz .

Karburoak batez ere Cr-z, Mo-z eta Nb-z (aleazio-elementuak) aberatsak dira . Cr-z
aberatsak diren karburoak, gehienak M 23C6 motakoa dira, nahiz eta mugaren ondoan M7C3
motako karburo batzuk izan . Mo-z aberatsak direnak M6C motakoa dira eta Nb-z aberatsak
direnak MC.

Alderdi honetan ale-mugetan prezipitatzen diren karburoek ale-tamainaren hazkundea
eragozten dute, ale-tamaina, superaleazioaren barnekaldean aurkitutakoarekin gonparatuz
txikiagoa izanik .

IV. ZONA: Karburoen prezipitazioa txikiagotuz doa eta ale-mugetan bakarrik azaltzen dira
(aleen barnean nekez prezipitatzen dira), ale-mugen bidezko difusioa bolumenaren bidezko
difusioa baino azkarragoa dela adieraziz (distantzia handiagoetara iristen da) .

V. ZONA: Alderdi honetan superaleazioari dagokion mikroegitura dago . Aleak gutxi gora
behera ekiaxikoak dira. Materialaren tipikoak diren prezipitatu batzuk ere ikusten dira .

7.2.4. AISI 4130/Inconel 625 Lotura-mugan zehar dagoen difusioaren azterketa

7. 2.4.1 . Esperimentalki lortutako difusio-koefizienteak

Mugaren inguruan egindako analisi kimikoekin, tenperatura eta mantenimendu-denbora
bakoitzean, konzentrazio-profila esperimentala lortzen da.

. Difusio-koefiziente esperimentala lortzeko, lotura bakoitzaren konzentrazio-tartean
balio hori konstantea dela suposatuko da. D difusio-koefizientearen balioa, konzentrazio-
profila erru motako funtzio baten bidez doitu ezkero, horrela kalkula daiteke :

non :

c(x) = ( e-2' 1 ( C1- ) erf ( 2~Dt (7.20)
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x bi materialen arteko mugari dagoen distantzia
t lotura-denbora
D tenperaturaren menpean dagoen difusio-konstantea
cl eta c2 aztertutako elementuaren kontzentrazioak material batean eta bestean baitira.

Aurreko adierazpenean azaltzen den erru motako funtzioa horrela definitzen da :
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x-aren balio txikietarako (hau da mugaren inguruan), (7.21) . ekuazioren bidez
deskribitutako erf(Z) funtzioak duen tankeraz, (7.20) . ekuazioa zuzen baten bidez hurbil
daiteke. Zuzen honen maldatik difusio-konstantea lor daiteke (7.23) . irudian ikusten denez
/82/ .

Aurreko arrazonamendua jarraituz, elementu bakoitzaren konzentrazio-profila
esperimentalean, mugaren inguruan dauden puntuak zuzen baten bidez doitu ezkero, bere
maldatik difusio-koefiziente esperimentala lortzen da . Balio honekin, elementu bakoitzaren
kontzentrazioak eta lotura-denbora ezaguturik, datu esperimentalei doitzen zaien
konzentrazio-profila deskribitzen duen (7.20) . motako ekuazio bat idatz daiteke .

Kalkulu guztiak egiteko, 7.4 . Taulan adierazitako Inconel 625-aren eta AISI 4130
altzairuaren konposizioak aukeratu egin dira (kontzentrazioak bai pisuan baita portzentaia
atomikoan ere adierazten dira) .

Analisia, Ni, Cr eta Fe-arekin, konpresio axisimetrikoaren bidez egindako
saiakuntzetarako (900°C (Ordu bat eta 30 min),1050°C(Ordu bat)), konpresio isostatikoaren
bidez egindakoetarako (1175°C (Ordu bat), 1250°C(Ordu bat)) eta konpresio launaren bidez
egindakoetarako (1150°C ( s = 10-2 s-1 , 200 s )) egin da .

Lortutako difusio-koefizienteak 7.5 . Taulan saiakuntza-tenperaturaren araberan
adierazten dira .

7.4. TAULA Inconel 625-aren eta AISI 4130 altzairuaren konposizio kimikoak
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Elementu Inconel 625 AISI 4130
%pisua %atomiko %pisua %atomiko

Cr 21 .41 24.71 0.89 0.95
Fe 3 .02 3 .24 98 .85 98 .85
Ni 62.4 63 .77 0.12 0.12
Mo 9.18 5 .7 0.14 0.08
Nb 3 .99 2.58 - -



7.5 . TAULA Difusio-koefiziente esperimentalak

Taulan adierazitako balioak, interdifusio-koefizientearenak dira, difusio-prozesua
ordezkagarria dela kontutan hartuz, hau da altzairuaren Fe-atomoek Inconelatik altzairura
difunditzen diren Cr- eta Ni-atomoak ordezkatzen dituzte . Taulan adierazitáko difusio-
koefizientearen balioekin tenperatura eta elementu ezberdinei dagozkien (7.20) . motako
ekuazioak idatz daitezke :

non kontzentrazioak atomiko-portzentaian adierazten baitira .
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Tenperatura DNi Cm
2/s DFe cm2/s DCr Cm

2/s

(°C)
900 1 .56x10-12 1 .88x10-12 2.92x10-12

1050 2x10-11 2.7x10-11 3x10-11

1150 1 .34x10-1 ° 1 .96x10-10 2 .36x10-1 °

1175 3 .08x10-11 3 .49x10-11 7 .04x10-11

1250 1 .37x10-10 1 .87x10-10 3 .17x10-10

T = 900'C, 1150°C, 1250°C

CNi = 31 .26 - 31 .14 erf ( 2 'JUNit )
(7 .22)

x (7.23)CFe = 50.93 - 47.91 erf (

	

)
2~DFet

x
(7.24)CCr - 11 .15 - 10.26 erf ( 2 ~DCrt )

non kontzentrazioak pisu-portzentaian adierazten baitira .

T = 1050°C, 1175°C

(7.25)CNi = 31 .94 - 31 .82 erf (
2~UNit )

(7.26)CFe = 51 .04 - 47 .8 erf ( 2 ~UFet )

(7.27)CCr = 12 .83 - 11 .88 erf ( 2 ~UCrt )



(7 .24(a)(b)(c)(d)(d)) . irudietan, 900, 1050, 1150, 1175 eta 1250°C-tako tenperaturei
dagozkien aurreko ekuazioen bidez deskribitutako konzentrazio-profilak, puntu
esperimentalekin batera, adierazten dira . Ikusten denez, doitasuna nahiko ona da, desbideratze
handienak tenperatura altuenetan eta gehien bat burdinarentzat ikusiz. Kontutan izan behar da,
difusio-koefizientea konstantea suposatu dela eta berez koefiziente hori kontzentrazioaren
menpekoa da . Matano-Boltzman /82/ prozedura erabiliz (4 .kapituluan aipatuta -4 .7 .1 . atalean-
), profila esperimentalaren bidez konzentrazio ezberdinei dagozkien difusio-koefizienteak lor
daitezke .

Matano-prozedura aplikatuz, 1175°C eta 1250°C-tako tenperaturei dagozkien
burdinaren profila esperimentaletan konzentrazio ezberdinetarako difusio-koefizienteak
kalkulatu dira . Balio horiek (7 .25) . irudian kontzentrazioaren araberan irudikatu dira . Irudian
ikusten denez, difusio-koefizientea kontzentrazioarekin aldatzen da, aldaketa nabarmena
material batetik bestera pasatzean ikusiz . Baita ere, erru motako funtzioaren bidez doitzean
lortutako difusio-koefizientearen balioa, gutxi gora behera, %50-tik gorako
Fe-konzentrazioetarako (altzairu aldean) kalkulatutako balioen batez bestekoa dela ikusten
da. Horregatik, (7.24(d)(e)) . irudietan, doitasuna altzairu aldean Inconel aldean baino
hobegoa da . Dirudinez, burdina, muga zeharkatu ondoren, Inconel barnean azkarragoa
difunditzen da, distantzia handiagoetara iritsiz.

7.2.4.2 . Difusiorako aktibazio-energia

(7.26(a)(b)(c)) . irudietan, 7.4 . Taulan adierazitako difusio-koefizienteen logaritmo
nepertarra versus tenperaturaren alderantzikoa irudikatu da, Ni-, Fe- eta Cr-ari dagozkienak .
Irudietan ikusten denez, kasu guztietan HIP-eko saiakuntzei dagozkien datuen doitasuna (ikur
itxiak) eta HIP-eko ez diren saiakuntzei dagozkien datuen doitasuna (ikur irekiak) ezberdinak
dira. Azkeneko datu hauek (HIP-eko ez direnak) zuzen baten bidez doitzean (marra
ezjarraian), zuzenaren maldatik aktibazio-energia eta jatorrizko ordenatutik Do konstantea
lortzen dira . Elementu bakoitzari dagozkion lan honetan lortutako balioak hurrengoak dira :

QNi = 52 .2 Kcal/mol °K

QFe= 54.4 Kcal/mol°K

QCr = 59 .2 Kcal/mol°K

HIP-eko datuak aktibazio-energiaren balio horietarako doitzen baldin badira (puntuzko
marran), Do konstanterako hurrengo balioak lortzen dira :

DO = 2.8x10-3 cm2/s (Ni)

Do = 7.3 x 10 -3 cm2/s (Fe)

Do = 6.8x 10-2 cm2/s (Cr)

Do = l x 10-2 cm2/s

Do= 3 .2x 10-2 cm2/s

Do = 0.21 cm2/s
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Balio hauek, HIP-eko ez diren datuetarako lortutakoak baino magnitude-orden bat
txikiagoak dira .

Balio hauek, bibliografian argitaratutakoekin gonparatzean, altzairu herdoilgaitzetan
difusiorako lortu diren aktibazio-energien, burdin hutsean ala nikel hutsean lortutakoen baino
antzekoagoak direla ikusten da /83/ . Hau arrazanogarria dirudi, altzairu aidera Ni eta Cr batera
difunditzen ari direla kontutan hartuz. Horregatik, lan honetan lortutako D-aren balioak,
altzairu herdoilgaitz batean Ni-, Fe- eta Cr-aren difusiorako (Cr eta Ni gehitzean) /83/
proposatu diren balioekin gonparatu dira . Balio hauek (7.26(a)(b)(c)) . irudietan marra jarraian
irudikatu direla, hurrengo aktibazio-energiei eta Do-aren balioei dagozkie :

(7.26) . irudian ikusten denez, HIP-eko datuak bibliografian proposatutakoen gertuago
daude, HIP-eko ez direnak beti gainetik geldituz (konpresio axisimetrikoa eta konpresio
launa) .

Bibliografian batzutan aipatu izan denez /82,83/, egoera solidozko difusioan presio
axisimetrikoa ala hidrostatikoa aplikatzeak eragin ezberdina izan dezake. Azkeneko kasuan
presioa handitzerakoan tenperatura guztietan difusio-koefizientearen gutxipen lineala gertatzen
da, hutsuneak sortzeko behar den energia handitzen baita bolumenaren bidezko difusioa
oztopatuz. Aldiz, presio axisimetrikoa aplikatzean, materialeen isurpenaren ondorioz hutsune-
kontzentrazioa handitzen da, difusioa azeleratuz . Horrela, presioa aplikatzerakoan tenperatura
guztietan difusio-koefizienteak handiagoak dira . (7.27(a)(b)) . irudietan, konpresio launako
saiakuntzetan (1150°C-tan, deformazio-abiadura ezberdinetan) lortutako difusio-koefizienteen
logaritmo nepertarra versus aplikatutako tentsioa irudikatu da (Fe eta Ni-arentzat). Irudikatu
den tentsio-tartean, grafika bakoitza zuzen baten bidez do¡ daiteke, hurrengo erlazioak lortuz :

DNi oc e0.065a

DFe oc e0.064a

(7.28)

(7.29)

Irudiak begiratzean, nahiz eta difusio-koefizientea presioarekiko linealki handitzen dela
irudi, tentsio-tartea txikia dela kontutan izan behar da. (7.28) . irudian, aztertutako lotura

2
ezberdinetan presio axisimetrikoak sartze-distantzian ( P =

x
P oc D) duen eragina

t
adierazten da . Kasu guztietan ikusten denez, sartze-distantzia presioa handitzerakoan handitzen
da, hazkundea presio altuenetan txikiagoa izanez .

Aurrekoaren araberan, konpresio axisimetriko-saiakuntzetan eta konpresio launa-
saiakuntzetan gertatzen den deformazioak difusio-prozesua laguntzen du, difusio-
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QNi = 56 Kcal/mol °K Do = 1 x 10-2 cm2/s (950°C-1150°C)

QFe = 54 Kcal/mol°K Do = 1 x 10-2 cm2/s (900°C-1200°C)

QCr = 59 Kcal/mol°K Do = 8x10-2 cm2/s (900°C-1200°C)



koefizienteak, deformazio gabeko saiakuntza batean igerri litezkenak baino handiagoak lortuz .
HIP-eko saiakuntzetan, presio isostatikoa aplikatzeak difusio-koefizientea gutxitzen duela
dirudi .
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7.3 . KODEFORMAZIO-SAIAKUNTZAK

7.3.1 . Konpresio axisimetrikoaren bidez eta konpresio launaren bidez lortutako multzo
bimetalikoen berotako konpresio axisimetriko-saiakuntzak

Prozedura ezberdinen bidez lortutako produktu bimetalikoen konpresio axisimetiko-
saiakuntzek laborategi mailan berotako konformaketa-prozesuak aztertzeko balio dute .
Murritzaldi geometrikorik ez badira, kasu guztietan altzairua Inconelaren gainean plastikoki
dariola ikusten da, probeta bimetalikoaren muturretan bi materialen arteko separazioa
sortaraziz (ikus (6 .66) . irudia -6.4.1 . atalean-) .

Saiakuntza hauen bidez Tentsio/Deformazio kurbak lortzeko, soilik altzairua
deformatzen dela kontsideratu da, hipotesi arrazanogarria izan daitekela kontutan hartuz .

Isurpen-tentsioaren balio esperimentalak ((6.68(a)(b) . irudiak -6.4.1 . atalean-) , AISI
4130 altzairuarentzat (6.7) . ekuazioaren -6 .2.2 .1 . atalean- bidez kalkulatutako balioekin
konparatzean (PzJ 6 MPa eta ;c28MPa, 10-2 s-1 deformazio abiadurako, 1100 eta 1175°C-tako
tenperaturei dagozkienak) oso antzekoak direla ikusten da, altzairua besterik ez dela
deformatzen suposatzea hipotesi oso arrazanogarria dela baieztatuz .

7.3.2 Multzo bimetalikoen konpresio launako saiakuntzak

AISI 4130/INCONEL 625/AISI 4130 multzo bimetalikoen konpresio launako
saiakuntza batzuk egin dira . Kasu batean materialak (5.4(c)) . irudian -5 .3 .1 .3.1 . atalean-
adierazitako eran altzairu gozozko ontzi batean sartu ziren, hutsunea egin eta gero ontzi
barnean deformatuz .

Beste kasuan, ontzi barnean sartutako multzoa berotako konpresio isostatikoaren bidez
saiatu zen, difusioaren bidezko soldatutako multzo bimetalikoak lortuz . Ontzia kendu ondoren,
multzo hauek berotako konpresio launaren bidez deformatu ziren .

(6.48(a)(b)(c)(d)) . irudietan lehenengo probeta-taldeari eta (6.72(a)(b)) . irudietan
bigarren probeta-taldeari dagozkien kurbak erakusten dira. Multzo bimetaliko baten
portaerako aurresana, osagai bakoitzaren erresistentziaren eta bolumen-frakzioaren funtsean,
berez ez da aztertu, bainan ikertzaile batzuek bi faseko materialen deformazioa, teknika
ezberdinak erabiliz (adibidez elementu finituak) ikertu dute . Lan berri batean (1992), Vernusse
eta Montheillet-ek /114/, autokoherente deitutako metodoa erabiltzen dute, duplex altzairu
herdoilgaitzeari aplikatuz . Metodoa, matrize baten barnean elipsoide-erako inklusio baten
deformazioa aztertzerakoan Eshelby-k (1957) /115/ aurkitu zuen soluzioan oinarrituta dago .
Gilormini eta Montheillet-ek /116/, portaera lineala eta biskosoa duen inklusio esferoidal baten
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deformazioa 6i =Ki si , infinituan uniformenki kargatutako matrize baten barnean (baita ere

lineala eta biskosoa) sartuta, homogenoa dela erakutsi dute, deformazio-abiaduraren
adierazpena analitikoa izanez .

Konpresio axisimetrikozko kasuan, hurrengo adierazpena aurkitu zuten :

ó; _
F(?,) + 1

(7.30)
+1

non :

F(2,), haiek proposatutako ? = a/b aspektu-erlazioaren funtzioa

ai = E/ c , inklusioaren eta multzoaren (kanpokoa) deformazio-abiaduren arteko erlazioa

1, = K; / K, inklusioaren eta matrizearen biskositateen arteko erlazioa baitira .

Aurreko soluzioari homogenizazio-hipotesia aplikatu behar zaio, bi motako
batezbestekoei ahal dagokiela :

Eton = fA EA + fB £B

(7.29(a)) . irudian /114/ erakutsitako egoera baterako (serie-banaketa) ala :

1

	

f_ A + fB

6 = fA 6A + fB 6B

(7 .31)

6con = fA GA + fB GB

	

(7.32)

(7.29(b)) . irudian /114/ erakutsitako egoerari dagokiola (paralelo-banaketa) .

Lehenengo soluzioa eta errazena nahaste-legea da. Adibidez, bi geometrietarako
Ashby-ren liburuan /117/ erakusten dira : alderantzizko nahaste-legea

(7.33)
6 GA GB

(7.29(a)) . irudian erakutsitako serie-geometriarako eta zuzenezko nahaste-legea, (7.29(b)) .
irudian erakutsitako paralelo-geometriari dagokiona :

(7.34)

Vernusse eta Montheillet-aren planteamenduari itzuliz, haiek, inklusioa infinitoki launa,
1-> oo ala infinitoki luzaturik, k --> 0 denean, bi kasutan inklusioaren deformazio-abiadurak
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deformazio-abiadura globalara jotzen duela aurkitzen dute eta soluzioa, (7.34) . ekuazioan
adierazitako motakoa izango litzateke, hau da, nahaste-legea tentsioari aplikatu behar zaio .

Lan honetan aztertutako kasuak kontsideratuz, 7.6 . Taulan, material bakoitzaren
isurpen-tentsioa (tenperatura eta deformazio-abiadura bakoitzean), altzairuarentzat (6.7) .
ekuazioaren bidez eta Inconelarentzat (6 .11) . ekuazioaren bidez lortutakoak, erakusten da.
Taulan fase bakoitzaren bolumen-frakzioa eta tentsio esperimentala ere adierazten dira.

7.6.TAULA Nahaste-legearen bidez lortutako tentsio maximo-balioen eta balio
esperimentalen arteko konparazioa

Balio esperimentalak nahaste-legearen bidez kalkulatutakoekin konparatzen baldin
badira, kointzidentzia ona dela ikusten da. Horregatik, autokoherente-metodoak soluzio
arrazanogarriak proposatzen dituela esan daiteke .

Taularen azkeneko kasua, elementu finituen programa baten bidez ere aztertu egin da
(bere ikasketa-bukaerako proiektuan Jon Olanok garatutako programa /118/) . Adibide bezala,
(7.30) . irudian, Inconelaren eta altzairuaren programan sartutako kurba esperimentalak, 0.6
altzairu-frakzio baterako berak proposatutako soluzioa esperimentalki lortutako kurbarekin
konparatuz, erakusten dira . Ikus daitekenez, kurba erreala konputagailuak proposatutakoaren
gainetik dago . Hau segurazki, Inconelarentzat erabilitako tentsio-deformazio kurba pixka
baxua delako gertatzen da (tontor-tentsioa ;zJ 00 MPa eta taulan ikusten denez (6.11) .
ekuazioak 356 MPa proposatzen ditu) . Inconelaren kurba errealistagoa erabiliz doitasuna
hobea izango dela pentsa daiteke . Orain, elementu finituen metodoa hobetzeko eta berberan
datu zehatzagoak sartzeko helburuarekin lanean jarraitzen da .
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Saiakuntza T, E aAltzairua GIn fAltzairua 6 óeSp

B1 1150, 10-2 30 67 0.674 42 ;Z50
B2 1150, 10-2 30 67 0.653 43 --50
B3 11501 70 196 0.711 106 ;e110
B4 1150 10 108 334 0.696 177 z160
XI 1150,10-2 43 122 0.583 76 92
JL2 10501 100 356 0.583 207 210



7.4 BIMETALIKOAREN KARAKTERIZAZIO MEKANIKOA

7.4.1 Konpresio axisimetrikoaren bidez lortutako probeten trakzio-saiakuntzak

(6.74(a)(b)(c)) . irudietan tentsio/deformazio kurbak erakusten dira, bai
bimetalikoentzat, estensometroaren bidez lortuta, bai Inconelarentzat, berari itsatsia dagoen
galga estensometriko baten bidez lortuta, eta altzairuarentzat ere bai, diferentzia bezala
kalkulatuta . Kalkuloak egiteko, Inconelaren eta altzairuaren deformazioa bere luzeran zehar
uniformea dela kontsideratu da . Galgaren bidez kalkulatutako kurbetan lortu diren
elastikotasun-mugaren balioak, Inconelarentzat (tratamendu termiko antzekoak jasan
dituenean) bibliografian argitaratutakoen tartean daude, ikus (3 .9(a)) . irudia -3 .kapituluan-
/3 7/ .

Saiakuntza guztietan lortutako mugaren erresistentzia tl500MPa da (ikus 6.3 .Taula-
6 .5 .2.atalean-) . Balio hau Inconelaren elastikotasun-muga baino altuagoa da, bainan
altzairuarena baino txikiagoa . Honen araberan, probeta hausten denean, altzairuak oraindik
isurpen-kurbaren zona elastikoan izan behar du . Haustura, deformazio txikietarako gertatzen
da eta Inconela besterik ez dela deformatzen suposatzen da (c = 0.025-0.035) .
Karga/Luzapen kurbetan ((6 .73) . irudia -6 .5 .2 . atalean-), lehen aipatu izan denez altzairuari
dagokion luzapena bimetalikoaren luzapena ken Inconelaren luzapena izango da .
Altzairuarentzat horrela lortutako isurpen-kurbak (6 .74(a)(b)(c)) . irudietan -6 .5 .2.atalean -,
bimetalikoarena eta Inconelarenarekin batera adierazten dira.

Lehenengo kurba, A387/Inconel 625 konbinaketari dagokiona, lehen esandako
prozeduraren bidez altzairuari dagokion kalkulatutako tentsio/deformazio
kurba, ~e210000 MPa-etako malda duen zuzen baten bidez doi daiteke . Dirudinez, kurbaren
azkeneko zatian Inconela guztia uniformeki deformatzen dela suposatzea, ez da hipotesi on
bat . Igerri liteke bezala, altzairuaren ondoan dagoen Inconelaren zona bat ez da deformatzen,
beraz Inconel guztia deformatzen dela kontsideratzeak bere deformazioa larbaloratzen du eta
ondorioz, kenketa egitean altzairuaren deformazioa azpibaloratuko da (6.74(a)) . irudian
ikusten den bezala .

Beste kasuetan, AISI 4130/Inconel 625 konbinaketarako adibidez, neurketa-sistema
hain ondo ez dabil . (6.74(b)) . irudian, altzairuak zona elastikoan dagoela dirudi, bainan
lortutako malda (Young-modulua) oso baxua da . Beste kasuetan, (6.74(c)) . irudian bezala,
altzairua tentsio oso txikietan plastikoki deformatzen dela dirudi . Kontutan izan behar da,
trakzio-saiakuntzetan orokorrean erabiltzen den estensometriarekin elastikotasun-mugak ezin
direla zehatz lortu . Gainean, estensometro bat eta galga bat erabili direla kontutan hartuz,
datuen maneiuan (adizioa, kenketa . . .) balio ez arrazonagarriak lortzea ez da harritzekoa.

Haustura-azalera dagokionez, ikus (6.75) . irudia -6.5.2 . atalean-, materiala mugaren
ondoan dagoen karburoen prezipitazio-zonan hausten dela ikus daiteke, tarteka Inconelaren
barnean sartuz . Hutsuneak bi aldeetan ikusteak, haustura harikorra dela adierazten du .
Saiakuntza hauetan erabilitako bi altzairu-mota ezberdinei dagokienez diferentzi batzuk
nabaritu dira. A387 altzairuarentzat haustura-azaleran AISI 4130-arentzat baino hutsune
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gutxiago ikusten da . Hau segurazki, lehenengo altzairuak duen karbono-edukin txikiagoarekin
erlazionaturik dago (ikus 5 .1 . eta 5 .6 taulak -5 . kapituluan-) .

Nabarmendu behar da, karburoen erapenak, mikroegiturari dagokion atalean erakutsi
zen bezala, bimetalikoaren portaeran duen eragina oso garrantzitsua dela . Zona hori
hauskorrena dela eta, haustura hor gertatzen da altzairuaren erresistentziarekiko independetea
izanik.

7.4.2 Konpresio launaren bidez lortutako probeten trakzio-saiakuntzak

6 .4 . eta 6 .5 . Tauletan ikusten denez (emaitzen dispertsioa kontutan hartuz)
austenitizazio-tenperaturarekiko propietate mekanikoak ez dira sistematikoki aldatzen . Bi
austenitizazio-tenperaturetarako, iraoketa-tenperatura handitzerakoan, erresistentzia gutxitzen
da eta harikortasuna handitzen da . Orokorrean, Inconelaren bolumen-frakzioa handitzerakoan
erresistentzia gutxitzen da eta harikortasuna handitzen da .

Elastikotasun-muga eta trakzioarekiko erresistentzia iraoketa-tenperatura
handitzerakoan gutxitzen dira. Portaera hori, lan honetan erabilitako altzairu berberaz egindako
bitutu (4130-Duplex, Incoloy 825, Hastelloy G3) ezberdinen propietate mekanikoetan
tratamendu termikoaren eragina aztertzen duen lan batean /96/ aurkitutako portaeraren
antzekoa da . Propietate mekanikoen erorketa hau martensitaren deskonposaketak eraginda da.
Tenplaketaren ondorioz lortzen den egitura termodinamikoki ezegonkorra da eta iraoketa bat
jasan ondoren, martensita, karbono gehiena eraman duena, ferritan eta karburoetan
deskonposatzen da . Deskonposaketa honek iraoketa-tenperaturaren araberan gradu ezberdinak
ditu, eta azkeneko kasuan karburoen esferoidizazioa eta martensitaren desagerpena gertatzen
da .

Haustura-azalerak aztertzean, bai Inconel 625-ean baita AISI 4130 altzairuan ere,
haustura harikorra dela ikusten da, austenitizazio- eta iraoketa-tenperaturek bimetalikoaren
hausturako portaeran ez dutela eraginik adieraziz.

Inconel 625 aldean, ale-mugetan ikusitako karburoen prezipitazioaren ondorioz (batez
ere M23C6 eta M6C), haustura, ale-arteko haustura harikorra da . Ale-arteko haustura
1000°C-tan austenizatutako probetetan ez da hain nabarmena (ikus (6 .92) . irudia -6.4.2 .1 .
atalean-). Kontutan izan behar da, bibliografian aipatu izan denez material honentzat 1000°C-
tatik gora M23C6 karburoak desagertu dira /37/ . Bainan, haustura-motan iraoketa-
tenperaturaren eraginik ez da nabaritzen. Literaturan aipatu izan denez 650°C-tatik behera
dauden tratamendu-tenperaturetarako tenplaketa-egoerarekiko ez dira egitura-aldaketak
nabaritzen /37/ . Honek, lehen adierazitakoa, hau da, iraoketa-tenperaturarekin ikusitako
propietate mekanikoen erorketa altzairuan gertatutako egitura-aldaketek eragindakoa dela,
baieztatzen du .

Inconel aldean mugaren ondoan ikusitako karburoen prezipitazio handiak materialaren
haustura-mota aldatzen du, ohizko ale-arteko haustura harikorra ale-barneko haustura
harikorra bihurtuz .
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Altzairuarekin egindako saiakuntzei buruz, inklusioen orientabide-ezberdintasunak
eragina handiena harikortasunean duela, begi bistan dago, inklusioak trakzio-ardatzarekiko
elkartzut direnean harikortasuna askoz txikiagoa izanez .

Inconel 625-ari egindako trakzio-saiakuntzetan parametro ezberdinentzat lortutako
balioak, lan honetan erabilitako tratamendu-tenperaturentzat bibliografian argitaratutakoen
tartean daude . Austenitizazio-tenperatura aldatzerakoan, elastikotasun-muga eta
trakzioarekiko erresistentzia ez dira asko aldatzen, bainan austenitizazio-tenperatura 900°C-
tatik 1000°C-tara handitzerakoan, harikortasuna (area-murriztapena batez ere), pixka bat
handitzen da . Literaturan aipatu izan denez, 650-850°C-tako tenperatura-tartean ez dira
tratamendu termikoak egin behar, area-murriztapena, talkarekiko erresistentzia eta
korrosioarekiko erresistentzia asko gutxitzen direlako /37, 38, 39/. Inconelaren propietate
mekanikoen galera hau, ale-mugetan gertatutako M23C6 eta M6C karburoen prezipitazioak
eraginda izaten da (ikus (3 .9) . irudia /37/, -3 .5 . atalean-) . 900°C-tatik gora, area-murriztapena,
talkarekiko eta korrosioarekiko erresistentzia tratamendu-tenperatura handitzerakoan
handitzen dira.

7.4.3 Nahaste-legearen aplikazioa

Konposite baten propietate mekanikoak kalkulatzeko, bere osagaien propietate
mekanikoetan oinarrituz, erabilitako ereduen artean errazenetako bat nahaste-legea da. Eredu
hau, xaflez osatutako konposite batean (ondo lotuak), hauek jasotako deformazioak,
loturarekiko paraleloa den norabidean trakzionatzen direnean, berdinak direla
("isodeformazioa ") suposatzen da . Horrela indar elastikoa, xafla bakoitzaren moduluaren
araberan aldatuko da eta konposite deformatzeko behar den indar osoa, xafla bakoitzak
jasotako kargak batuz lortuko da .

Elastikotasun muga (EM), trakzioarekiko erresistentzia (TE) eta Tentsio/Deformazio
kurba aurresateko hurrengo adierazpena erabiltzen da :

6Bimt = fIncóInc + (1 - fInc) 6A (7.35)

non 6, EM, TE ala c = konstante baterako tentsioa, eta ff bimetalikoan dagoen Inconelaren
area-frakzioa baitira .

Deformazioarako adierazpen antzeko bat erabil daiteke :

EBimt - fInc EInc + (1 - fInc) 6A (7 .36)
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nahiz eta adierazpen hori betetzeko arrazoirik ez izan .

7.4 .3 .1 . Konpresio launaren bidez lortutakoprobetabimetalikoen trakzio-saiakuntzei Nahaste-
legearen aplikazioa .

7.7 . Taulan, erabilitako bi austenitizazio-tenperaturetarako lortutako elastikotasun-
mugaren balioak (EM), trakzioarekiko erresistentziarenak (TE), luzapenarenak (%L) eta area-
murriztapenarenak (%AM) adierazten dira. Trakzio-probeten geometria ikusterakoan (ikus
(5.14) . irudia -5 .4 .1 .2 . atalean-), Inconelak deformatutako zonaren leku guztietan sekzioa
berbera ez duela ikus daiteke, kasu batzuetan zona horren muturretan lepo batzuk ageriz. Lepo
hauek, konpresio launa-saiakuntzan zehar izandako probetaren eta altzairu herdoilgaitzeko
ontziaren arteko marruskaduragatik agertzen direla, pentsa daiteke . Egoera honen ondorioz
Inconelaren area-frakzioa neurtzea zailagoa izango da. Horrela Inconela material biguinena
dela kontutan hartuz, haustura Inconelaren frakzioa handiena den zonan gertatuko dela
suposatu da, nahaste-legean balio hori erabiliz . Saiakuntza egin ondoren, haustura
deformatutako zonaren erdian (Inconelaren frakzio handienak) gertatzen dela baieztatzen da .

Austenitizazio-temperatura altuenari dagozkion saiakuntzetan, altzairuak probetaren bi
aldeetan orientabide ezberdina duela eta, hurrengo erako nahaste-lege bat erabili da :

6Bimt _ - fIncóInc +
(1-fInc

)6A, +	Pp (1-fInc)6Acp (7 .37)

non Acpp trakzio-ardatzarekiko inklusio perpendikularrak dituen altzairuari eta Acp inklusio
paraleloak dituen altzairuari dagozkien .

7.7 . Taulan ikusten denez, gehienetan kalkulatutako balioak errealak baino handiagoak
dira. Hau arrazanogarria da, nahaste-legea beti goiko muga bat dela kontutan hartuz . Ikus
daitekenez, kointzidentzia elastikotasun-mugarako trakzioarekiko erresistentziarako baino
hobea da . Hau uler daiteke, kalkuloetan erabilitako Inconel 625-aren trazkioarekiko
erresistentziaren balioak, bimetalikoaren deformazioak baino handiagoak diren deformazioei
dagozkiela kontutan hartzen bada . Hau (7.31) . irudian ikus daiteke, non saiakuntza-
baldintzenetako bate¡ dagozkien bimetalikoaren (marra jarraian), AISI 4130-aren (marra ez
jarraian) eta Inconel 625-aren (puntuzko marran) Tentsio/deformazio kurbak adierazten diren .
Nahaste-legea bezalako eredu erraza bi faseko aleazioetarako aplikatzean, emaitzak
arrazonagarriak direla jakina da, horietako fase bat deformatu ezinezkoa denean ezezik /114/.
Nahiz eta kasu hau ez izan, altzairuaren eta Inconelaren harikortasunak nahiko ezberdinak
direla gogoratu behar da, gehien bat altzairuaren inklusioak trakzio-ardatzarekiko
perpendikularrak direnean . Irudian ikusten denez, bimetalikoaren harikortasuna altzairuarena
baino handiagoa da, nahiz eta bere propietate mekanikoak Inconel izatean okerragoak izan .

Harikortasuna, luzapena eta area-murriztapenari dagokienez, (7 .36) . ekuazioan
adierazitako nahaste-legea betetzea ez da espero . Bainan, Inconela izatean multzoaren
harikortasuna altzairuarena baino handiagoa dela aipatu behar da, %6-10 luzapenaren
balioetatik %20 baino handiagoak diren balioetara edo %10-15 area-murriztapenaren
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balioetatik %35 baino handiagoak diren balioetara aldatuz . 1000°C-tan austenitizatutako
konbinaketetan, non altzairuan dauden inklusioak trakzio-ardatzarekiko aide baten paraleloak
eta bestean perpendikularrak diren, harikortasuna nabarmenki hobetzen dela adierazi behar da.

(7.32) . irudian nahaste-lege batez kalkulatutako kurbak (marra ezjarraian), ((7.35) . edo
(7.37) . ekuazioaren bidez), trakzio-saiakuntzen bidez lortutako kurba errealekin batera (marra
jarraian) irudikatu dira . Kasu gehienetan, doitasuna onargarria da. Semiatin-ek dionez /119/,
deformazio txikienetan ikusitako diferentziak (zona elastikoa), osagaien arteko elkarrekintza
konplexuen ondorioa izan daitezke, bi osagaiek propietate elastikoak eta isurpen-portaera
ezberdinak dituztela eta. Baita ere hasierako materialaren kondar-tentsioek deformazio
txikietan ikusitako portaeran eragina izan dezakete.

7.7 . TAULA aBirt = f1nc 6I„c + (1 - fn,á 6ACero motako nahaste-lege baten bidez
kalkulatutako balioen konparaketa balio errealekin

Deformazio handiagoetan ikusitako diferentziak, nahaste-legea oinarritzen den
suposaketa baten bat betetzen ez denaren ondorioa izan daitezke. Suposaketa hauek
hurrengoak dira /115/ :

a) Makurdura-tentsioak ("bending") mesprezagarriak dira .
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900°C-tako AUSTENITIZAZIOA
Iraoketa

(°C)
f
Ine

EM 0.2%
Kalkula.
(MPa)

EM 0.2%
Erreala
(MPa)

TE
Kalkul .
(MPa)

TE
Erreala
(MPa)

L(%)
Kalkula .

L(%)
Erreala

AM(o/o)
Kalkula .

AM(%u)
Erreala

0.28 732 859 25 .5 38
550 716 858 19 22

0.28 706 865 23 35
0.27 703 838 26 36

575 731 930 19 25
0.27 683 802 19 36
0.28 702 703 892 830 19 23 22 35

600
0.33 676 658 883 801 20 25 24 41

1000°C-tako AUSTENITIZAZIOA
Iraoketa f EM 0.2% EM 0.2% TE TE L(%) L(%) AM(%) AM(%)
(°C) Ine Kalkula . Erreala Kalkul. Erreala Kalkula. Erreala Kalkula . Erreala

(MPa) (MPa) (MPa) (MPa)

0.26 787 704 965 849 20 24 19 33
550

0 .36 712 693 943 855 29 23 39 38
0 .29 715 682 910 831 27 28 44 38

575
0.38 662 610 886 821 30 29 46 43
0.31 606 747 25 42

600 605 838 26 40
0.31 576 791 25 44



b) Konpositearen osagaiak elkarrekin deformatzen dira, hau da osagai bat bestearekiko
ez da irristatzen . Hau "isodeformazioa" izateko beharrezkoa da, hau da, osagai ezberdinen
deformazioak baliokideak dira . Gainean osagai bakoitz barnean deformazioak uniformeak
suposatzen dira.

c) Konpositearen osagaien propietateen arteko diferentziak ez dituzte zeharkako
tentsioak sortzen. "Sandwich" geometriaren kasuan, diferentzi hauek anisotropia plastiko
ezberdinetatik datoz .

Hiru geruzako osagaiak erabiltzean (lan honetan bezala), makurdura-tentsioak ez dira
agertzen eta horrela lehenengo suposaketa betetzen da /119,120/ . Bainan, nahiz eta lan honetan
geometria hori erabili, trakzio-probetak oso onak ez direla kontutan izan behar da . (5.14) .
irudia begiratzen baldin bada, osagaiak erabat paraleloak ez direla eta probetak okerrak
daudela ikus daiteke .

Hori izan arren, beste autoreek konposite ezberdinentzat ikusi dutenez /119,120/,
nahaste-legeak Tentsio/Deformazio kurben zona egonkorra kalkulatzeko balio duela,
kontsidera daiteke .
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7. KAPITULUA : IRUDIAK

CAPÍTULO 7 : FIGURAS
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(7.1) . Ir . : Tontor-tentsioa eta tenperaturaren arteko erlazioa deformaziozko berokuntza
zuzendu ondoren .

Fig.(7 . 1) : Relación entre la tensión de pico y la temperatura después de corregir el
calentamiento por deformación .
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(7.2) .Ir . : Tontor-tentsioa versus Zener-Hollomon parametroa AISI 4130 altzairuarentzat lan
honetan lortutako datuak Ruibal-ek /24/ lortutakoekin konparatuz (Q = 315 KJ/mol) .

Fig.(7.2): Representación de la tensión de pico frente al parámetro de Zener-Hollomon para el
acero AISI 4130, comparando los datos obtenidos en el presente trabajo con los obtenidos por

Ruibal /24/ (Q = 315 KJ/mol) .
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(7.3).Ir . : Tontor-tentsioa versus Zener-Hollomon parametroa Inconel 625-arentzat lan honetan
lortutako datuak eta Ferrer-ek /47/ lortutakoak irudikatuz (Q = 411 KJ/mol) .

Fig.(7 .3): Representación de la tensión de pico frente al parámetro de Zener-Hollomon para el
Inconel 625, representando los datos obtenidos en el presente trabajo y los obtenidos por

Ferrer /47/ (Q = 411 KJ/mol) .

253



254

N

N
0)O

18

17

16

15

14

V

vr

À

O

∎

Id
i&V Ir

D

A

o,.
00,

1
y

t

	

I

o

r = 0 .0133

Q = 411 KJ/mol
Ferrer/47/
•

	

0 950 °C
•

	

O 1000 *C
•

	

O 1050 °C
1100 *C

p 1150°C

(	I	1

0

	

100

	

200

	

300

	

400

	

500

	

600

Tension de pico

(7.4).Ir . : Tontor-tentsioa versus Zener-Hollomon parametroa deformaziozko berokuntza
zuzendu ondoren Inconel 625-arentzat lortutako balioekin .

Fig.(7 .4) : Representación de la tensión de pico frente al parámetro de Zener-Hollomon con los
valores obtenidos para el Inconel 625 después de corregir el calentamiento por deformación .
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(7.5).Ir. : Tontor-tentsioa versus Z parametroa, Inconel 625-arentzat lortutako datuak (bai lan
honetan baita Ferrer-ek lortutakoak ere /47f) eta Waspaloy-arentzat beste autoreek
lortutakoak /25 .45,48/ irudikatuz, Q= 475 KJ/mol /25/ aktibazio-energia erabiliz .

Fig.(7.5) : Representación de la tensión de pico frente al parámetro Z con los datos obtenidos

para el Inconel 625, tanto en el presente trabajo como los obtenidos por Ferrer /47/, y los
obtenidos por diferentes autores para el Waspaloy /25,45,48/, utilizando un valor de la energía

de activación Q = 475 KJ/mol /25/ .
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(7.6).Ir . : Z parametroa versus tontor-tentsioa, deformaziozko berokuntza zuzendu ondoren
Inconel 625-arentzat lortutako datuak erabiliz (Q = 475 KJ/mol) .

Fig.(7.6) : Representación del parámetro Z frente a la tensión de pico utilizando los datos
obtenidos para el Inconel 625 después de corregido el efecto del calentamiento por

deformación (Q = 475 KJ/mol) .
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(7 .7).Ir. : Inconel 625-aren ale-tamainak tratamendu-tenperaturarekiko duen aldaketa .
Fig.(7 .7) : Variación del tamaño de grano del Inconel 625 con la temperatura de tratamiento,

316 .23
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(7.8).Ir . : Birkristaldutako ale-tamaina versus haustura-tentsioa (erradio efektiboan), lan
honetan Inconel 625-arentzat lortutako datuak Sellars-ek /25/ Waspaloy-arentzat lortutakoekin

konparatuz .
Fig.(7 .8): Representación del tamaño de grano recristalizado frente a la tensión de fractura (en
el radio efectivo) comparando los datos obtenidos en el presente trabajo para el Inconel 625

con los obtenidos por Sellars /25/ para el Waspaloy .
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(7.9) .Ir . : Dinamikoki birkristaltzen diren materialetan isurpen-kurbek duten ohizko itxura,
ereduaren bidez kalkulatutako kurba eta neurtutakoa erakutsiz .

Fig.(7.9): Forma típica de las curvas de fluencia en los materiales que recristalizan
dinámicamente, mostrando la curva medida y la calculada por el modelo .
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(7.10) . Ir . : Ge kurbak egoera geldikorran hartzen dituen balioak (aess) versus kurba errealetan
neurtutako tontor-tentsioak (6p) .

Fig . (7.10) : Representación de los valores que toma la curva 6e en el estado estacionario (6,,ess)
frente a las tensiones de pico (6p) medidas en las curvas reales .
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(7.11) .Ir . : Hasierako isurpen-tentsioa (60) versus Zener-Hollomon parametroa, grafiko
bilogaritmiko batean (Q = 402 KJ/mol) .

Fig .(7.11) : Representación de la tensión de fluencia inicial (60) frente al parámetro de Zener-
Hollomon en un gráfico doblemente logarítmico (Q = 402 KJ/mol) .
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(7.12) .Ir . : B koefizientea versus Z parametroa grafiko bilogaritmiko batean (Q = 402 KJ/mol) .
Fig.(7.12) : Representación del coeficiente B frente al parámetro Z en un gráfico doblemente

logarítmico (Q = 402KJ/mol) .
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(7 .13).Ir . : C konstantea versus Z parametroa grafiko bilogaritmiko batean, non konstante
honek deformazio-abiadurarekiko eta tenperaturarekiko duen menpekotasuna desberdina dela

ikus daiteken .
Fig.(7.13) : Representación de la constante C frente a Z en un gráfico doblemente logarítmico,

donde se puede observar que la dependencia de este constante respecto a la velocidad de
deformación y respecto la temperatura es diferente .
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(7 .14).Ir . : C e +0.317 biderketa versus Z parametroa, deformazio-abiaduraren efektua zuzendu
ondoren datuak zuzen baten bidez doi daitezkela ikusiz .

Fig.(7 .14): Representación del producto Ce +0.317 frente al parámetro Z observándose que los
datos después de corregido el efecto de la velocidad de deformación se pueden ajustar por una

recta.
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(7.15).Ir . : B' koefizientea versus Z parametroa, grafiko bilogaritmiko batean .
Fig .(7.15) : Representación del coeficiente B' frente al parámetro Z en un gráfico doblemente

logarítmico .
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(7.16).(d)
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(7.16) .Ir . : 1050°C-tan, erabilitako deformazio-abiadura guztietan, ereduaren bidez
kalkulatutako kurbak (marra jarraian) kurba errealekin (ikurrez) konparatuz . Irudian 6e eta A

kurbak ere irudikatzen dira .
Fig.(7 .16): Curvas calculadas por medio del modelo (en trazo continuo) comparando con las

curvas reales (con símbolos) correspondientes a la temperatura de 1050°C en todas las
velocidades de deformación utilizadas . En la figura también se representan las curvas 6e e A6.

(a) E = 0.173 s-1 ; (b) e = 0 .52 s-1 ; (c) E = 1 .68 s-1 ; (d) E = 5 .33 s-1
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(7.17).Ir . : TEM-mikrografia 1250 °C-tan konpresio isostakikoaren bidez lortutako probetan
lotura-mugaren inguruko zona erakutsiz .

Fig .(7.17) : Micrografia de TEM que muestra la región próxima a la intercara de enlace en la
probeta obtenida por compresión isostática a 1250°C .
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(7 . 1 7) bis .Ir . : (7.17) . irudian erakutsitako TEM-mikrografiaren eskema .
Fig.(7.17) bis : Esquema de la micrografia de TEM mostrada en la Fig.(7.17) .



INCONEL 625

(7.18).Ir . : STEM-mikrografia 1175°C-tan konpresio isostatikoaren bidez lortutako probeta batean Inconel barnean karburo-prezipitazioa
erakutsiz .

Fig.(7.18) : Micrografia de STEM que muestra la precipitación de carburos dentro del Inconel en una probeta obtenida por compresión
isostática a 1175°C .
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(7 .24).Ir . : Kalkulatutako difusio-konstanteek definitzen dituzten konzentrazio-profilak (marra
jarraian) profila esperimentalekin (ikurrez) konparatuz .

Fig.(7.24): Perfiles de concentración definidos por las constantes de difusión calculadas (en
trazo continuo) comparandolos con los perfiles experimentales (con símbolos) .

(a) T = 900°C ; (b) 1050°C; (c) 1150°C; (d) 1175°C; (e) 1250°C .
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(7.25).Ir . : Erabilitako bi tenperatura altuenetarako Matano-Boltzman /82/ metodoaren bidez
burdinarentzat kalkulatutako difusio-koefizienteak konzentrazioaren araberan .

Fig.(7.25): Representación en función de la concentración de los coeficientes de difusión
calculados para el hierro por el método de Matano-Boltzman /82/ para las dos temperaturas

más elevadas .
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(7 .26).Ir . : Difusio-koefizientearen logaritmo nepertarra versus tenperaturaren alderantzizkoa
datuen doitasunaren bidez difusiorako aktibazio-energia kalkulatuz .

Fig.(7.26): Representación del logaritmo neperiano del coeficiente de difusión frente al inverso
de la temperatura calculándose a partir del ajuste de los datos la energía de activación para la

difusión .
(a) Ni; (b) Fe ; (c) Cr
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(7.27) .Ir . : Difusio-koefizienteak aplikatutako tentsioarekiko duen aldaketa
Inconel 625/AISI 4130 loturan : (a) Ni ; (b) Fe .

Fig . (7.27) : Variación del coeficiente de difusión con la tensión aplicada en la unión
Inconel 625/AISI 4130 : (a) Ni ; (b) Fe .



(a)

C

C

SOC. 6T .px.

--. . ..a. ... k y /em

(7.28) . Ir . : Difusio-koefizienteak aplikatutako presioarekiko eta tenperaturarekiko duen
aldaketa U/Ni, U/Cu eta U/Al loturetan /83/ .

Fig.(7.28): Variación del coeficiente de difusión con la presión y temperatura aplicadas en las
uniones: U/Ni, U/Cu y U/Al .

k

	

a. .

(b)

(7.29) .Ir . : Material batean fase desberdinen banaketaren eskema :
(a) paralelo-banaketa; (b) serie-banaketa /114/ .

Fig.(7.29): Esquema que representa la distribución de las diferentes fases en un material :
(a) en paralelo ; (b) en serie /114/ .
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(7.30) .Ir . : Elementu finituen programaren bidez lortutako kurbaren eta konpresio launa-
saiakuntzaren bidez lortutako kurba errealaren arteko konparazioa Inconel 625/AISI 4130
bimetalikoarentzat . Irudian, erabilitako material bakoitzaren kurba ere adierazten da /118/ .
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Fig.(7.30) : Comparación entre la curva de fluencia proporcionada por el programa de
elementos finitos y la curva real obtenida mediante el ensayo de compresión plana para el

bimetálico Inconel 625/AISI 4130. En la figura se incluyen también las curvas
correspondientes a cada uno de los materiales por separado /118/.
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(7.31).Ir. : AISI 4130/Inconel 625 bimetalikoarentzat (marra jarraian), AISI 4130
altzairuarentzat ( marra ezjarraian) eta Inconel 625 superaleazioarentzat (puntuzko marran)

trakzio-saiakuntzaren bidez lortutako kurbak .
Fig .(7.31) : Curvas obtenidas mediante ensayos de tracción para el bimetálico Inconel 625/AISI

4130 (en trazo continuo), para el acero AISI 4130 (en trazo discontinuo) y para la
superaleación Inconel 625 (en línea de puntos) .
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(7.32) .Ir . : Bimetalikoen trakzio-saiakuntzetan lortutako kurbak (marra jarraian) Nahaste-legea
aplikatuz lortutakoekin (marra ezjarraian) konparatuz .

Fig.(7.32): Comparación entre las curvas obtenidas en los ensayos de tracción de bimetálicos
(en trazo continuo) y las predichas por la Ley de mezclas (en trazo discontinuo) .
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8. KAPITULUA : ONDORIOAK

1.

	

Aztertutako deformazio-abiadura (0 .173s -1=5 .33s-1) eta tenperatura-tartean (950°C=
1150°C) bi materialak deformazio handietan dinamikoki birkristaltzen dira.

2 . Berotako bihurdura-saiakuntzen bidez lortutako isurpen-tentsioak, bai altzairuarentzat
baita Inconel 625-arentzat ere, Sellars eta Tegart-ek proposutako hurrengo adierazpenaren
bidez ondo doitzen dira :

Z = expCRT'= A {sinh (a 6)}n

lortutako aktibazio-energiak material horientzat bibliografian aurkitutako balioen antzekoak
izanik (- 298 KJ/mol altzairuarentzat eta - 406 KJ/mol Inconelarentzat) . Bihurdura-
saiakuntzan zehar ikusitako berokuntza adiabatikoa nabarmenagoa den saiakuntza-baldintzetan
desbideratze handienak izaten dira .

3. Dinamikoki birkristaldutako ale-tamaina (probeten deformatutako zonan neurtuta)
hasierako ale-tamainarekiko independentea da eta isurpen-tentsioaren menpean dago .
Probetaren ardatzan zehar birkristaldutako frakzioan edo ale-tamainan ikusitako aldaketak
tenperaturaren ardatz- gradiente bat dagoela adierazten duela dirudi .

4 . Beste material antzekoentzat ikusten den bezala, tentsio maximoa handitzen den
heinean tontor-deformazioa ere handitzen da. Tontor-deformazioaren eta Zener-Hollomon
parametroaren artean lortutako erlazioak dinamikoki birkristaltzen diren beste materialentzat
lortutakoen antzekoak dira .

5.

	

Beste superaleazioentzat gertatzen den bezala, Inconel 625-aren harikortasuna
maximoa den tenperatura-tárte bat dago (1050=1100°C) . Harikortasun-maximoa deformazio-
abiadura handitzerakoan bortizki txikiagotzen da .

6. Proposatutako ereduaren bitartez Inconel 625-aren isurpen-kurbak kalkulatzean Z-aren
erdiko balioetarako emaitzak nahiko onak dira, Z-aren balio baxuetan eta altuetan okerragoak
izanez .

7.

	

Altzairu/superaleazio muga mikroskopiaren bidez aztertzean lotura metalurgikoa lortu
dela ikusten da (elementu ezberdinen interdifusioaren bidez) .

8 . Altzairutik superaleazio aidera dagoen karbono-difusioaren ondorioz bigarren
materialean mugaren ondoan karburoak prezipitatzen dira . Karburo hauek batez ere ale-
mugetan eta makletan prezipitatzen dira (ale-mugen bidezko difusioa), nahiz eta lotura-
tenperatura eta denbora handitzean ale-barneko prezipitazioa ere garrantzitsua izan
(bolumenaren bidezko difusioa) . Karburo-prezipitazioaren zonaren lodiera lotura-tenperatura
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handitzerakoan gehitzen da. Karbonoak austenitan duen difusibitatea handia dela eta, elementu
hau ordezkapen-elementuak baino distantzia handiagoetara iristen da .

9 . Kasu guztietan austenita eta ferritaren arteko muga altzairu aidera higitzen dela ikusten
da . Horren ondorioz, altzairu aldean mugarekiko paraleloa den austenita-banda bat agertzen
da, bere lodiera saiakuntza-tenperaturaren funtsean aldatuz . Superaleaziotik altzairu aidera
difunditzen diren Cr- eta Ni-ak giro-tenperaturan austenita egonkortzen dute mugaren
desplazamendua sortuz . Banda honetan ia prezipitaturik ez daude, batetik Ni-edukina nahiko
txikia duen zona horretan karbonoaren solubilitatea handia delako eta bestetik karbonoa
altzairutik superaleazio aidera oso azkar difunditzean zona hori karbonoz pobretzen delako .

10. Mugaren ondoan Inconelak duen gogortasun handia, loturan zehar berriztatze- eta
birkristaltze-mekanismoak galerazten dituen karburo-prezipitazioak eraginda dirudi. Aldiz,
altzairu aldean karbonoa galtzen dela eta, mugaren ondoan ferrita-portzentaia handitzen da,
alderdi horretan gogortasuna gutxituz .

11 . Difrakzio-irudiak interpretatzean, Mo-z aberatsak diren karburoak M C motakoa, Nb-z
aberatsak direnak MC motakoa eta Cr-z aberatsak direnak, gehienak M23 -6 motakoa, nahiz
eta mugaren ondoan M7C3 motako karburo batzuk ikusi, direla ikusten da .

12. Ikusitako mikroegituraren aldaketek seguraski superaleazioak duen korrosioarekiko
erresistentzia okertzen dute . Bainan, aldaketa hauek mugaren ondoan gertatzen direla kontutan
hartu behar da . Beraz, superaleazioarentzat milimetro batzuetako lodierak erabili ezkero,
materialaren kanpoko azaleran, korrosioaren aurkako propietateak mantenduko dira .

13 . Elementu-garraioa egoera solidozko difusioaren bidez kontrolatuta dagoela eta,
konzentrazio-profilak erru motako funtzioen bidez kalkula daitezke . Konpresio axisimetriko-
saiakuntzetan eta konpresio launa-saiakuntzetan zehar gertatutako deformazioak difusioa
laguntzen du, difusio-koefizienteak deformaziorik gabeko saiakuntza batean igerri litezkenak
baino handiagoak lortuz. Aldiz, konpresio isostatiko-saiakuntzetan presio isostatikoaren
aplikazioak difusio-koefizientea gutxitzen duela dirudi .

14 Vernusse eta Montheillet-ek asmatutako autokoeherente-metodoak multzo bimetaliko
bat berotan deformatzeko proposatzen dituen tentsioak oso arrazonagarriak dira . Metodo
honen bidez, osagai bakoitzaren erresistentziaren eta bolumen-frakzioaren funtsean, multzo
bimetalikoaren portaera aurresatea posible da, hurrengo erako zuzenezko nahaste-lege bat
aplikatuz :

6 = fA 6A + fB 6B

15. Produktu bimetalikoaren propietate mekanikoak kalkulatzeko (trakzio-saiakuntza)
zuzenezko nahaste-legea aplikatuz, lortutako tentsioaren balioak arrazonagarriak dira, bainan
ez harikortasunarenak . Kasu guztietan Inconela izatean, multzo bimetalikoaren erresistentzia
txikiagotzen da (oinarrizko altzairuarenarekin konparatuz) eta harikortasuna handitzen da.
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16. Bai mugarekiko paraleloak diren trakzio-saiakuntzetan baita perpendikularrak direnetan
ere, mugaren haustura harikorra da, Inconel barnean dauden prezipitatuen zehar hedatzen
delarik .

17 . Korrosioarekiko erresistentzia ona eta aldi berean ezaugarri mekaniko bikainak
edukitzea behar denean (askotan material bakar batean aurkitzea ezinezkoa da), material
bimetalikoak erabiltzea irtenbide egoki eta merkea dela esan daiteke .
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9.KAPITULUA : IRADOKIZUNAK

1

	

Inconel 625-aren deformazio-saiakuntzen bidez lortutako isurpen-kurbak aurresan
dituen eredua hobetu .

2

	

Bimetalikoen kodeformazio-saiakuntzei dagozkien kurbak kalkulatzen dituen elementu-
finituen programa hobetu .

3

	

Inconel 625/AISI 4130 bimetalikoaren bihurdura-saiakuntzak egin, mugaren
ebakidurarekiko erresistentzia lortzeko asmoz.

4

	

Superaleazioaren eta altzairuaren arteko beste materialen orriak erabili, karburoen
alderdia gutxitzeko edo eragozteko asmoz eta horrela propietate mekanikoak hobetu .

5 Konpresio launaren bidez lortutako probeta bimetalikoetan marruskadurak eragindako
lepoak ikusten direla kontutan harturik, konpresio isostatikoaren teknika erabiltzea oso
interesgarria da bimetalikoa osatzen duten material bakoitzaren lodiera uniforme eta ezaguna
izateko eta horrela nahaste-legea zehaztasun handiagoz aplika ahal izateko .

6

	

Konpresio isostatiko-saiakuntzetan erabilitako enkapsulazio-teknika hobetu eta horrela
errendimendua handitu eta loturen kalitatea hobetu ahal izateko .

7

	

Erregogor materialetan oinarriturik dauden beste konbinaketak aztertu, adibidez :
titanio huts edo titanio-aleazioak altzairuekin edo superaleazioekin konbinatuz .
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I. ERANSKINA : BIHURDURA-PROGRAMA

ANEXO I : PROGRAMA DE TORSIÓN





B

4
7

pBOGBAM M T AU
---------------------------------------
2S TE PROGRAMA PERMITE CALCULAR LOS PARES DE VALORES
( TE NSION,U EE O8MACION ) A PARTIR DE LOS CORRESPONDIENTES

( pAB,ANGU L O ), PROCEDENTES DE ENSAYOS DE TURSION EN
CALIENTE .

DATOS DE ENTRAD0
NPR= NUMERO DE CUIVAS . ;

N(J)= NUMERO DE PUNTOS POR CURVA, CORRESPONDIENDO
A LA CURVA C0N EL MAYOR NUMERO DE PUNTOS .

Y= PAR (KG-M ) .
Z2= ANGU LO GIRADO (B E V .) .
%= VELOCIDAD ANGULAR (82V/MIN . ) .
T= TLMPERATURA DE ENSAYO .

ELE= LONGITUD DE LAS PROBETAS .
R= RADIO DE CADA PROBETA .

DIMENSION
i

	

9 END(50,50),Xl(50,50),Yl(50,50),X2(50,50),
A

	

Y2(50,50),%2(50 ) ,X3(50,50 ) ,Y3(50,50 ) ,
A

	

%3(50),B(50),N(50>,N9B(50)
TYPE i,' UNIDAD DE E N T BADA,UNIDAD DE SALIDA '
ACCEPT i ,M T DA T ,M=A l.
TYPE Á,' NUMERO DE CURVAS,

A NUMERO DE PUNTOS POR CURVA
BSAD(5, Á) NC,(N(J),J=l,NC)
B~AD(M~DA~,~) ((Y(I,J),l=l,N(J)>,J=l,NC)
BSAD(M T DA T , A) (%2(I),I=l,N(l))
B E AD=DATJ > (%(J),J=l,NC)
BSAD=DA T , 0 T , ELE ,(R(J),J=l,NC)
DO 76 J=l,NC
DO 75 I=l,N(l)
X(I,3) = %2(I)
CONTINUS
CONTINUE

CALCULO DE LUS VALORES ( TE N S ION,D2 F OBMACION )

DO 7 J=l,NC
%2(J ) =A L UG(%(J) )
DO 8 I=l,N(J)
Y2(I,J)=A~OG(Y(I,J))
Yl(J,I>=Y2(I,J)
CONTINUE
DO 4 I=l,N(l)
X2(I,J)=A~UG(X(I,3)>
Xl(J,I)=%2(J)
CO NT INUS
C8N 'f Il NU~
J=l
Do I? 1-1,N(J)
NpB(I)=0
DO 18 3=1 NC

GO TO l7

N(l)
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292

J . 8
NPB(I)zN98(I>+l
CON T INUS

17 CUN T INU E
NP=N(l)
CAL¿ D I BIV(NC,Xl,Yl,PBND,NP)
CA LL D2BIV(Np,X2,Y2,DSBIVA,NC)
DO 15100C

~

DO 20 I=l,Np
Y2(I,J)=Y(I,J) 1 (3+D E BIVA(I,J)+p E ND(J,I)> 1 98l0 ~;
l .732/(2~3 .l4l6~8(J}~~3)

20
X2(I,J)=(2 A 3 .l4l6 1 B(J) A X(I,J)>/(SLEA l .732)
C0N T INU E

l5
%2(J)=(2 A 3 .l4l6 A B(J) A %(J)>/( ELEI 60 A l .732)
C0N T INU 12,

C
C SAL IDA D . DATOS
C

l00

DO 51 J =l,NC
WBI TE (M T SAL,l00) T
i UBMA0 Wj////,20X,'TEMPERATURA DE ENSAYO= -'

l0l

a ,lX j 5 .0)
WRITE(MTSAL,101) %(J ) ,%2(J)
EU8MA T (/,20X,'V EL OCIDAD ANGU L AB=',lX, 2 l0 .3,/

i 20X'VELOCIDAD DE D E ~OBMACION=' ' lX ' ~l0 .3)'

	

'

102
WBI T 8(MU AL,l02)
F UBMA%(//,llX,'ANGU LU',8X,' P AB',5X,

~ 'DSEO&MACIUN',3X,'~SNSIUN',9X,'N',llX,'M'>

1.03)
WBITE=SA L ,l03)
~UBMA~(l2X,'(B~V .)',6X,'(KG~M)',l6X,'(MN/M~~2)',//)

~

DO 50 I=l,N(J )
WBI T S(M I SA L ,l04) X(I,J),Y(I,J),X2(I,J),
Y2(I,J ) ,D2BIVA(I,J ) ,p E ND(J,I)

104 F UBHA T (7X,6£l2 .3)
50 CONTINUE
51 CONTINUE

C
C

10

END

SUBBOU l IN E D E BIV(Nl,X3,Y3,D2RIVA,N2)
DIMENSION X3(50,JO),y3(50,50),DERIVA(50,50)
DO 30 J=l,N2
DI F l=(Y3(2,J ) -Y3(l,J)>/(X3(2,J)-X3(l,J ) >
DI~2=(Y3(3,J)-Y3(2,J))/(X3(3,J)-X3(2,J))
DI~3=(Dl~2-DI~l)/(X3(3,J)-X3(l,J)}
DSBlVA(l,J)=8[~l+(X3(l,J) -X3(2,J)>~DI~3
DO 10 I - 2,Nl-l
DI~l=(Y3(I,J>-Y3(I-l,J))/(X3(I,J)-X3(I-l,J))
DI~~=(Y3(l+l,J)-Y3(I,J))/(X3(I+l,J)-X3(I,J))
DI~3=(DIp2-DIEl)/(X3(I+l,J)-X3(I-l,J)>
DSBIVA(I,J>=DlEl+(X3(l,J)-X3(I-l,J))~DI~3
CONTINUE

~
DSBIVA(Nl,J)=Dl F l+(2 h X3(Nl,J)-X3(Nl- 1,3) -X3(Nl-2,J)
)AD I F 3

30 CUN T INU~
BS T UBN
END



II. ERANSKINA : TRAKZIO-PROGRAMA

ANEXO II . PROGRAMA DE TRACCIÓN



SUBROUTINE TRACCION
C
C**************************************** *******************************
C
C Procesado de ensayos de traccion.
C
C**************************************** *******************************
C
C DATOS DE ENTRADA :
C
C

	

0 tarjeta NEJEC = N* de ejecuciones
C
C

	

Para cada ejecucion :
C

	

1 tarjeta NCURV = N* de curvas a procesar
C

	

IMED = 1 se desea la media
C

	

0 no se desea la media
C

	

ITIP = 1 ensayo de traccion
C

	

-1 ensayo de compresion
C

	

IEY = 0 calcula el programa el modulo de Young
C

	

= 1 se introduce como dato
C

	

IAJUS = -1 no se calculan ecuaciones de ajuste .
C

	

0 el programa seleciona los puntos de
C

	

ajuste .
C

	

1 se le daran los puntos de ajuste para
C

	

la ec. de Hollomon y la de Voce .
C
C

	

para cada ensayo :
C

	

1 tarjeta DNI = (20 caracteres) identificacion de la pro-
C

	

beta
C
C

	

2 tarjeta AREAO= Seccion (mm^2)
C

	

LO = Longitud calibrada (mm)
C

	

ALT = Longitud total (mm)
C

	

TEMP = Temperatura del ensayo (*C)
C

	

PPTO = Vel. aplc. carga (N/s)
C

	

= 0 si control de desplazamiento
C

	

CPTO = Vel. de desplazamiento (longitud total)(nun/s)
C

	

= 0 si control de carga
C

	

NPT = N* de puntos del registro
C

	

NPEL = N* de puntos en la zona elastica
C

	

ESX = mm alargamiento/unidad de su escala
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C

	

ESY = N carga/unidad de su escala
C

	

EY = modulo de Young (optativo, ver IEY)(GPa) .
C

	

NA 1 = Primer punto ajuste, ec . de Hollomon .
C

	

NA2 = Ultimo punto ajuste, ec . de Hollomon .
C

	

NA3 = Primer punto ajuste, ec. de Voce
C

	

NA4 = Ultimo punto ajuste, ec . de Voce .
C

	

2, . . .(NPT tarjetas)
C

	

P(),DLO = carga, alargamiento
C
C Observacion.- Cuando se deseen calcular medias, se daran las cargas
C

	

a igualdad de alargamientos (si las curvas son muy de-
C

	

siguales a igualdad de Ep)
C
C

PARAMETER (NPUN=3000)
DIMENSION X(NPUN),Y(NPUN),DERIVA(NPUN),XM(NPUN),YM(NPUN)
DIMENSION XX(5),YY(5)

	

!para ajustar parabola
REAL*8 COEFPAR(3)

	

!coeficientes parabola
REAL LO,AREAO,ALT,TEMP,PPTO,CPTO,ESX,ESY,EY
DIMENSION P(NPUN),DL(NPUN),XT(NPUN),XP(NPUN),XE(NPUN)
DIMENSION ALX(NPUN),ALY(NPUN),RP(NPUN),RT(NPUN)
DIMENSION

AX(NPUN),AY(NPUN),ADERIV(NPUN),AALX(NPUN),AALY(NPUN)
CHARACTER*20 DNI
CHARACTER*20 FICHERO,FICHERO2
NPMIN=200
OPEN(7,FILE='ZATRAI.DAT',STATUS='UNKNOWN')
WRITE (6,270)
READ (5,*) NEJEC
WRITE (7,170) NEJEC
DO IEJEC=I,NEJEC

WRITE (6,27 1)
READ (5,*) NCURV
WRITE (6,272)
READ (5,*) IMED
WRITE (6,273)
READ (5,*) ITIP
WRITE (6,274)
READ (5,*) IEY
WRITE (6,275)
WRITE (6,276)
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WRITE (6,277)
READ (5,*) IAJUS
WRITE (7,171) NCURV,IMED,ITIP,IEY,IAJUS
DO 7777 ICURV=1,NCURV
WRITE (6,278)
READ (5,298) DNI
WRITE (7,172)DNI
WRITE (6,279)
READ (5,*) AREAO
WRITE (6,280)
READ (5,*) LO
WRITE (6,28 1)
READ (5,*) ALT
WRITE (6,282)
READ (5,*) TEMP
WRITE (6,283)
WRITE (6,284)
READ (5,*) PPTO
WRITE (6,285)
WRITE (6,286)
READ (5,*) CPTO
WRITE (6,287)
READ (5,*) NPT
WRITE (6,288)
READ (5,*) NPEL
WRITE (6,289)
READ (5,*) ESX
WRITE (6,290)
READ (5,*) ESY
WRITE (6,29 1)
READ (5,*) EY
WRITE (6,292)
READ (5,*) NA1
WRITE (6,293)
READ (5, *) NA2
WRITE (6,294)
READ (5,*) NA3
WRITE (6,295)
READ (5, *) NA4
WRITE (7,173) AREAO,LO,ALT,TEMP,PPTO,CPTO,NPT,NPEL
WRITE (7,174) ESX,ESY,EY,NAI,NA2,NA3,NA4
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WRITE (6,296)
WRITE (6,297)
READ (5,298) FICHERO
OPEN (16,FILE=FICHERO,STATUS='OLD')
DO I=1,NPT

READ (16, *)P(I),DL(I)
WRITE (7,*)P(I),DL(I)

END DO
CLOSE(16)

7777 CONTINUE
END DO
CLOSE(7)

C	Formatos del fichero de datos
170 FORMAT (Il)
171 FORMAT
172 FORMAT (A20)
173 FORMAT (F7 .3,',',F4 .1,',',F4 .1,',',F3 .0,',',F6 .4,',',F7 .4,','

*,14,',',13)
174 FORMAT
270 FORMAT ('N§ DE EJECUCIONES

	

= ')
271 FORMAT ('N§ DE CURVAS A PROCESAR

	

=')
272 FORMAT (' SE DESEA LA MEDIA (SI=1,NO=0)

	

_ ')
273 FORMAT (' INTRODUZCASE 1=TRACCION -1=COMPRESION

	

=')
274 FORMAT ('MODULO DE YOUNG O=CALCULA EL PROGRAMA 1=DATO

')
275 FORMAT (' INTRODUZCASE: -1=NO SE CALCULAN ECUACIONES DE
AJUSTE')
276 FORMAT (' INTRODUZCASE: O=EL PROG. SELECC. LOS PUNTOS DE
AJUSTE')
277 FORMAT (' INTRODUZCASE: 1=SE DARAN LOS PUNTOS DE AJUSTE
e )
278 FORMAT (' IDENTIFICACION DE LA PROBETA (MAX. 20 CARACTERES) _
1)
279 FORMAT ('INTRODUZCA LA SECCION (mm^2)
280 FORMAT ('LONGITUD CALIBRADA (mm)
281 FORMAT ('LONGITUD TOTAL (mm)

	

_')
282 FORMAT (' TEMPERATURA DE ENSAYO (§C)

	

=')
283 FORMAT ('VELOCIDAD DE APLICACION DE LA CARGA (N/S), SI
CONTROL')
284 FORMAT ('DE DESPLAZAMIENTO INTRODUCIDO ES UN CERO "0"
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285 FORMAT ('VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO (LONGITUD TOTAL)
(mm/s) ')
286 FORMAT ('SI CONTROL DE CARGA INTRODUCIDO ES UN CERO "0"
287 FORMAT ('N§ DE PUNTOS DEL REGISTRO

	

=')
288 FORMAT ('N§ DE PUNTOS DE LA ZONA ELASTICA

	

=')
289 FORMAT ('mm DE ALARGAMIENTO / UNIDAD DE ESCALA

	

=')
290 FORMAT ('N CARGA / UNIDAD DE ESCALA

	

=')
291 FORMAT ('MODULO DE YOUNG (SI ES DATO) (GPa)
292 FORMAT ('PRIMER PUNTO AJUSTE, ECUACION DE HOLLOMON .

	

=')
293 FORMAT ('ULTIMO PUNTO AJUSTE, ECUACION DE HOLLOMON .

	

=')
294 FORMAT ('PRIMER PUNTO AJUSTE, ECUACION DE VOCE .

	

=')
295 FORMAT ('ULTIMO PUNTO AJUSTE, ECUACION DE VOCE .
296 FORMAT ('INTRODUZCA EL NOMBRE DEL FICHERO DE DATOS')
297 FORMAT ('(CARGA, ALARGAMIENTO)

	

_ ')
298 FORMAT (20A)
299 FORMAT ('INTRODUZCA EL NOMBRE DEL FICHERO DE RESULTADOS
=')
C

WRITE (6,299)
READ (5,298) FICHERO2
OPEN (16,FILE=FICHERO2,STATUS 'UNKNOWN')
OPEN(7,FILE='ZATRA 1 .DAT',STATUS='OLD')
READ(7, *)NEJEC
DO IEJEC=1,NEJEC

READ(7, *)NCURV,IMED,ITIP,IEY,IAJUS
EM=0.
Y02M=0.
DO 1000 ICURV=1,NCURV

READ(7,1001)DN 1
READ(7, *)AREA0,L0,ALT,TEMP,PPTO,CPTO,NPT,NPEL
READ(7,*)ESX,ESY,EY,NAI,NA2,NA3,NA4

if(npt.gt.npun)then
write(*,*)' Lo siento, dimensionado a',npun,'puntos'
write(*,*)' como m ximo y Ud. tiene :',npt
stop

end if
C----Calculo de las tensiones y deformaciones verdaderas

DO I=1,NPT
READ(7, *)P(I),DL(I)
P(I)=P(I)*ESY
DL(I)=DL(I)*ESX
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END DO
CCalculo del Modulo de Young
24

	

CALL REGRE(NPEL,DL,P,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9)
XSIFT=-R2/R1
IF(IEY.EQ.l)GOTO 25
EY=R1 * 1 .E-03 *LO/AREAO

C	Calculo velocidades de ensayo
25 IF(ABS(CPTO).GT.ABS(PPTO))THEN

CTO=CPTO
PTO=CPTO*EY*AREAO* 1000/ALT

ELSE
PTO=PPTO
CTO=PPTO*ALT/EY/AREAO/ 1000 .

ENDIF
EPTO=CTO/ALT
CDescomposicion de la deformacion

DO 30 I=l,NPT
ALL=LO+(DL(I)-XSIFT)*ITIP

	

!Longitud instantanea
XT(I)=ABS(ALOG(ALL/LO))

	

!Deformaci¢n total
IF(XT(I).LE.0)XT(I)=.000001
XE(I)=ALOG(1 .+P(I)/LO/Rl)

	

!Deformaci¢n el stica
XP(I)=XT(I)-XE(I)

	

!Deformaci¢n pl stica
IF(XP(I).LT.O.)THEN

IF(I.GT.NPEL.AND.IEY.LT . 1)THEN
NPEL=NPEL+1
GOTO 24

ENDIF
XP(I)=l .E-06

ENDIF
Y(I)=P(I)*EXP(XP(I))/AREAO !Tension, se desprecia Xe

30

	

CONTINUE
CEscritura de la cabecera

IF(ITIP.EQ .-1)GO TO 21
WRITE(16,201)
GO TO 22

21

	

WRITE(16,199)
C	Calculo del limite elastico al 0,2%, escritura datos generales
22 Y02=0.0

DO 92 I=NPEL,NPT
IF(XP(I).LT..002.OR.Y02.NE.0)GO TO 92 !limite elastico al 0.2%
do j=1,4

	

!coge 4 puntos
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xx(j)=xp(i+j-2)

	

! 1 antes y 3 detras
yy(1)=y(i+j-2)

C

	

write(*, *)j,xxO,yy(j)
end do
call osist(1,4,xx,yy,2,coefpar)

	

!ajusta parabola
y02=(coefpar(3)*.002+coefpar(2))* .002+coefpar(l)!interpola en parabola

C

	

Y02=Y(I-1 )+(.002-XP(I-1))*(Y(I)-Y(I-1))/
C *

	

(XP(I)-XP(I-1))
C

	

write(*,*)'** *',0.002,y02
92 X(I)=XP(I)

IF(IEY.EQ.1)R3=0 .
WRITE(16,200)DNI,AREAO,LO,ALT,TEMP,CTO,EPTO,PTO,EY,R3,Y02,NPEL
CCalculo de la derivada
4 CALL DERV7(NPT,X,Y,DERIVA,RP,RT)
C	Escritura de resultados

DO 60 I=1,NPT
IF(LLE.NPEL)THEN
WRITE(16,100)P(I),DL(I),Y(I),XT(I),XP(I),XE(I)
ELSE

ALX(I)=ALOG(X(I))
IF(Y(I) .LE.0)THEN
WRITE(*,*)' Tension negativa :'
WRITE(*, *)I,Y(I)
STOP

END IF
ALY(I)=ALOG(Y(I))
IF(LLE.NPEL+3 .OR.I.GT.NPT-3)THEN
WRITE(16,100)P(I),DL(I),Y(I),XT(I),XP(I),

*

	

XE(I),ALY(I),ALX(I)
ELSE
IF(DERIVA(I).LE.O)DERIVA(I)=1 .E-06
ALDER=ALOG(DERIVA(I))
TN=X(I)*DERIVA(I)/Y(I)

WRITE(16,100)P(I),DL(I),Y(I),XT(I),XP(I),XE(I),ALY(I),ALX(I),
*DERIVA(I),ALDER,TN
ENDIF
ENDIF

60 CONTINUE
C	Calculo valores medios de los ensayos

IF(IMED.EQ.1)THEN
NPMIN=MINO(NPMIN,NPT)
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IF(ICURV.EQ.1)THEN
DO 40 I=1,NPMIN
XM(I)=X(I)

40

	

IF(XM(I).LE.O)XM(I)=.000001
ENDIF
DO 50 I=I,NPMIN

50

	

YM(I)=((ICURV-1)*YM(I)+Y(I))/ICURV
EM=((ICURV-1)*EM+EY)/ICURV
Y02M=((ICURV-1) * YO2M+Y02)/ICURV

ENDIF
C	Calculo de las ecuaciones de ajuste
CEc. de Hollomon

IF(IAJUS .LT.0)GOTO 1000
IF(IAJUS .EQ.0)THEN

NA 1=NPEL+4
NA2 NPT
NA3=NPEL+4
NA4=NPT-3

ENDIF
350 NPAJH=NA2-NAI+1

DO 55 I=l,NPAJH
AALX(I)=ALX(NA 1-1+1)

55

	

AALY(I)=ALY(NA1-1+1)
CALL REGRE(NPAJH,AALX,AALY,RI,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9)
IF(R3 .LT . . 99 .AND.NPAJH.GT .3 .AND.IAJUS .NE . 1)THEN
NA1=NA1+1
GOTO 350

ENDIF
R2=EXP(R2)
WRITE(16,502)NA l,NA2,R2,R1,R3
CEc. de Voce
450 NPAJV=NA4-NA3+1

DO 65 I=1,NPAJV
AX(I)=X(NA3-1+1)
AY(I)=Y(NA3-1+1)

65

	

ADERIV(I)=DERIVA(NA3-1+I)
CALL REGRE(NPAJV,AY,ADERIV,RI,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9)
SINF=-R2/RI
EPSC=-1 JR1

c .

	

WRITE(6, *)' La tension de saturaci¢n vale :',sinf
c

	

WRITE(6, *)' Epsilon sub cero=',epsc
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c

	

WRITE(6,*)' dO/dEp=',rl,'*O+',r2
c

	

WRITE(6, *)' Correlaci¢n ler . ajuste=',r3
DO 110 I=1,NPAJV

IF(AY(I). GE. SINF)THEN
WRITE(6, *)' La tensi¢n de saturaci¢n vale :',sinf
WRITE(6, *)' y alguna tensi¢n es mayor,'
WRITE(6, *)' Ajuste de Voce no previsto .'
WRITE(6, *)' Epsilon sub cero=',epsc
WRITE(6, *)' dO/dEp=',rl,'*O+',r2
WRITE(6, *)' Correlaci¢n ler . ajuste=',r3
WRITE(6, *)'

	

'
GOTO 1000

END IF
110 AY(I)=ALOG(SINF-AY(I))

CALL REGRE(NPAJV,AX,AY,R1,R2,R10,R4,R5,R6,R7,R8,R9)
IF((R3 .LT . .99).OR.(R10.LT . .99))THEN

IF((NPAJV.GT.3).AND .(IAJUS .NE.1))THEN
NA3=NA3+1
GOTO 450

END IF
END IF
SO=SINF-EXP(R2)
WRITE(16,503)NA3,NA4,SINF,SINF,SO,EPSC,R3,R10

1000 CONTINUE
C	Calculos medias

IF(IMED.NE.1)GOTO 2000
WRITE(16,3 00)NCURV, EM, Y02M
CALL DERV7(NPMIN,XM,YM,DERIVA,RP,RT)
DO 70 I=1,NPMIN

IF(I.LE.NPEL)THEN
WRITE(16,400)YM(I),XM(I)
ELSE

ALX(I)=ALOG(XM(I))
ALY(I)=ALOG(YM(I))
IF(I.LE.NPEL+3 .OR.I.GT.NPMIN-3)THEN
WRITE(16,400)YM(I),XM(I),ALY(I),ALX(I)
ELSE

•

	

ALDER=ALOG(DERIVA(I))
TN=XM(I)*DERIVA(I)/YM(I)
WRITE(16,400)YM(I),XM(I),ALY(I),ALX(I),DERIVA(I),

*

	

ALDER,TN
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ENDIF
ENDIF
X(I)=XM(I)
Y(I)=YM(I)

70

	

CONTINUE
IMED=-1
GOTO 350

2000 CONTINUE
END DO
CLOSE(16)
CLOSE(7)

C
C	formatos de escritura	------------------
C
199 FORMAT(///' RESULTADOS ENSAYO DE COMPRESION'/

201 FORMAT(///' RESULTADOS ENSAYO DE TRACCION'/
•

	

III)
200 FORMAT(' Probeta N*

	

=',A20/
•

	

' Seccion =',F9 .4,' mm^2'/
•

	

'Longitud calibrada =',F7.3,' mm'/
•

	

'Longitud total =',F7.3,' mm'/
•

	

' Temperatura -',1`4 .0,"C7
•

	

' Vel. de desplazamiento =',F9.4,' mm/s,',
•

	

' sobre la longitud total'/
•

	

' Vel. de DEFORMACION inicial =',E14 .5,' s^-l'/
•

	

' Vel . aplicacion carga =',E14.5,' N/s'/
•

	

'Modulo de Young =',F8 .2,' GPa R =',F6.3,/
•

	

' Lim. elast. 0,2% =',F7 .2,' MPa'/
•

	

'N. Puntos zona elastica =',I4//
*' P

	

dL s

	

Et Ep Ee Ln(s) Ln(Ep) ds/
*dEp Ln(ds/dEp) Ep/s(ds/dEp)'/
*' (N) (mm) (MPa) (sd) (sd) (sd) (MPa) (sd) (MPa
*)

	

(MPa)

	

(sd) '/
*'	
*	'//)

100 FORMAT(1X,F6.0,1X,F7.4,1X,F6.1,1X,F6 .4,1X,F7 .5,1X,F6.4,1X,F6.4,1X,
*F9.4,1X,E9.4,1X,F8 .4,6X,F6.4)

300 FORMAT(' l'////' RESULTADOS ENSAYO DE TRACCION'/
•

	

-	- 'II
•

	

'Medias de las ',12,' probetas anteriores'/
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*

	

'Modulo de Young medio

	

=',F8 .2,' GPa'/
*

	

' Lim. elast . 0.2% medio

	

=',F7.2,' MPa'//
*' s Ep

	

Ln(s) Ln(Ep) ds/dEp Ln(ds/dEp)',
*' Ep/s(ds/dEp)'/
*' (MPa) (sd) (MPa) (sd) (MPa) (MPa) ',
*'

	

(sd) '/
*'	 '
*'	

400 FORMAT(1X,F6.1,1X,F7.5,1X,F7.4,1X,F8.4,1X,E10.4,1X,F8.4,1X,F9.4)
502 FORMAT(//' AJUSTE de la curva entre el punto ',13,' y el',13//

*' Ecuac.de HOLLOMON: s =',F9.3,'* Ep A',F9.3/
*' R =',F6 .4)

503 FORMAT(//' AJUSTE de la curva entre el punto ',13,' y el',13//
*' Ecuac. de VOCE : s =',F9 .3,'-(',F9 .3,'-',F9 .3,')exp(-Ep/
*',E 10.3,')'/
*'R =',F6.4,'; RSO =',F6 .4)

1001 FORMAT(A)
END
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C***********************************************************************
SUBROUTINE DERV7(NPTS,N,A,DADN,AR,R2)

C
C Calcula la dA/dN mediante el ajuste de una ecuacion de 2* grado
C (parabola) a conjuntos de 7 puntos sucesivos . El ajuste se rea-
C liza por el metodo de los minimos cuadrados .
C OBSERVACION: Para los 3 primeros y 3 ultimos puntos no queda de-
C finida la derivada .
C REF.- ASTM E647-81 .
C
C Parametros de ENTRADA :
C

	

NPTS = N* de puntos .
C

	

NQ,A() = coordenadas de los puntos (reales)
C Parametros de SALIDA
C

	

DADN = derivada en los puntos .
C

	

AR= valores de A obten. a partir del ajuste
C

	

R2 = coef. de correlac. entre AR y A
C

C2=0 .5 * (NN(7)-NN(1))
IF(C2.LT.1 .E-6.AND .C2.GE.O)C2=1 .E-6
IF(C2. GT.-1 .E-6 .AND. C2.LE .0)C2=-1 .E-6
SX=0
SX2=0
SX3=0
SX4=0
SY=O
SYX=O
SYX2=0
DO 13 J=1,7
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DIMENSION A(*),N(*),AA(10),NN(10),B(5),DADN(*),AR( *),
*R2(*)
REAL N,NN
K=0
DO 11 1=4,NPTS-3
L=O
K=K+1
K1=K+6

12

DO 12 J=K,K1
L=L+ 1
AA(L)=A(J)
NN(L)=N(J)
CONTINUE

C 1=0 .5 *(NN(1)+NN(7))



X=(NN(J)-C 1)/C2
YY=AA(J)
SX=SX+X
SX2=SX2+X* *2
SX3=SX3+X* *3
SX4=SX4+X* *4
SY=SY+YY
SYX=SYX+X*YY
SYX2=SYX2+YY*X* *2

13 CONTINUE
DEN=7 .0*(SX2*SX4-SX3**2)-SX*(SX*SX4-SX2*SX3)+SX2*(SX*SX3-SX2 * *2)
T 1=SY*(SX2* SX4-SX3 * *2)-SYX* (SX* SX4-SX2* SX3)+SYX2*(SX* SX3-
*SX2**2)
IF(DEN.LT.1 .E-6 .AND.DEN.GE . O)DEN=1 .E-6
IF(DEN.GT.-1 .E-6.AND.DEN.LE.O)DEN=-1 .E-6
B(1)=T 1/DEN
T2=7.0*(SYX* SX4-SYX2* SX3)-SX*(SY* SX4-SYX2* SX2)+SX2*(SY* SX3-
* SYX* SX2)
B(2)=T2/DEN
T3=7.0*(SX2* SYX2-SX3 * S YX)-SX* (SX*SYX2-SX3 *SY)+SX2*(SX*SYX-SX2*SY)
B(3)=T3/DEN
YB=SY/7.0
RS=O
TS=O
DO 14 J=1,7
X=(NN(J)-C 1)/C2
YHB(1)+B(2)*X+B(3)*X* *2
RS=RS+(AB S(AA(J)-YH))* *2
TS=TS+(AB S(AA(J)-YB))* *2

14 CONTINUE
R2(I)=1 .O-RS/TS
DADN(I)=B(2)/C2+2.0 *B(3)*(NN(4)-C 1)/C2**2
X=(NN(4)-C 1)/C2
AR(I)=B(1)+B(2)*X+B(3)*X * *2

11 CONTINUE
RETURN
END
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SUBROUTINE OSIST(N1,N2,X,Y,N,A)
C
C Calcula por el metodo de los minimos cuadrados los
C coeficientes del polinomio de grado N que se ajusta a
C los puntos X( ),Y( )
C
C INPUT:
C

	

N1 = numero del primer punto
C

	

N2 = numero del ultimo punto
C

	

X( )= abscisas de los puntos
C

	

Y( )= ordenadas de los puntos
C

	

N =grado del polinomio
C
C OUTPUT:
C A( )= coeficientes del polinomio
C en DOUBLE PRECISION
C

DIMENSION X(*),Y(*)
DOUBLE PRECISION COEF(20,20),B(20),EME,S,A( *)
DO 10 J=1,N+1
DO 10 K=1,N+l
COEF(J,K)=O
B(J)=0

DO 10 J1=N1,N2
if(x(j 1) .eq.0.)goto 10
COEF(J,K)=COEF(J,K)+X(J1)* *(J+K-2)
B(J)=B (J)+Y(J 1)*X(J 1)* *(J-1)

10 CONTINUE
MN+1
DO 20 K=l,N
DO 20 J1=K+1,N+1
EME=COEF(J1,K)/COEF(K,K)
DO 30 J=K,N+1
COEF(J1,J)=COEF(J1,J)-EME*COEF(K,J)

30 CONTINUE
B(Jl )=B(Jl )-EME*B(K)

20 CONTINUE
DO 40 J1=N+1,1,-1
J=N+1
S=0

2 IF(J1 .EQ.J) GO TO 1
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S=S-COEF(J1,J)*A(J)
J=J-1
GO TO 2

1 A(J1)=(B(J1)+S)/COEF(J1,J1)
40 CONTINUE

RETURN
END
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C
SUBROUTINE REGRE(NPTOS,X,Y,Al,AO,R,XG,YG,SX2,SY2,S2,FST)

C
C CALCULA LA RECTA DE REGRESION
C NPTOS= N. DE PUNTOS
C XO,YO =COORDENADAS DE LOS PUNTOS
C Y=A1 *X+A0 ECUACION DE LA RECTA
C R = COEFICIENTE DE CORRELACION (valor absoluto)
C XG,YG =COORDENADAS DEL CENTRO DE GRAVEDAD
C SX2,SY2 =VARIANZAS MUESTRALES
C S2 =VARIANZA RESIDUAL
C FST =VALOR T DE LA INTEGRAL DE STUDENT PARA UN I.C.=95%
C

DOUBLE PRECISION XGD,YGD,SX,SY,SXY,SX2D,SY2D
DIMENSION X(*),Y(*)
IF(NPTO S .LT.2)RETURN
SX=O.
SY=O.
SXY=O.
SX2D=0.
SY2D=0 .
DO 10 I=1,NPTOS
SX=SX+X(I)
SY=SY+Y(I)

10 CONTINUE
XGD=SX/NPTOS
YGD=SY/NPTOS
DO 20 I=1,NPTOS

SX2D=SX2D+(X(I)-XGD)* *2
SY2D=SY2D+(Y(I)-YGD)* *2
SXY=SXY+(X(I)-XGD)*(Y(I)-YGD)

20 CONTINUE
SX2D=SX2D/(NPTOS-1)
SY2D=SY2D/(NPTOS-1)
SXY=SXY/(NPTOS-1)
A1=SXY/SX2D
AO=YGD-Al *XGD
R=ABS(SXY/DSQRT(SX2D* SY2D))
S2=SY2D-SX2D*A1 **2
XG=XGD
YG=YGD
SX2=SX2D
SY2=SY2D
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IF(NPTOS .LT.3)THEN
FST=1 .E+36
RETURN
ELSE
GL=1 ./(NPTOS-2 .)
FST=1 .9604+2.3299*GL+3 .4056*GL**2+0.2040* GL**3+4.8062*GL* *4
ENDIF
RETURN
END
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III. ERANSKINA : BESTE KONBINAKETEN AZTERKETA

ANEXO III : ESTUDIO DE OTRAS COMBINACIONES





III. ERANSKINA : BESTE KONBINAKETEN AZTERKETA

III.!. Aisi 4130/Ni/W muga

Saiakuntza-tenperatura eta nikeleztaketa-teknika ezberdinez lortutako Ni/W muga
aztertu egin da . Bostgarren kapituluan aipatu izan zenez nikela altzairuaren gainean bi teknika
ezberdinez jartzen da, gainezartze-elektrolitikoa eta gainezartze-kimikoa, emaitza desberdinak
lortuz .

((III.1)(a)(b)) . irudietan, leundu eta hidrogeno peroxidoz erasotu ondoren, Ni/W
mugaren bi SEM-mikrografia erakusten dira, (a) 1050°C-tako eta (b) 1200°C-tako
tenperaturarei dagozkienak . Kasu honetan, Ni-a nikeleztaketa elektrokimikoaren bidez
gainezartzen da, hau da Ni dirdiratsua bezala ezagutzen dena . Bi mikrografietan ikusten den
erdiko bandaren analisi kimikoa, (111.2) . irudian /97/ erakutsikako fase-diagraman adierazten
den W2Ni (%86W, % 14Ni pisuan) osagai intermetalikoari dagokio . Irudietan ikusten denez
saiakuntza-tenperatura handitzerakoan intermetaliko-banda loditzen da . Mugarekiko
distantziaren araberan egindako analisi kimikoak (SEM-eko EDAX-arekin) 1200°C-tako
tenperaturari dagokion (111 .3) . irudian adierazten dira, intermetaliko-banda seinalatuz . Fase
intermetaliko hori disolbatu nahian, 1050°C-tako probetak tratamendu termiko bat jaso zuen
(1100°C-tako mantenimendua, 10 orduz, ur-tenplaketa) . Tratamenduak, intermetaliko
disolbatu beharrean, bere lodiera handitzea lortu zuen (2 p.m-etatik 6 µm-etara), alderdi
batzuetan WNi (%75W, %25Ni pisuan) intermetalikoaren analisia zuen banda berri bat sortuz,
(III .4).irudia. Irudi horretan erakutsitako alderdian egindako analisi kimikoak (bi intermetaliko
mota ikusten den zonan) mugarekiko distantziaren araberan (III .5). irudian irudikatu dira .

Aurrekoa ikusita begi bistan dago aukeratutako tratamendu-tenperatura osagai horien
sortze-tartean dagoela eta intermetaliko horiek disolbatzeko 1300°C-tatik gorako tenperaturak
erabili behar direla . Horrela, probeta berberak tratamendu berri bat jaso zuen, (1320°C-tako
tenperaturan, 5 ordu, ur-tenplaketa), fase intermetalikoaren disoluzioa lortuz .

Lagin guztietan wolframio-orrian tamaina handiko pitzadurak ikusi dira . Produktu
bimetalikoa mekanizatu nahi izatean, mugarekiko paraleloak diren pitzadura horien zehar
haustura hedatzen da, bi materialak aldenduz.

(III .6). irudian 1150°C-tan lortutako Ni/W muga (nikeleztaketa-elektrokimikoa ere)
erakusten da . Kasu honetan, W2Ni intermetalikoaren ondoan tankera geometrikoa duten
prezipitatu batzuk ere ikusten dira . Prezipitatu hauen analisi kimikoak W-edukina handia dutela
(pisuan %97 inguruan) adierazten du . Karbonoa Ni-geruza zeharkatu dela suposatzen bada
(nikelaztaketan zehar Ni-geruzak hartzen duen lodiera nahikoa ez izateagatik), Wolframio-
karburoak sortu direla pentsa daiteke . (III.7). irudian mugarekiko distantziaren araberan
egindako analisi kimikoak irudikatu dira ((111.6) . irudiari dagokion alderdian) .

(111.8) . irudiak, nikeleztaketa kimikoa erabili ondoren 1000°C-tako ziklo baten bidez
lortutako Ni/W muga erakusten du (1050°C-tako zikloaren bidez lortutako mugak itxura
antzekoa du) . Irudi horretan ikusitako tankera geometrikoa duten prezipitatuak eta
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prezipitatuen arteko ilunagoak diren zonak analisatzean (SEM-eko EDAX-arekin) hurrengo
emaitzak lortzen dira :

Prezipitatuen analisia WNi intermetalikoari dagokio, burdinak nikela ordezkatzen duela
suposatuz. Fosforo-edukina, (nikelezketa motaren ondorioz (%13P pisuan)), prezipitatuetan
zona ilunetan baino handiago da. Burdina bai prezipitatuetan baita prezipitatuen arteko zonetan
ere aurkitzen da. Honek Ni-geruzak hartu duen lodiera altzairutik wolframio aldera difusioa
ostopatzeko nahikoa ez denik, adierazten du . Irudian ikusten den tamaina handiko pitzadurak,
probetak mekanizatu nahi direnean hausten diren lekutik adierazten du .

111.2 . AISI 4130/Ni/Ta eta AISI4130/Ni/Cr/Ta mugak

(111 .9) . irudiak Ta/Ni mugaren SEM-mikrografia bat erakusten du (nikeleztaketa-
elektrokimikoa) . Irudian Ni- eta Ta-aren artean bi banda paraleloak ikusten dira. Banda hauen
analisi kimikoek, Ni-aren ondoan dagoen banda, Ta/Ni (%86Ta, %l4Ni pisuan)
intermetalikoaren analisiari eta bestea, TaNi3 (%50Ta, %50Ni pisuan) intermetalikoarenari
dagozkiela, adierazten dute /93/. Zona batzuetan intermetaliko horien erapena ezjarraia dela
ikus daiteke, (III . 10) . irudia .

Ta/Cr/Ni konbinaketarako bi mikroegitura ezberdinak aurkitu dira, intermetalikorik
sortu ez direnean (kromoak nikelaren difusioa galerazi duenean) eta aurreko konbinaketan
((III .9) . irudia) ikusitako osagai intermetalikoak sortu direnean (kromoak ezin izan du nikel-
difusioa eragotzi) .

III.3.AISI 4130/Ni/Cr/Ti hutsa muga

(RI . 11) . irudiak 950°C-tako ziklo baten bidez lortutako AISI 4130/Ni/Cr/Ti mugaren
SEM-mikrografia bat erakusten du, (a) leunketa egin ondoren, (b) Kroll-erreaktiboarekin
erasotu ondoren. Kasu honetan, bai nikela baita kromoa ere elektrolitikoki gainezarri dira.
Irudian Ti-edukin handia duen banda bat ikusten da. Ni- eta Cr-aren geruzak oso lodiak ez
direla eta karbonoak erraz zeharka ditzakela kontutan hartuz, Ti-karburoak direla pentsa
daiteke . (RI. 12) . irudian mugarekiko distantziaren araberan egindako analisi kimikoek
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Prezipitatuak Zona ilunak

%pisuan %atomikoa %pisuan %atomikoa

W 76.71 47.89 7.52 2.43

Fe 11 .83 24.31 51 .13 54.41

Ni 8 .38 16.39 39.93 40.42

P 3 .08 11 .41 1 .42 2.73



irudikatzen dira. Irudian ikusten denez, Ni- eta Cr-ak ez dira titanio aidera difunditzen, baizik
eta altzairu aidera . Karbonoa Ni- eta Cr-geruzak zeharkatzeko gai izan dela suposatzen bada,
karbonoa oso azkar difunditzen dela kontutan hartuz, karbonoak titanioa aurkitzean berehala
karburoak sor ditzake. Karburo horiek, titanio aidera izan daiteken beste elementuen difusioa
eragozten dute . (III.11(b)). irudian ikusten denez (titanioaren mikroegitura erazagutzeko
Kroll-erreaktiboarekin erasotu ondoren) banda hori gainetik gelditzen da, hau da, erasoari
beste alderdiak baino erresistenteago da . Honek karburoak direla baiezta dezake .

M.4.Mo/Cr/Ni//AISI 4130 muga

(111.13) . irudiak 950°C-tan lortutako Mo/Cr/Ni/AISI 4130 muga erakusten du, (Ni- eta
Cr-a elektrolitikoki gainezartuak), (a) leunketa egin ondoren, (b) Murakamis-erreaktiboarekin
erasotu ondoren (Mo-erasoa) . Irudian 2gm-etako lodiera eta zutabe-itxura duen banda bat
ikusten da . Bibliografian Molibdeno/Altzairu lotura baterako, itxura antzekoa duen banda bat
ere aurkitu egin da /75/. (111.14) . irudian mugarekiko distantzia ezberdinetan egindako analisi
kimikoak irudikatu dira. Zutabe-itxura duen bandan analisiak dioenez Fe- eta Mo-a dago. Bi
elementu horiek a (FeMo) fasea sortara dezakete . Fase honek konposizio-tarte zabala izan
dezake eta aurretik aipatutako zutabe-itxura ohi izaten du .

III.S. Inconel 625/Nb muga

(III.15(a)). irudiak 1150°C-tako ziklo baten bidez lortutako bihurdura- probeta baten
Inconel 625 /Nb muga erakusten du . Irudian ikusten denez, Inconelaren eta niobioaren artean
~-20 µm-etako lodiera duen zona batean zenbait banda daude. Zona horretan egindako analisi
kimikoek diotenez, (III .15(b)). irudia, niobioaren gertuenak dauden bi banda NbNi (%6lNb
%39Ni pisuan) eta NbNi3 (%35Nb %65Ni pisuan) intermetalikoei dagozkie (biek irudian
adierazitak) /93/. Alderdi horretan ikusten denez pitzadura handiak daude, muga hori
hauskorra dela adieraziz .
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III.ERANSKINA : IRUDIAK

ANEXO III : FIGURAS





(a)

(b)

(III.1) . Ir . :Nikeleztaketa elektrokimikoari dagozkien probeten SEM-mikrografiak
Ni/W mugaren mikroegitura erakutsiz .

Fig . (III .1) : Micrografias de SEM que muestran la microestructura de la intercara Ni/W
de las probetas correspondientes a niquelado electroquímico .

(a) 1050°C ; (b) 1200°C
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(III .2) .Ir . : W-Ni diagrama, sor daitezken osagai intermetaliko desberdinak erakutsiz
/97/ .

Fig.(III.2): Diagrama W-Ni que muestra los diferentes compuestos intermetálicos que
se pueden formar .

314

AISI /4130/Ni /W

100

90
80

70a)
°- 60
G> 50

40
30
20
10
0

_ O W
o Ni
D Fe

I

	

I

. . . . . . . . .
W2Ni~

1 .

"
. . W.,a

	

t:¡

	

I

:a

	

I

D.

60 50 40 30 20 10 0

Distancia ( Nm )

(III.3).Ie . : 1200°C-tan lortutako probetan elementu desberdinen konzentrazio-profilak
mugarekiko distantziaren araberan .

Fig.(III.3): Perfiles de concentración de los diferentes elementos en la probeta obtenida
a 1200°C en función de la distancia a la intercara .



(III .4) .Ir . : Tratamendu termikoa jasan ondoren (1100°C-tan, 10 ordu, ur-tenplaketa)
W/Ni mugak erakusten duen mikroegitura osagai intermetaliko berri baten sorrera

erakutsiz .
Fig.(III.4): Microestructura que presenta la intercara W/Ni después del tratamiento
térmico (1100°C, 10 horas, temple en agua) mostrando al aparación de un nuevo

intermetálico .

W / Ni / AISI 4130

Distancia (pm)

(III .5) .Ir . : Aurreko irudian adierazitako zonari dagokion konzentrazio-profila
mugarekiko distantziaren araberan .

Fig . (11I.5) : Perfil de concentración en función de la distancia a la intercara
correspondiente a la zona mostrada en la micrografia de la figura anterior .
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(III .6) .Ir . : 1150°C-tan lortutako probeta batean nikeleztaketa elektrokimikoaren
kalitatea ona ez denean W/Ni mugak erakusten duen mikroegitura .

Fig.(III.6): Microestructura que presenta la intercara W/Ni en una probeta obtenida a
1150°C cuando la calidad del niquelado electroquímico no es buena .
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(III .7)Ir . : Aurreko irudian erakutsitako mikrografiari dagokion konzentrazio-profila
mugarekiko distantziaren araberan .

Fig.(1H.7) : Perfil de concentración en función de la distancia a la intercara
correspondiente a la micrografia mostrada en la figura anterior .
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(111.8) .Ir . : Nikeleztaketa kimikoari dagokion SEM-mkrografia W/Ni mugaren
mikroegitura erakutsiz (1000°C) .

Fig. (III .8) : Micrografia de SEM que muestra la microestructura de la intercara W/Ni
correspondiente a niquelado químico (1000°C) .

(III .9) .Ir . : SEM-mcrografia Ta/Ni mugaren mikroegitura erakutsiz (nikeleztaketa
elektrokimikoa) .

Fig.(III.9): Micrografia de SEM que muestra la microestructura de la intercara Ta/Ni
(niquelado electroquímico) .
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(III.10) .Ir . :Ta/Ni mugari dakokion SEM-mikrogragia non osagai intermetalikoen
sorrera ezjarraia ikus daiteken .

Fig. (III .10): Micrografia de SEM correspondiente a la intercara Ta/Ni donde se puede
observar la formación discontinua de compuestos intermetálicos .
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(111 .11) .Ir . : 950°C-tan lortutako probetari dagokion SEM-mikrografia
AISI 4130/Ni/Cr/Ti mugaren mikroegitura erakutsiz :

(a) leunketa egin ondoren ; (b) Kroll erreaktiboarekin eraso egin ondoren .
Fig.(III.11): Micrografia de SEM correspondiente a la probeta obtenida a 950°C que

muestra la microestructura de la intercara AISI 4130/Ni/Cr/Ti :
(a) tras pulido ; (b) tras ataque con el reactivo de Kroll.
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(III . 12).Ir. : Aurreko irudian erakutsitako mikrografie dagokien konzentrazio-profila
mugarekiko distantziaren araberan .

Fig.(III.12) : Perfil de concentración correspondiente a las micrografias mostradas en la
figura anterior en función de la distancia a la intercara .
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AISI 4130/Ni/Cr

(a)

(b)

(III .13) .Ir . : 950°C-tan lortutako probetari dagokion SEM-mikrografia Mo/Cr/Ni/AISI
4130 mugaren mikroegitura erakutsiz .

(a) leunketa egin ondoren ; (b) Murakamis erreaktiboarekin eraso egin ondoren .
Fig. (III .13): Micrografia de SEM correspondiente a la probeta obtenida a 950°C que

muestra la microestructura de la intercara Mo/Cr/Ni/AISI 4130 .
(a) tras pulido ; (b) tras ataque con el reactivo de Murakamis .
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(III .14).Ir . . Aurreko irudian erakutsitako mugari dagokion konzentrazio-profila
mugarekiko distantziaren araberan .

Fig.(III.14) : Perfil de concentración en función de la distancia a la intercara
correspondiente a la intercara mostrada en la figura anterior.
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(III.15).Ir . : 1150°C-tan konpresio isostatikoaren bidez lortutako bihurdura-probeta
batean Inconel 625/Nb mugaren :

(a) mikroegitura ; (b) konzentrazio-profila .
Fig.(III . 15) : (a) microestructura ; (b) perfil de concentración correspondiente a una

probeta de torsión obtenida por compresión isostática a 1150°C .
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Study of the Microstructure Obtained After Diffusion
Bonding Inconel 625 to Low Alloy Steel by Hot
Uniaxial Pressing or Hipping*
B . López, I . Gutiérrez, and J. J . Urcola
Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa (CEIT), Paseo Manuel de
Lardizábal, 15, Barrio de Ibaeta, 20009 - San Sebastián, Spain

The microstructures obtained by diffusion bonding Inconel 625 to AISI 4130 low alloy
steel, using two different techniques (hot uniaxial pressing and hot isostatic pressing),
have been studied by light microscopy, scanning electron microscopy, and transmission
electron microscopy . The diffusion of the different elements across the interface and the
chemical compositions of the different phases have been determined using EDS
microanalysis .

In specimens made by either method of bonding, a profuse precipitation of M23C6

carbides, resulting from the diffusion of carbon from the steel into the superalloy, is
clearly visible . The higher temperatures used during the hipping, as compared to those
during hot pressing, resulted in a broader region of carbide precipitation in the as-hipped
specirnen. The precipitation in the hot-pressed specimens occurred preferentially at the
grain and twin boundaries . By contrast, although precipitation was observed at both
locations in the as-hipped specimens, it was also found inside the grains, together with
a precipitation-free zone around the grain boundaries . Additionally, large plate-like nio-
bium carbides precipitated on the grain and twin boundaries in the as-hipped specimens .

INTRODUCTION

It is difficult to find materials with the ap-
propriate corrosion resistance and me-
chanical properties for those applications
that ctemand that both properties be opti-
mized. Sometimes the unavailability of
such raterial can be countered by the use
of coatings, but the limited thicknesses in-
volvesd often make them unsuitable for
long t erm utilization . One way of resolving
this p roblem is by diffusion bonding thick
layers of corrosion-resistant material to
high strength substrates, such as the high
strength steels. This can be performed sev-

* Thi s paper was presented at the Conference of Diffusion Bonding held at Cranfield on March 28-29, 1990 .

©Elsevier science Publishing Co ., Inc ., 1992
655 Avenue of the Americas, New York, NY 10010
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eral ways: coextrusion, co-rolling, hot
pressing, and hot isostatic pressing (hip-
ping), among others . Coextrusion is a well-
established technique for the production of
tubular products [1, 2], and high strength
low alloy steel tubes with a corrosion-re-
sistant ciad alloy bonded metallurgically to
the inside and/or outside surfaces have
found application in pipelines for oil and
gas transport, in heat exchangers, and in
the chemical industry. Although sorne
combinations of materials have been tested
[1, 2], research continues to seek compat-
ible materials to resolve some of the more
demanding applications. The present

MATERIALS CHARACTERIZATION 28:49-59 (1992)
1044-5803/921$3 .50



work describes the microstructures devel-
oped during diffusion bonding of Inconel
625 superalloy to AISI 4130 low alloy steel
using hot pressing and hipping .

EXPERIMENTAL PROCEDURE

The starting materials were in the form of
16 mm diameter bars of AISI 4130 and In-
conel 625, the chemical compositions of
which are given in Table 1. Discs 6.4 mm
thick of AISI 4130 and 4.2 mm thick of In-
conel 625 were cut from these bars . The
discs were mechanically polished with
emery paper and finished with 1 pm dia-
mond paste . Finally, they were carefully
degreased before forming the assemblies
for hot pressing or hipping .
Hot pressing was carried out in an argon

atmosphere in a servohydraulic 10 Tn
machine fitted with a furnace capable
of reaching a maximum temperature of
1100°C. For hipping, disks were assembled
as for hot pressing, inserted in mild steel
cans, then vacuum sealed . The processing
conditions used in the present work are
summarized in Table 2 . Examples of the
specimens produced by both methods are

Table 1 Chemical Compositions (% wt)

Table 2 Details of the Different Processes

shown in Fig . 1, together with correspond-
ing sections cut for metallography. The
metallographic specimens were prepared
by conventional techniques for observation
by light microscopy and scanning electron
microscopy (SEM) . For transmission elec-
tron microscopy (TEM), thin foils perfo-
rated at the interface were prepared using
a combination of electropolishing and ion
beam etching.

RESULTS AND DISCUSSION

Figure 1 illustrates how the Inconel 625 re-
mains macroscopically nearly undeformed
while the steel deforms plastically, over-
flowing the superalloy during the hot
pressing at 1050°C . This is a consequence
of the difference in hot strength between
the two materials, the Inconel being ap-
proximately three times stronger than the
steel at this temperature [3] .
Figure 2 comprises light micrographs of

two bond regions between AISI 4130 steel
and Inconel 625, taken after electrolytic
etching using nital . In Fig . 2(a), which cor-
responds to hot pressing at 1050°C fol-
lowed by slow cooling, the steel has a fer-
rite-pearlite structure . By contrast, hipping
at 1250°C and fast cooling to room tem-
perature produced a bainitic structure in
the steel [Fig . 2(b)] . The decarburization of
the steel close to the bond interface is
clearly apparent in both cases . However,
this region is small (150 µm) in the hot-
pressed specimen and large (400 µm) in the
hipped specimen, reflecting, respectively,

Process
Temperature

(°C) Time
Pressure
(MPa)

Hot press 900 1 hour 73

1050
30 minutes

1 hour 34
Hip 1175 1 hour 200

1250 1 hour 200

Material

Elements AISI 4130 Inconel 625

Ni 0 .17 Balance
Cr 0 .89 20.57
Fe 2.73
Al 0.15
Ti 0.2
Mo 0.14 9.12
Nb 4.21
C 0.28 0.062
Mn 0.52 0.11
Si 0.28 0.28
P
Cu 0.2
S



a

	

b

C d

FIG. 1 . Processed specimens and metallographic sections : (a, b) hot pressed specimen ; (c, d) hipped specimen .

J1

FiG . 2 . Light micrographs of the AISI 4130-Inconel 625 bond : (a) specimen hot pressed at 1050°C; (b) specimen
hipped at 1250°C .



the lower and higher temperatures in-
volved . Simultaneously, the diffusion of
carbon from the steel into the superalloy
led to the precipitation of carbides in the
latter material . In the hot pressed speci-
mens, the precipitation was observed at
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the grain and twin boundaries [Fig . 2(a)j;
pipe diffusion seeming to be faster than
lattice diffusion at this lower processing
temperature . On the other hand, at the
higher temperature used for the hipped
specimens, the two diffusion modes
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Fic. 3. Concentration profiles (% by wt .) of different elements close to the bond interface in specimens hot
pressed at different temperatures : (a) 900°C ; (b) 1050°C .
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Fic. 4. Concentration profiles (% by wt.) of different elements close to the bond interface in specimens hipped
at different temperatures : (a) 1175°C; (b) 1250°C .

seemed to be fast enough to produce a pro-
fusion of carbides both at the boundaries
and inside the grains [Fig . 2(b)] .
The chemical composition variations at

and close to the bond interface were de-
termined by electron diffraction study
(EDS) microanalysis, with the results

shown in Figs . 3 and 4 for, respectively,
hot pressed (at 900 and 1050°C) and hipped
(at 1175 and 1250°C) specimens . The in-
terdiffusion of the different elements from
the superalloy into the steel and vice versa
are readily apparent. For each specimen,
Cr seems to have diffused for longer dis-
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tances than the other elements examined
while Ni shows the steeper change in com-
position at the interface . As expected,
longer diffusion distances were observed
when the processing temperature was in-
creased for both the hot pressing and the
hipping. Similarly, the higher tempera-
tures of the hipping produced the longest
diffusion distances .

Figure 5(a) presents the hardness varia-
tions close to the interface for a specimen
hot pressed at 1050°C while Fig . 5(b) shows
the equivalent data for a specimen hipped
at 1250°C . The loads used in these micro-
hardness tests varied from 25-50 g, de-
pending on the material region being ana-
lyzed. In both cases, the increase in hard-
ness of the Inconel 625 in the region
immediately adjacent to the interface is
readily apparent . This hardening could be
due, in part, to the precipitation of carbides
in this region, noted aboye, and/or to the
dislocation substructure developed by
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FIG. 5 . Hardness variations in both materials close to
the bond interface : (a) specimen hot pressed at
1050°C; (b) specimen hipped at 1250°C .

V. LV'JLG ut Kt .

work-hardening in the vicinity of the in-
terface (see Figs . 10 and 12 below) . The lat-
ter could also explain why the hardness
close to the interface in the hot pressed
specimen is slightly higher than that in the
hipped specimen. The differences in hard-
ness noted in the steel component of both
specimens agree with the microstructural
differences apparent in Fig . 2 . The ferrite-
pearlite structure of Fig . 2(a) (hot pressed
and slow cooled) has a low hardness, es-
pecially in the ferrite grains, while the
bainitic structure seen in Fig . 2(b) (hipped
and fast cooled) has a high hardness .
Figure 6 shows the microstructures of

the Inconel in regions close to the interface
as seen by SEM after electrolytic etching
with nital . In Fig . 6(a), from a specimen hot
pressed at 1050°C, the profuse precipita-
tion of carbides along grain and twin
boundaries is clearly evident, reaching re-
gions up to 150 p m from the interface and
indicative of carbon moving mainly by pipe
diffusion, as mentioned earlier . Figure 6(b
and c) are from specimens processed by
hipping at 1175 and 1250°C, respectively .
Although the precipitation at the grain and
twin boundaries is very similar to that ob-
served in the hot pressed specimen, there
is additionally an appreciable amount of
intragranular precipitation . This last re-
sults from lattice diffusion of the carbon
and can be observed up to 40 µm from the
interface after hipping at 1175°C, reaching
a depth of 60 µm after hipping at 1250°C .
In the latter case, appreciable grain growth
has also occurred. Analysis of the carbides
by EDS has shown that they contain
mainly Cr, Mo, and Nb. Some of the car-
bides precipitate in the form of plates on
the grain boundaries, as can be seen in Fig .
7 after a deep etching of the matrix .
The combination of EDS and diffraction

in TEM has enabled the identification of
several carbides . In Fig . 8(a), obtained from
a specimen hot pressed at 1050°C, a chain
of carbides can be observed at a grain
boundary. In this grain boundary, located
about 50 µm from the bond interface, the
carbides are found to be alternately Mo-
rich and Nb-rich. Those rich in Mo also con-



Fic . 6 . SEM micrographs of the AISI 4130-Inconel 625
bond: (a) specimen hot pressed at 1050°C; (b) speci-
men hipped at 1175°C; (c) specimen hipped at 1250°C .

tain appreciable amounts of Ni, Cr, and Fe,
while those rich in Nb also contain Ti. Dif-
fraction pattern analysis has shown that
the carbides rich in Mo are M6C type,
with a fcc structure of parameter a = 1 .185

nm [Fig . 8(b)] . The Nb-rich carbides are of
the type MC with an fcc structure of pa-
rameter a = 0.474 nm [Fig . 8(c)] . Also,

some Nb2C-type carbides have been found
associated with the grain boundaries in the
specimen hipped at 1250°C. In Fig . 9(a),
from a specimen hot pressed at 1050°C,
elongated carbides of the type MC, rich in
Nb, are observed inside the Inconel grains . .
M23C6 type carbides, rich in Cr and Mo,
can also be observed but located at the
grain boundary . This type of carbide fol-
lows a cube-to-cube crystallographic rela-
tionship with the Inconel fcc lattice of one
grain, as shown in Fig . 9(b) . This relation-
ship, reported previously in [4], has also
been found in studies on diffusion bonding
of Incoloy 825 to a low alloy steel [2] .
Figure 10 is a TEM micrograph of a re-

gion close to the bond interface of a spec-
imen hot pressed at 1050°C . The line AA'
represents the interface which has a wavy
appearance at the present magnification .
The Inconel has a work-hardened sub-

a.E
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Fic . 7 . SEM micrograph showing plate-like carbide
precipitation on the Inconel 625 boundaries .



FIG. 8 . (a) TEM micrograph showing the different types of carbides at the grain boundaries in the Inconel 625 ;
(b) EDS spectra and electron diffraction pattern from the M6C carbide ; (c) EDS spectra and electron diffraction
pattern from the MC carbide .

structure composed of cells and disloca-
tions . As can be observed in Fig . 11, a sig-
nificant number of large carbides of differ-
ent types can also be detected, together
with a dispersion of finer (<0 .1 µm in size)
MC carbides rich in Nb and Mo which pro-
duce a double diffraction effect. This effect
has been reported previously in the Inco-

loy bonded to a low alloy steel [2] . These
carbides, which have been identified in all
specimens, although too big for precipi-
tation hardening, can contribute to the
hardening seen in Fig . 5, inhibiting the re-
covery and recrystallization of the work-
hardened region in the Inconel close to the
bond interface .
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FIG. 10 . TEM micrograph of a region close to the bond
interface (AA') of a specimen hot pressed at 1050°C .

FIG . 9 . (a) TEM micrograph showing the different types of carbides inside the grains in the Inconel 625; (b) EDS
spectra from the M23C 6 carbide and electron diffraction pattern showing the cube-to-cube crystallographic re-
lationship of this carbide with the Inconel fcc lattice of one grain .

Figure 12 shows a region around the
bond interface of a specimen hipped at
1175°C . The interface AA' again appears
undulating at this magnification . The sub-
structure in the Inconel contains à few dis-
locations associated with grain boundaries
and carbides. This substructure is in con-
trast to that obtained by hot pressing (Fig .
10), where a heavily worked substructure
could be seen . The present structure could
result from the absence of shear strains
during the hipping process, compared
with those imparted by hot pressing . The
presence of this work-hardened substruc-
ture close to the bond interface could ex-
plain the fact that the hardness in this re-
gion is higher after hot pressing than after
hipping .

It is worth noting that, in all the - speci-
mens analyzed, an austenite band of vari-
able thickness (but generally around 4 .tm)
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FIG. 11. TEM micrograph of Inconel 625 near the in-
terface, showing MC precipitation and associated
double diffraction effect .

has been observed parallel to the bond in-
terface and in the steel . A similar band, free
of carbides, has been noted in a low alloy
steel bonded to Incoloy 825 [2] and could
be the result of diffusion of Cr and Ni from
the superalloy into the steel, thus stabiliz-
ing the austenite in the latter . The fact that
it is nearly carbide-free seems to be a con-
sequence of rapid carbon diffusion from
the steel into the Inconel . Outside this
band in the steel, the structures observed
are those typical of the steel concerned,

CONCLUSIONS

1 . Carbide diffusion from the steel into the
Inconel produces carbide precipitation
close to the interface in the Inconel .
These carbides form predominantly on
the grain and twin boundaries .

2. The microstructures produced by hip-
ping, which involves higher tempera-
tures and longer times than hot press-
ing, have a broader zone of carbide pre-
cipitation than those produced by hot
pressing. In addition, the microstruc-
tures produced by hipping contain a
large amount of intragranular carbide,

D . LUpCG EL k-

FIG. 12 . TEM micrograph of a region close to the bond
interface (AA') of a specimen hipped at 1175°C .

varying with the different cooling rates as
indicated earlier .



indieating that bulk diffusion has taken
place .

3 . The high hardness of the Inconel close
to the bond interface appears to be due
to the presence of carbides, which pre-
vent the recovery and recrystallization
of the work-hardened structures gen-
erat+ed in this region during the bonding
processes .

4. Diffraction pattern analysis has shown
that carbides rich in Mo are of the M6 C
type, those rich in Nb of the MC type,
and those rich in Cr of the M 23C6 type .

5. Diffusion of Cr and Ni from the Inconel
into the steel produced a band of stable
austenite in the steel parallel to the
interface .

6 . Both in the hot-pressed and in the
hipped specimens, microstructural
changes were observed which would
probably impair the corrosion resis-
tance of the Inconel. However, these
changes only occur to a depth of some
hundred micrometers from the bond in-
terface. Therefore Inconel cladding sev-

eral millimeters thick could be used as
these would have unaltered corrosion
resistance at the free surface .

The authors thank TUBACEX, S .A ., for their
financial support during the realization of this
work .
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