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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 
 

Το αλουμίνιο και τα κράματα αυτού αποτελούν ένα από τα πλέον 

ευρύτατα χρησιμοποιούμενα μεταλλικά υλικά, με ποικίλες τεχνολογικές και 

βιομηχανικές εφαρμογές. Από πλευράς μηχανικών ιδιοτήτων δεν παρουσιάζει 

αυξημένη μηχανική αντοχή αφού με την άσκηση σχετικά χαμηλών τάσεων 

παραμορφώνεται πλαστικά. Ωστόσο, η επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας για 

υλικά υψηλότατων απαιτήσεων οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων κραμάτων 

του αλουμινίου. 

Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή αποσκοπεί στη μελέτη της επίδρασης 

μικροκραματικής προσθήκης ζιρκονίου στη δομή και σε ορισμένες βασικές 

τεχνολογικές ιδιότητες του κράματος αλουμινίου 7075. Η παραπάνω προσθήκη 

πραγματοποιήθηκε επιτυχώς κατά τη διαδικασία της επαγωγικής χύτευσης του 

δεδομένου κράματος αλουμινίου. Το κράμα αλουμινίου 7075 βρίσκει ευρεία 

εφαρμογή σε πολύπλοκες διατάξεις αεροναυπηγικών και αεροδιαστημικών 

εφαρμογών, λόγω της ικανοποιητικά υψηλής αντοχής ως προς το βάρος τους. 

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκε χύτευση του κράματος αλουμινίου 

7075 με προσθήκη 0.2%κ.β. Zr, και ακολούθως έγινε έλεγχος της δομής και 

της μορφολογίας του παραχθέντος κράματος. Σε επόμενο στάδιο, μελετήθησαν 

η μικροσκληρότητα, η αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα, η 

αντιτριβική συμπεριφορά υπό ξηρές και λιπαντικές συνθήκες και τέλος η 

αντοχή σε καθοδική φόρτιση και εισδοχή υδρογόνου του κράματος αυτού. 

Το κράμα αλουμινίου 7075 με προσθήκη ζιρκονίου βρέθηκε να 

αποτελείται από: α) το στερεό διάλυμα αλουμινίου-ψευδαργύρου-μαγνησίου, 

β) Al3Zr , γ) Mg(ZnCu)2, δ) Al7Cu2Fe και ε) Al2CuMg ενδομεταλλικές ενώσεις. Η 

προσθήκη 0,2%κ.β. Zr στο κράμα οδήγησε στην εκλέπτυνση των κόκκων του 

κράματος αλουμινίου 7075 καθώς και σε αύξηση της τιμής της σκληρότητάς 

του.  

Η τριβολογική δε συμπεριφορά του κράματος αλουμινίου 7075 βρέθηκε 

να επηρεάζεται από την προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα. Ειδικότερα, η 
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προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα βρέθηκε να ελαττώνει το συντελεστή τριβής 

(μ) του ζεύγους των υλικών κράμα αλουμινίου 7075 – ανοξείδωτος 

μαρτενσιτικός χάλυβας, καθώς και το ρυθμό φθοράς του κράματος. 

Όσον αφορά την αντοχή του κράματος στη διάβρωση βρέθηκε ότι η 

προσθήκη ζιρκονίου μειώνει την αντιδιαβρωτική ικανότητά του, λόγω της 

αύξησης του κλάσματος όγκου των ανοδικών ενδομεταλλικών ενώσεων 

MgZn2. Ο μηχανισμός διάβρωσης του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο 

βρέθηκε να είναι αυτός της έντονης βελονοειδούς διάβρωσης (pitting 

corrosion) καθώς και φαινόμενα σχηματισμού και διαλυτοποίησης προϊόντων 

διάβρωσης. 

Τέλος, μελετήθηκε η επίδραση της μικροκραματικής αυτής προσθήκης 

στην εισδοχή και στη θραύση λόγω υδρογόνου. Η προσθήκη ζιρκονίου 

οδήγησε στο σχηματισμό μεγαλύτερου αριθμού σημείων παγίδευσης 

υδρογόνου κατά την καθοδική φόρτιση του κράματος. Το παραπάνω γεγονός 

αποδόθηκε κυρίως στην ύπαρξη των ενώσεων του ζιρκονίου και του 

μαγνησίου, οι οποίες έχουν μεγάλη συγγένεια με το υδρογόνο και το 

δεσμεύουν.  
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ABSTRACT 

 

Aluminium and its alloys are widely used in various technological and 

industrial applications, due to their physical, chemical and thermal properties. 

However, the mechanical strength of aluminium is limited. In the past decade a 

variety of aluminium alloys has been produced, in order to fulfill the increasing 

demand for innovative materials in various technological and industrial fields. 

In this Ph.D. Thesis, the effect of zirconium addition (0.2 w.t%) on some 

technological properties of 7075 aluminium alloy was investigated. The results 

that extracted compared with those of aluminium 7075 without zirconium. 

Aluminium 7075 alloy with zirconium addition was produced by induction 

melting. The 7075 aluminium alloy is one of the most important engineering 

alloys and has been utilized extensively in the aerospace and automotive 

industries by virtue of its high mechanical strength and low weight. 

For the production of 7075 aluminium alloy the following master alloys 

Al-Cu, Al-Zn-Mg and Al-Zr were melted. The melts were prepared by placing 

20gf master alloys in a clay bonded graphite crucible coated with boron nitride 

and melting in an induction furnace.  

Structural and metallographical study of 7075 alloy was performed with 

the aid of X-ray Diffraction (XRD), Metallurgical Microscopy, Scanning 

Electron Microscopy (SEM), Electron Dispersive Spectroscopy (EDS), 

Electron Backscattering Diffraction (EBSD) and Transmission Electron 

Microscopy (TEM) techniques. Aluminium 7075 with zirconium was found to 

consist of: (a) aluminium-zinc-magnesium solid solution, (b) Al3Zr (c) 

Mg(ZnCu)2, (d) Al7Cu2Fe and (e) Al2CuMg intermetallic phases. 

As revealed the grains of the 7075 aluminium alloy containing 0.2 w.t% 

zirconium were refined and this is might be due to the precipitation of binary 

Al3Zr at the Al matrix and grain boundaries too, during casting process. In 

addition the zirconium doped 7075 alloy exhibited higher microhardness values 

compared to that without zirconium. 
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The tribological behaviour of 7075 alloy with and without zirconium 

addition, under dry and lubricated conditions, was also examined. The results 

showed that the addition of zirconium led to lower values of friction coefficient 

of aluminuium 7075 with zirconium – stainless steel tribosystem. The addition 

of zirconium was also found to decrease the wear rate of this system.  

The influence of zirconium addition on the corrosion behavior of 

aluminium 7075 was also examined. It was observed that the addition of 

zirconium decreases the corrosion resistance of the alloy. This may be 

attributed to the higher volume fraction of η΄ precipitates finely distributed 

along the grain boundaries of zirconium doped aluminium alloy. 

Finally, the effect of this minor addition on the hydrogen absorption and 

embrittlement of 7075 aluminium alloy was investigated. Zirconium addition 

led to increased number of trapping sites in the alloy and this may be due to the 

fact that zirconium and magnesium compounds have strong affinity with 

hydrogen and are irreversible traps for it.  
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 

Το αλουμίνιο και τα κράματά του αποτελούν ένα από τα πλέον 

ευρύτατα χρησιμοποιούμενα μεταλλικά υλικά, με ποικίλες τεχνολογικές και 

βιομηχανικές εφαρμογές. Το αλουμίνιο και τα κράματα αυτού χαρακτηρίζονται 

από μια σχετικά χαμηλή πυκνότητα (2.7 g/cm3 έναντι 7.9 g/cm3 για τους 

χάλυβες), υψηλή ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα και αντίσταση στη 

διάβρωση σε ορισμένα κοινά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένης και της 

συνήθους ατμόσφαιρας [1]. 

 Η σημασία του για την κατασκευαστική βιομηχανία είναι πολύ μεγάλη, 

διότι το μέταλλο αυτό, και τα κράματά του παρουσιάζουν υψηλό ειδικό μέτρο 

ελαστικότητας (Ε/ρ) και υψηλή ειδική μηχανική αντοχή (σTS/ρ), σε σχέση με 

άλλα μέταλλα και κράματα. 

 Από πλευράς μηχανικών ιδιοτήτων δεν παρουσιάζει αυξημένη μηχανική 

αντοχή αφού με την άσκηση σχετικά χαμηλών τάσεων παραμορφώνεται 

πλαστικά. Ωστόσο, η επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας για υλικά υψηλότατων 

απαιτήσεων οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων κραμάτων του αλουμινίου. 

 Προκειμένου ο Μεταλλουργός Μηχανικός να βελτιώσει κάποιες από τις 

ιδιότητες του κράματος αλουμινίου επεμβαίνει στη δομή και τη χημική 

σύσταση αυτού. Η παραπάνω διαδικασία επιτυγχάνεται είτε κατά τη 

διαδικασία χύτευσης του δεδομένου κράματος αλουμινίου, είτε με την 

εκτέλεση ορισμένων θερμο-μηχανικών διεργασιών στο κράμα. 

 Η παρούσα Διδακτορική Διατριβή αποσκοπεί στην μελέτη της 

επίδρασης μικροκραματικής προσθήκης ζιρκονίου στη δομή και σε ορισμένες 

βασικές τεχνολογικές ιδιότητες του κράματος αλουμινίου 7075. Το κράμα 

αλουμινίου 7075 βρίσκει ευρεία εφαρμογή σε πολύπλοκες διατάξεις 

αεροναυπηγικών και αεροδιαστημικών εφαρμογών, λόγω της ικανοποιητικά 

υψηλής αντοχής ως προς το βάρος τους. 



 

 2 

 Όπως είναι γνωστό οι κύριες αιτίες καταστροφής ή αστοχίας των 

υλικών μπορούν να χωρισθούν σε τρεις κύριες κατηγορίες, οι οποίες 

παρατίθενται στην ακόλουθη εικόνα. 

 

 

 
Παράγοντες καταστροφής ή αστοχίας των τεχνολογικών υλικών. 

 

 Σε κάθε κεφάλαιο της Διδακτορικής Διατριβής αρχικά γίνεται μια 

σύντομη θεωρητική ανασκόπηση των βασικών αρχών που πραγματεύεται 

αυτό. Εν συνεχεία παρατίθενται συναφείς Επιστημονικές Δημοσιεύσεις που 

μελετήθησαν κατά την εκπόνηση της παρούσης Διατριβής. Τέλος, το κάθε 

κεφάλαιο περατώνεται με την πειραματική μελέτη της δομής, μορφολογίας και 

ορισμένων τεχνολογικών ιδιοτήτων του κράματος. 

 Αρχικά πραγματοποιήθηκε χύτευση του κράματος αλουμινίου 7075 με 

προσθήκη 0.2%κ.β. Zr. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε έλεγχος της δομής και 

της μορφολογίας του παραχθέντος κράματος, με τη χρήση Περιθλασίμετρου 

ακτίνων-Χ καθώς και Μεταλλουργικού και Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου 

Σάρωσης. Για την αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση των φάσεων των δύο 

κραμάτων αλουμινίου 7075 έγινε χρήση της τεχνικής EBSD και της τεχνικής 

της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Διερχόμενης Δέσμης, TEM. Με τη τεχνική 

της φασματομετρίας ατομικής εκπομπής με πηγή επαγωγικά συζευγμένου 

πλάσματος (ICP-AES) μελετήθηκε η χημική σύσταση του κράματος. Τα 

Θερμο-μηχανικές 
Καταπονήσεις

Οξείδωση- 
Διάβρωση

Τριβή- 
Φθορά
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αποτελέσματα που προέκυψαν συγκρίθηκαν με αντίστοιχα απο τη μελέτη του 

διαμορφωμένου κράματος, το οποίο δεν περιείχε ζιρκόνιο (Zr). 

 Σε επόμενο στάδιο, μελετήθησαν διεξοδικά ορισμένες τεχνολογικές 

ιδιότητες των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075, οι οποίες δεν έχουν διερευνηθεί 

επαρκώς στη διεθνή βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, μελετήθησαν η 

μικροσκληρότητα, η αντοχή σε διάφορα διαβρωτικά περιβάλλοντα, η 

αντιτριβική συμπεριφορά του υλικού υπό ξηρές και λιπαντικές συνθήκες, η 

αντοχή σε καθοδική φόρτιση και εισδοχή υδρογόνου, καθώς και το βαθμό που 

επηρεάζει η προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα τις παραπάνω ιδιότητες. 

 Ελπίζεται με την εκπόνηση της Διδακτορικής αυτής Διατριβής να 

επιτευχθεί η παραγωγή νέων γνώσεων και χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με 

την επίδραση μικροκραματικών προσθηκών, όπως ζιρκόνιο (Zr), κατά τη 

διαδικασία της χύτευσης σε ορισμένες βασικές τεχνολογικές ιδιότητες του 

ευρύτατα χρησιμοποιούμενου κράματος αλουμινίου 7075. 

 

 

 

Δημήτριος Α. Λάγαρης 

Αθήνα 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 5

1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ  
 
 
1.1 Αλουμίνιο 
 

1.1.1 Ιστορική αναδρομή της ανακάλυψης του αλουμινίου 

 
 

Ο άνθρωπος χρησιμοποιεί εδώ και περίπου 7 χιλιάδες χρόνια τα 

μέταλλα. Τα 100 περίπου χρόνια που πέρασαν από την βιομηχανική παραγωγή 

του αλουμινίου καθιστούν το αλουμίνιο ως ένα ¨νέο¨ μέταλλο. Σε αντίθεση με 

άλλα μέταλλα, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός, το αλουμίνιο δεν υπάρχει στη 

φύση σε απλές χημικές ενώσεις, οι οποίες να είναι εύκολα διασπάσιμες και για 

τον λόγο αυτό η απομόνωση αυτού του τόσο σημαντικού μετάλλου 

καθυστέρησε σημαντικά. Η ανακάλυψή του αλλά και η παραγωγή του έγινε 

δυνατή μόνο μετά την ανακάλυψη και την ευρεία χρήση του ηλεκτρισμού σε 

συνδυασμό με την επιστήμη της χημείας. 

Παρόλο που το αλουμίνιο έγινε γνωστό στις αρχές του 19ου αιώνα, 

ωστόσο χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχαιότητα με τη μορφή της αργίλου σαν 

πρώτη ύλη για την κατασκευή αγγείων, ενώ κάποια άλατα που περιείχαν 

αλουμίνιο χρησιμοποιήθηκαν τόσο για βαφές, όσο και για φαρμακευτικά 

σκευάσματα. Οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, Έλληνες, Κινέζοι και Ρωμαίοι, 

χρησιμοποίησαν το αλουμίνιο στις φυσικές του ενώσεις χωρίς πιθανότατα να 

έχουν πλήρη γνώση της ύπαρξης ενός μετάλλου που έδινε τόσο ξεχωριστές 
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ιδιότητες στις δημιουργίες τους. Οι αρχαίοι Έλληνες και Ρωμαίοι γνώριζαν τη 

στυπτηρία και την χρησιμοποιούσαν. Η στυπτηρία, μία κρυσταλλική ένωση 

του αλουμινίου με το χημικό τύπο K2SO4·Al2(SO4)3·24H2O χρησιμοποιείται 

ακόμα ως στυπτικό, καθώς επίσης και στη βαφική. Επίσης, χρησιμοποιούσαν 

αργιλοπυριτικές ενώσεις στην κεραμική. 

Κατά τον Μεσαίωνα, οι επιστήμονες-αλχημιστές της εποχής, 

υποπτεύθηκαν την ύπαρξη ενός μετάλλου στην τόσο κοινή και φθηνή άργιλο, 

που θα τους έδινε την πολυπόθητη λύση δημιουργίας χρυσού με την 

μετάλλαξή του. Με τον τρόπο αυτό άρχισε η μελέτη και η προσπάθεια για την 

παραγωγή του αλουμινίου. 

Το 1761 προτάθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία το όνομα ¨alume¨ από 

τον de Morveau, ως η βάση του ¨alum¨, δηλαδή του μετάλλου που δεν υπήρχε 

στην καθαρή του μορφή. Αργότερα, το 1807, ο Sir Humphey Davy πρότεινε το 

όνομα ¨alumium¨ για το μέταλλο, ενώ λίγο αργότερα συμφώνησε με τον όρο 

¨aluminum¨ για το μέταλλο, όνομα που ακόμα χρησιμοποιείται για το 

αλουμίνιο στη Βόρεια Αμερική. Λίγο αργότερα καθιερώθηκε ο όρος 

¨aluminium¨ ώστε να μην διαφέρει το όνομα του νέου μετάλλου από τα άλλα 

καθιερωμένα ονόματα των φυσικών στοιχείων που έχουν κατάληξη σε ¨ium¨. 

Η διεθνής χημική ονομασία του νέου μετάλλου είναι ¨αλουμίνιο¨ μέχρι και τις 

μέρες μας. Το ίδιο ίσχυσε και στις ΗΠΑ μέχρι το 1925, όταν η Αμερικάνικη 

Εταιρία Χημείας αποφάσισε να αλλάξει το όνομα ξανά σε ¨aluminum¨. Ακόμα 

και σήμερα οι Αμερικάνοι χρησιμοποιούν αυτή την ονομασία σε αντίθεση με 

τον υπόλοιπο κόσμο. 

Ο πρώτος επιστήμονας που κατόρθωσε να παράγει καθαρό αλουμίνιο 

ήταν ο Hans Christian Oersted το 1825, χρησιμοποιώντας το χλωρίδιο του 

αλουμινίου (AlCl3) και αμάλγαμα ποτάσας (ανθρακικό ή καυστικό κάλιο), 

δηλαδή ένα κράμα ποτάσας και ψευδαργύρου [2]. Ο Oersted ανεβάζοντας την 

θερμοκρασία του μίγματος, σε κατάσταση χαμηλής πίεσης πέτυχε την 

απομάκρυνση του ψευδαργύρου, ενώ το εναπομείναν υλικό ήταν το αλουμίνιο. 

Η ανακάλυψη του αλουμινίου δημιούργησε ένα ¨πολύτιμο¨ μέταλλο, 

αφού ήταν πολύ δύσκολη και ακριβή η παραγωγή του. Παρακάτω γίνεται 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CF%89%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CE%B9�
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αναφορά στις ημερομηνίες-σταθμούς κατά τη εξέλιξη της παραγωγής του 

αλουμινίου απ’ τις αρχές του 19ου αιώνα: 

• 1808: Ο Βρετανός Davy ανακαλύπτει την ύπαρξη του νέου 

μετάλλου. 

• 1821: Ο P.Berthier ανακαλύπτει κοντά στο χωριό Les Baux στη 

Γαλλία μια σκληρή και κοκκινωπή ουσία που περιέχει περίπου 52% αλουμίνιο 

και την ονομάζει βωξίτη. 

• 1825: Ο Δανός Hans Christian Oersted παράγει μια μικρή 

ποσότητα αλουμινίου χρησιμοποιώντας διάλυμα ποτάσας. 

• 1827: Ο Γερμανός Friedrich Wohler ανακοινώνει την ανακάλυψή 

του για την παραγωγή αλουμινίου μέσω της αντίδρασης ποτάσας με άνυδρο 

χλωρίδιο του αλουμινίου. 

• 1845: Ο Wohler ανακαλύπτει και καταγράφει την πυκνότητα του 

αλουμινίου και συνεπώς μια από τις βασικές του ιδιότητες, την ελαφρότητα. 

• 1854: Ο Henri Saite-Claire Deville βελτιώνει την μέθοδο του 

Wohler και παράγει βιομηχανικά αλουμίνιο για πρώτη φορά στην ιστορία. Η 

τιμή του μετάλλου ξεπερνά αυτή του χρυσού και της πλατίνας. 

• 1855: Μια ράβδος αλουμινίου εκτίθεται στην Διεθνή Έκθεση 

των Παρισίων μαζί με άλλα πολύτιμα μέταλλα. 

• 1886: Δύο νέοι και άγνωστοι μέχρι τότε επιστήμονες, ο Γάλλος 

Paul Louis Toussaint Heroult και ο Αμερικανός Charles Martin Hall, 

εφευρίσκουν την μέθοδο παραγωγής αλουμινίου μέσω της ηλεκτρόλυσης 

διαλύματος αλουμίνας. Οι δύο επιστήμονες εργάστηκαν ξεχωριστά, χωρίς να 

ξέρουν ο ένας την εργασία του άλλου. 

• 1888: Οι πρώτες εταιρίες παραγωγής αλουμινίου γεννήθηκαν στη 

Γαλλία, την Ελβετία και τις ΗΠΑ. 

• 1889: Ο Αυστριακός Friedrich Bayer, γιος του ιδρυτή της 

περίφημης εταιρίας χημικών ουσιών, εφευρίσκει τη μέθοδο παραγωγής 

μεγάλων ποσοτήτων αλουμίνας από βωξίτη. 

• 1900: Η ετήσια παραγωγή του αλουμινίου ανέρχεται σε υψηλές 
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ποσότητες, φτάνοντας τους 8 τόνους σε ετήσια βάση. 

Το αλουμίνιο άρχισε να δημιουργεί την δική του αγορά, καθώς η 

παραγωγή του στις αρχές του αιώνα έβγαλε το μέταλλο αυτό από την λίστα 

των πολύτιμων μετάλλων. Οι πρώτες χρήσεις του αλουμινίου σε βιομηχανικές 

εφαρμογές ξεκίνησαν τις ακόλουθες χρονιές : 

• 1908: όταν πραγματοποιήθηκε η παραγωγή καλωδίων μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης. 

• 1910: με την παραγωγή καλωδίων για χρήση σε υπόγειες 

γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ήταν μονωμένες με 

μολύβι και χαρτί και χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στην Βοστόνη. 

• 1912: με την παραγωγή κουπαστών εσωτερικών χώρων από 

αλουμίνιο στο επιβατικό πλοίο AQUITANA. 

• 1917: με την παραγωγή καλωδίου για μετασχηματιστές 

ηλεκτρικής ενέργειας και το 

• 1920: με την παραγωγή μηχανικών μερών για μηχανές. 

 

Σήμερα το αλουμίνιο συμπληρώνει 160 έτη ζωής περίπου, ενώ 

βρίσκεται σε βιομηχανική κλίμακα παραγωγής για περίπου 100 χρόνια μόνο. 

 

1.1.2 Γενικά στοιχεία για το αλουμίνιο 

Το αλουμίνιο είναι χημικό στοιχείο που ανήκει στην τρίτη ομάδα του 

Περιοδικού Συστήματος. Ο ατομικός του αριθμός είναι 13, το σύμβολό του Αl, 

το ατομικό του βάρος 26,97 και το ειδικό βάρος του δηλαδή η πυκνότητά του 

είναι ίση με 2,7g/cm3. Το σημείο τήξης του είναι περίπου 659,7ο C και το 

σημείο ζέσεως 2057 οC. 

Το αλουμίνιο κρυσταλλώνεται στο εδροκεντρωμένο κυβικό σύστημα 

και η ατομική του ακτίνα είναι 2,856Ǻ (όπου 1Ǻ ισοδυναμεί με 10-8cm). Η 

σταθερά του πλέγματος είναι 4,05Ǻ. Στην εδροκεντρωμένη κυβική δομή οι 

πυκνές διευθύνσεις σε άτομα είναι οι διαγώνιες του κύβου, δηλαδή οι 

διευθύνσεις <110>. Στην παρακάτω εικόνα φαίνεται η δομή του αλουμινίου. 
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Η σπουδαιότερη ένωση του αλουμινίου είναι το οξείδιο του αλουμινίου 

ή αλουμίνα, όχι μόνο γιατί αποτελεί μια από τις βάσεις για την παραγωγή 

αυτού του μετάλλου, αλλά και γιατί η ίδια μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 

εφαρμογές, όπως σε τεχνητούς πολύτιμους λίθους, λειαντικά και αλλού. Είναι 

αρκετά ανθεκτική σε υψηλές θερμοκρασίες και βρίσκει εφαρμογή στην 

κατασκευή κλιβάνων και χωνευτηρίων. Άλλες σημαντικές ενώσεις είναι το 

χλωριούχο αλουμίνιο, που είναι πολύ υγροσκοπικό και σε υγρή ατμόσφαιρα 

εκλύει ατμούς υδροχλωρίου, το θειικό αλουμίνιο, που βρίσκει εφαρμογή στη 

βυρσοδεψία, τη βαφική, τη βιομηχανία χάρτου και το φθοριούχο αλουμίνιο, 

που είναι ο γνωστός κρυόλιθος. 

 

1.1.3. Ιδιότητες του αλουμινίου 

Οι ιδιότητες που κάνουν το αλουμίνιο τόσο σημαντικό για την 

βιομηχανία είναι το χαμηλό του βάρος, η υψηλή αντοχή του σε μηχανικές 

καταπονήσεις και η εξαιρετική αντοχή του στη διάβρωση, η οποία οφείλεται 

στο φαινόμενο της παθητικοποίησης. Το καθαρό αλουμίνιο είναι αρκετά 

μαλακό και όλκιμο. Με την προσθήκη σιδήρου, χαλκού και άλλων κραματικών 

στοιχείων βελτιώνονται κατά πολύ οι μηχανικές ιδιότητες. Το αλουμίνιο 

κατεργάζεται εύκολα με χύτευση και με αφαίρεση υλικού. Παρουσιάζει επίσης 

πολύ καλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα. 

Το αλουμίνιο είναι μέταλλο λευκό-αργυρόχρωμο, ελαφρύ και 

ευκατέργαστο. Παρουσιάζει μεγάλη χημική δραστικότητα και καλή αντίσταση 

Εδροκεντρωμένο κυβικό σύστημα. Εδροκεντρωμένο κυβικό σύστημα. 

http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A0%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7&action=edit�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%81%CE%BF%CF%82�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CE%BB%CE%BA%CF%8C%CF%82�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1&action=edit�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A7%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit�
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1&action=edit�
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%B9%CE%BC%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1�
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στη διάβρωση, γιατί καλύπτεται γρήγορα από ένα λεπτό στρώμα οξειδίου [3-5] 

που προστατεύει την επιφάνεια από άλλες αλλοιώσεις. Σε καθαρή κατάσταση 

φέρεται σε εύκαμπτες πλάκες ή σε λεπτή σκόνη, που όταν καίγονται σε 

ατμόσφαιρα οξυγόνου παράγουν έντονο φως (λυχνία αλουμινίου). Το 

αλουμίνιο δεν προσβάλλεται από το νιτρικό οξύ σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, ενώ το υδροχλωρικό και το υδροφθορικό οξύ αντιδρούν έντονα 

αν έρθουν σε επαφή με αυτό. Είναι καλός αγωγός της θερμότητας και του 

ηλεκτρισμού, έχοντας  το 62% της αγωγιμότητας του χαλκού με μικρότερο 

ειδικό βάρος και χαμηλότερο κόστος απ’ αυτόν. Με μαζικό αριθμό 27, διαθέτει 

6 ραδιενεργά ισότοπα, από τα οποία μόνο το ένα είναι ευσταθές (27Al) και 

βρίσκεται σε κάποιους μετεωρίτες, στους οποίους παράγεται από την κοσμική 

ακτινοβολία, ενώ χάρη στο μεγάλο χρόνο υποδιπλασιασμού του 

χρησιμοποιείται για την μέτρηση της ραδιενέργειας ως πρότυπο και σε έρευνες 

της διάβρωσης των κραμάτων. 

 

 

 

Πυκνότητα / Ειδικό Βάρος (g.cm-3 at 20 °C) 2.70 

Σημείο τήξης (°C) 660 

Ηλεκτρική αγωγιμότητα στους 20°C

(% επί της αγωγιμότητας του χαλκού) 

62 

Θερμική αγωγιμότητα (cal.sec-1cm-1K-1) 0.5 

Ανακλαστικότητα (%) 90.0 

 

 

Το αλουμίνιο διαμορφώνεται, ελάσσεται, εξελάσσεται, διελάσσεται, 

συγκολλάται και συνεπώς αποτελεί ιδανικό υλικό κατασκευών. Το μέτρο 

ελαστικότητας του(~70.000ΜPa) είναι τρεις φορές χαμηλότερο από εκείνο του 

σιδήρου. Σε δεδομένη κατάσταση φόρτισης, μια κατασκευή από αλουμίνιο 

παρουσιάζει 3 φορές μεγαλύτερη ελαστική επιμήκυνση από μια σιδερένια 
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κατασκευή. 

Το αλουμίνιο καθώς και τα περισσότερα από τα κράματά του είναι 

ανθεκτικά σε πολλές μορφές διάβρωσης. Λόγω της μεγάλης συνάφειας με το 

οξυγόνο, η φυσική επιφάνεια του μετάλλου είναι μονίμως καλυμμένη με 

στρώμα οξειδίου του αργιλίου, που αποτελεί ένα πολύ αποτελεσματικό 

εμπόδιο εξάπλωσης της διάβρωσης.  

 

1.1.4. Χρήσεις του αλουμινίου 

Το αλουμίνιο χρησιμοποιείται ευρέως σε πληθώρα εφαρμογών. Η 

χρήση του αλουμινίου για την κατασκευή προϊόντων έχει σημαντικά 

πλεονεκτήματα λόγω της χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας που 

επιτυγχάνεται. Πιο συγκεκριμένα : 

Στον τομέα των μεταφορών, το αλουμίνιο βρίσκει συνεχώς αυξανόμενη 

εφαρμογή στην κατασκευή τρένων, αεροπλάνων, αυτοκινήτων, επιβατηγών 

πλοίων και διαστημικών οχημάτων λόγω του ότι συνδυάζει χαμηλό βάρος και 

στιβαρότητα κατασκευής. 

Το αλουμίνιο δεν είναι τοξικό, είναι αδιαπέραστο για διάφορα 

περιβάλλοντα μέσα, γεγονός που το καθιερώνει σαν βασική πρώτη ύλη για τις 

συσκευασίες γενικά αλλά και για τις εύκαμπτες συσκευασίες τροφίμων. 

Ειδικότερα, στην αυτοκινητοβιομηχανία, η ελάττωση του βάρους 

συνεπάγεται μειωμένη κατανάλωση καυσίμου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του 

αυτοκινήτου. Έτσι λοιπόν, με την χρήση του αλουμινίου αντί ενός βαρύτερου 

μετάλλου (π.χ. χάλυβας), μειώνεται η εκπομπή καυσαερίων και η συνολική 

κατανάλωση καυσίμου. Το αλουμίνιο επίσης, παρουσιάζει καλή ευχυτότητα 

ιδιότητα που το καθιστά ικανό να χρησιμοποιείται για την κατασκευή 

εξαρτημάτων με πολύπλοκο σχήμα. 

Εκτεταμένη χρήση αλουμινίου γίνεται και στον τομέα των δομικών 

κατασκευών. Έρευνες έδειξαν ότι μέσω της χρήσης αλουμινίου στην δόμηση 

εξοικονομείται ενέργεια (50% το χειμώνα και 25% το καλοκαίρι). Ταυτόχρονα 

το αλουμίνιο αποτελεί ιδανικό υλικό για συστήματα σκιασμού κτιρίων και 

στήριξης φωτοβολταϊκών στοιχείων. Επίσης, το αλουμίνιο αποτελεί το πλέον 
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κατάλληλο υλικό για εξωτερικά κουφώματα διότι παρουσιάζει καλή 

συμπεριφορά στις εκάστοτε κλιματολογικές συνθήκες. Τα συστήματα 

κουφωμάτων αλουμινίου ικανοποιούν τις απαιτήσεις για τον σχεδιασμό, την 

λειτουργικότητα, την ηχομόνωση και θερμομόνωση και την αντοχή στον 

χρόνο. 

Στην συσκευασία ποτών και αναψυκτικών, σημαντικό ρόλο παίζει το 

χαμηλό βάρος των κουτιών του αλουμινίου σε σχέση με άλλες εναλλακτικές 

συσκευασίες. Το γεγονός αυτό περιορίζει σημαντικά την ενέργεια που 

δαπανάται τόσο για την μεταφορά όσο και για την διακίνηση των διαφόρων 

προϊόντων. 

Τέλος, χρησιμοποιείται και στην ηλεκτρική βιομηχανία για την 

παραγωγή καλωδίων, κεραιών και εξαρτημάτων για τις τηλεοράσεις, τους 

καταψύκτες και τα συστήματα κλιματισμού. 

 

 

1.2 Το αλουμίνιο και τα κράματά του 

Ο κύριος λόγος δημιουργίας των κραμάτων είναι η βελτίωση των 

μηχανικών, τριβολογικών και διαβρωτικών ιδιοτήτων του εκάστοτε μετάλλου. 

Τα κράματα του αλουμινίου δημιουργούνται ώστε να βελτιώσουν 

κυρίως την μέτρια μηχανική του αντοχή (90ΜPa, ενώ ο μαλακός χάλυβας έχει 

260ΜPa) και τις επιφανειακές ιδιότητες, δηλαδή την αντοχή στην διάβρωση 

και την τριβή. 

Οι κυριότερες κραματικές προσθήκες του αλουμινίου καθώς και η 

επίδρασή τους στις ιδιότητές του φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα : 

Το εμπορικά καθαρό αλουμίνιο είναι προϊόν ηλεκτρολύσεως με 

καθαρότητα πάνω από 99%. Κύριες μικροπροσμίξεις σιδήρου (Fe) και 

πυριτίου (Si) μπορούν να ευρίσκονται σ’ αυτό σε περιορισμένο φυσικά βαθμό. 
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 

Χαλκός Σε ποσοστό ως 12%, βελτιώνει τη μηχανική αντοχή 

και τη κατεργασιμότητα. 

Σίδηρος Βελτιώνει την αντοχή και την σκληρότητα και μειώνει 

τις πιθανότητες θερμής ρωγμάτωσης κατά την χύτευση. 

Μαγγάνιο Βελτιώνει την ολκιμότητα και, σε συνδυασμό με τον 

σίδηρο, τη χυτευσιμότητα. 

Μαγνήσιο Βελτιώνει την μηχανική αντοχή και την αντοχή σε 

διάβρωση. Σε ποσοστό μεγαλύτερο από 6% προκαλεί 

σκλήρυνση με κατακρήμνιση. 

Πυρίτιο Βελτιώνει, σε μεγάλο βαθμό, την χυτευσιμότητα και 

την αντοχή σε διάβρωση. 

Ψευδάργυρος Μειώνει την χυτευσιμότητα, όμως σε συνδυασμό με 

άλλα στοιχεία προσθήκης, βελτιώνει την μηχανική αντοχή. 

 

 

1.2.1 Κατηγορίες κραμάτων αλουμινίου 

Τα κράματα του αλουμινίου διακρίνονται σε δύο κατηγορίες : 

 Χυτά κράματα 

 Διαμορφωμένα κράματα 

 

Α) Χυτά κράματα αλουμινίου 

 

Τα χυτά κράματα του αλουμινίου ανάλογα με τα κύρια στοιχεία 

προσθήκης χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες. 
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ΚΩΔΙΚΟΣ                                                ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

1ΧΧ.Χ                                                    Αλουμίνιο καθαρότητας 99,00% 

2ΧΧ.Χ                                                    Χαλκός 

3ΧΧ.Χ                                                    Πυρίτιο και Χαλκός ή Μαγνήσιο 

4ΧΧ.Χ                                                    Πυρίτιο 

5ΧΧ.Χ                                                    Μαγνήσιο 

6ΧΧ.Χ                                                    Μη χρησιμοποιούμενη σειρά 

7ΧΧ.Χ                                                    Ψευδάργυρος 

8ΧΧ.Χ                                                    Κασσίτερος 

9ΧΧ.Χ                                                    Άλλα στοιχεία 

 

 

Για τα κράματα χύτευσης ο πρώτος αριθμός υποδηλώνει το κύριο 

στοιχείο προσθήκης και οι δύο επόμενοι την κατηγορία του εκάστοτε 

κράματος. Ακολουθεί τελεία και ο επόμενος αριθμός αναφέρεται στην 

μορφολογία του προϊόντος χύτευσης. Το (0) δείχνει ότι πρόκειται για χυτό και 

το (1) ότι πρόκειται για πλίνθωμα. 

 

            Β) Διαμορφωμένα κράματα αλουμινίου 

 

Τα διαμορφωμένα κράματα του αλουμινίου παράγονται από τα χυτά 

κράματα ακολουθώντας τις παρακάτω διαδικασίες: 

 

 Επανάτηξη του χυτού υλικού και δεύτερη χύτευση 

 Επιφανειακή εκλέπτυνση του υλικού 

 Προθέρμανση και ομογενοποίηση του υλικού 

 Θερμή έλαση 

 Έλαση εν-ψυχρώ 

 

Σε αντιστοιχία με τα χυτά κράματα, τα κράματα διαμόρφωσης 

διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με την κύρια κραματική 

προσθήκη. 
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Κράματα Σειρά 

Αλουμίνιο > 99% 1ΧΧΧ 

Χαλκός 2ΧΧΧ 

Μαγγάνιο 3ΧΧΧ 

Πυρίτιο 4ΧΧΧ 

Μαγνήσιο 5ΧΧΧ 

Μαγνήσιο + Πυρίτιο 6ΧΧΧ 

Ψευδάργυρος 7ΧΧΧ 

Άλλα στοιχεία 8ΧΧΧ 

Σειρές που δεν χρησιμοποιούνται *ΧΧΧ 

 

 

Κατηγοριοποίηση διαμορφωμένων κραμάτων 

 

Σειρά 1000:  Καθαρό αλουμίνιο με 99% ελάχιστη καθαρότητα 

Το καθαρό αλουμίνιο υποδιαιρείται σε κατηγορίες ανάλογα με την 

περιεκτικότητα σε αλουμίνιο. Χαρακτηρίζεται από την υψηλή αντίσταση στη 

διάβρωση, υψηλή θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα και εύκολη 

μορφοποίηση. Οι μηχανικές αντοχές είναι σχετικά χαμηλές. 

Σειρά 2000:  Κράματα αλουμινίου-χαλκού 

Τα κράματα της σειράς αυτής αποκτούν μηχανικές αντοχές υψηλότερες 

από αυτές του μέσου χάλυβα και χρησιμοποιούνται σε κατασκευές με υψηλές 

απαιτήσεις για μηχανική αντοχή. 

Σειρά 3000:  Κράματα αλουμινίου-μαγγανίου 

Τα χαρακτηριστικά των κραμάτων της σειράς αυτής είναι η εύκολη 

μορφοποίηση, η καλή αντοχή στην ατμοσφαιρική διάβρωση, η ευκολία 

συγκόλλησης. Χαρακτηριστικά κράματα της σειράς είναι το 3003 και 3004. 

Σειρά 4000:  Κράματα αλουμινίου πυριτίου 

Η παρουσία του πυριτίου ελαττώνει το σημείο τήξης των κραμάτων της 

κατηγορίας αυτής. Το γεγονός αυτό, καθιστά τα κράματα αυτά κατάλληλα για 

χρήση ως ηλεκτρόδια πλήρωσης σε εργασίες συγκόλλησης κομματιών 
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αλουμινίου. 

Σειρά 5000:  Κράματα αλουμινίου-μαγνησίου 

Τα χαρακτηριστικά των κραμάτων αυτών είναι η πολύ καλή 

συγκολλησιμότητα, η καλή συμπεριφορά σε χαμηλές θερμοκρασίες, η πολύ 

καλή αντιδιαβρωτική συμπεριφορά στο θαλάσσιο περιβάλλον και οι μέσες 

μηχανικές αντοχές. Χρησιμοποιείται ευρέως στη ναυπηγική, στη χημική 

βιομηχανία, στις οικοδομές, στα μεταφορικά μέσα. Χαρακτηριστικά κράματα 

είναι τα 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182. 

Σειρά 6000:  Κράματα αλουμινίου - πυριτίου - μαγνησίου 

Αποτελούν τα κράματα που κατά βάση χρησιμοποιούνται στην διέλαση 

για την παραγωγή των προφίλ αλουμινίου. Χαρακτηριστικά κράματα είναι τα 

6005, 6061, 6082, 6060, 6063. 

Σειρά 7000:  Κράματα αλουμινίου-ψευδαργύρου 

Ο ψευδάργυρος και το μαγνήσιο είναι τα κύρια κραματοποιά στοιχεία. 

Τα κράματα αυτά επιτυγχάνουν τις υψηλότερες μηχανικές ιδιότητες από όλα 

τα κράματα αλουμινίου και βρίσκουν εφαρμογή στην αεροναυπηγική και 

αεροδιαστημική βιομηχανία. 

 
1.2.2. Κράμα αλουμινίου 7075 
 
 Τα κράματα αλουμινίου 7075 ανήκουν στη σειρά κραμάτων αλουμινίου 

7ΧΧΧ, τα οποία υφίστανται σκλήρυνση με θερμική κατεργασία. Τα κράματα 

αλουμινίου 7075 διαθέτουν ικανοποιητικά υψηλή αντοχή, δυσθραυστότητα και 

αντιδιαβρωτική αντοχή υπό μηχανική καταπόνηση ως προς το βάρος τους, με 

αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολύπλοκες διατάξεις 

αεροναυπηγικών και αεροδιαστημικών εφαρμογών [6-9]. 

 Είναι γνωστό ότι η μηχανική αντοχή των κραμάτων αυτών εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το ποσοστό του Zn και Mg στο στερεό διάλυμα, καθώς από 

το υπέρκορο στερεό διάλυμα σχηματίζεται ομοόμορφη και λεπτομερής 

διασπορά κατακρημνισμάτων της φάσεως MgZn2 κατά τη τεχνητή γήρανση, 

σύμφωνα με την ακόλουθη διαδικασία: 
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Υπέρκορο στερεό διάλυμα → ζώνες GP → η΄ (μετασταθής φάση) → η 

(MgZn2) [10-12]. 

 Ο Cu προστίθεται στα κράματα αλουμινίου 7075 προκειμένου να 

αυξήσει τη διαβρωτική αντοχή υπό μηχανική καταπόνηση [13-14]. Η 

προσθήκη Cu στα κράματα αυτά έχει ως συνέπεια την κατακρήμνιση 

χονδρομερών φάσεων όπως Al2CuMg (S φάση) με τάξη μεγέθους ~3-6μm και 

σωματίδια  Al7Cu2Fe συσσωματωμένα σε επιμηκυσμένους σχηματισμούς με 

τάξη μεγέθους ~ 15 μm, οι οποίες υποβαθμίζουν τη δυσθραυστότητα και την 

αποτελεσματική σκλήρυνση λόγω κατακρήμνισης [15-16]. Επίσης, κατά τη 

τεχνητή γήρανση του κράματος σχηματίζονται ενώσεις του τύπου Al2Cu και 

Mg(ZnCu)2 στα όρια των κόκκων του κράματος που επηρεάζουν σημαντικά τις 

μηχανικές ιδιότητες και τη διαβρωτική συμπεριφορά του κράματος. 

 Η κατανομή των διαλελυμένων στοιχείων κατά την ομογενοποίηση του 

κράματος αλουμινίου 7075 οδηγεί σε μικροδιαφορισμό και στο σχηματισμό 

χονδρομερών ενδομεταλλικών ενώσεων τάξεως μm, οι οποίες επηρεάζουν 

σημαντικά τις ιδιότητες του κράματος [17]. Οι ενδομεταλλικές ενώσεις 

μεγέθους μεγαλύτερου του 1 μm είναι αυτές που καθορίζουν ιδιότητες του 

κράματος όπως δυσθραυστότητα και αντοχή στη κόπωση [18-20]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 19

2. ΧΥΤΕΥΣΗ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7075 

 
 
2.1 Εισαγωγή 

 
Η πλέον παραδοσιακή και διαδεδομένη μέθοδος παραγωγής μεταλλικών 

κατασκευαστικών στοιχείων είναι η χύτευση κατά την οποία το μέταλλο 

εισάγεται σε υγρή μορφή σε ένα καλούπι, όπου και στερεοποιείται. Η μελέτη 

της χύτευσης των μεταλλικών υλικών είναι ένας σημαντικός κλάδος της 

τεχνολογίας των μετάλλων και χρήζει ιδιαίτερης σημασίας καθώς οι 

κυριότερες τεχνολογικές ιδιότητες των χυτών μεταλλικών υλικών εξαρτώνται 

από την ικανοποιητική ή όχι κατασκευή αυτών. 

Τα μεταλλικά υλικά τα οποία χυτεύουμε ή τα λαμβάνουμε ως χυτά 

αντικείμενα είναι μέταλλα ή κράματα. Ένα κράμα για να υποστεί 

ικανοποιητική τήξη και στερεοποίηση ή γενικότερα τη διαδικασία της 

χύτευσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από ειδικές ιδιότητες στην υγρή 

κατάσταση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται κατανοητή μία σειρά 

τεχνολογικών παραγόντων π.χ. οι φυσικές και φυσικοχημικές ιδιότητες των 

τηγμένων μεταλλικών υλικών, καθώς επίσης και η αντίδραση αυτών των 

υγρών υλικών με το άμεσο περιβάλλον, είτε πρόκειται το τοίχωμα του 

καλουπιού είτε η περιβάλλουσα ατμόσφαιρα. 

Η στερεοποίηση είναι μια σημαντική μεταλλουργική διεργασία, κατά 

την οποία η ανάπτυξη της στερεάς φάσεως πραγματοποιείται με τη μετατόπιση 

της διεπιφάνειας στερεού-υγρού. Στα κράματα η ταχύτητα στερεοποιήσεως 

εξαρτάται από τη ταχύτητα διαχύσεως των κραματικών στοιχείων στη στερεά 

και την υγρή φάση.  

 Η ζώνη στερεοποίησης προχωρά [21-22], συναρτήσει του χρόνου, από 

την εξωτερική επιφάνεια, η οποία βρίσκεται σε επαφή με τα τοιχώματα του 

καλουπιού, προς το εσωτερικό του τήγματος απόχυσης. Για δεδομένο κράμα η 

εξωτερική επιφάνεια της ζώνης στερεοποίησης έχει τα θερμοκρασία του 
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τέλους της στερεοποίησης, ενώ η εσωτερική της τη θερμοκρασία της αρχής 

στερεοποίησης (εικόνα 2.1). 

 

 
Εικόνα 2.1. Στερεοποίηση πλινθώματος διμερούς κράματος, σε καλούπι 

χύτευσης. Οι οριακές επιφάνειες της ζώνης στερεοποίησης έχουν 

θερμοκρασίες που αντιστοιχούν στις θερμοκρασίες της Liquidus (L) και 

Solidus (S) του διαγράμματος φάσεων. 

 

 Γενικά, στη ζώνη πήξης δημιουργούνται ισόθερμες επιφάνειες 

παράλληλες προς την επιφάνεια των τοιχωμάτων του καλουπιού. Η απόψυξη 

πραγματοποιείται με ροή της θερμότητας διαμέσου του ήδη στερεοποιημένου 

τήγματος, προς τα εσωτερικά τοιχώματα του καλουπιού και διαμέσου των 

τοιχωμάτων του προς το περιβάλλον. 

 Μετά την απόχυση του μετάλλου ή του κράματος στο καλούπι, 

αναπτύσσεται ένας ιστός στερεοποίησης, ο οποίος, ανάλογα με τις θερμικές 

συνθήκες πήξης και απόψυξης του μετάλλου, μπορεί να αποτελείται από μια, 

δύο ή και τρεις διαφορετικές ζώνες, που αφορούν στην μορφολογία και το 

μέγεθος των κόκκων: την εξωτερική ψυχρή ζώνη (μικροκρυσταλλική ζώνη), η 

οποία περιβάλλει τη βασαλτική ζώνη, που με τη σειράς της περικλείει μια 

κεντρική ζώνη ισαξονικής ανάπτυξης (εικόνα 2.2).  
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Εικόνα 2.2. Τομή του τύπου χύτευσης. (α) Τυπική μορφή μεταλλικού τύπου, 

(β) μορφολογία της στερεοποιημένης ζώνης. 

 

Η ψυχρή ζώνη είναι η πρώτη ζώνη που σχηματίζεται κατά την απόχυση, 

μόλις το τήγμα έρχεται σε επαφή με τα τοιχώματα του καλουπιού που 

βρίσκονται σε χαμηλή θερμοκρασία και τα οποία ευνοούν την ετερογενή 

πυρηνοποίηση. Λόγω της απότομης ψύξης, η μικρού πάχους επιφανειακή 

ζώνη, χαρακτηρίζεται από πολυκρυσταλλική και λεπτόκοκκη δομή. Οι 

κρύσταλλοι είναι ισαξονικοί, μικρού μεγέθους και τυχαίου προσανατολισμού. 

Εάν η θερμοκρασία εισαγωγής του τήγματος στο καλούπι είναι μικρή, τότε όλο 

το τήγμα είναι δυνατόν να βρεθεί κατω από τη θερμοκρασία liquidus, οπότε οι 

μικροί κρύσταλλοι της ψυχρής ζώνης αναπτύσσονται ενώ ταυτόχρονα 

σχηματίζονται νέοι κρύσταλλοι σε όλη τη μάζα του υγρού, και όλο το χυτό θα 

έχει ισαξονική δομή. Εάν αντίθετα η θερμοκρασία εισαγωγής του τήγματος 

είναι μεγάλη, τότε στο κέντρο του χυτού η θερμοκρασία του υγρού υπερβαίνει 

την liquidus, γεγονός, που δεν επιτρέπει την πυρήνωση νέων κρυστάλλων. 

Έτσι σχηματίζονται μόνο οι κρύσταλλοι της ψυχρής ζώνης.  

Στη συνέχεια οι κρύσταλλοι αυτοί αναπτύσσονται δενδριτικά και 

σημαντικό ρόλο παίζει η συστασιακή υπέρψυξη. Στη ζώνη αυτή οι κρύσταλλοι 

ακολουθούν συγκεκριμένες κρυσταλλογραφικές διευθύνσεις. Για τα μέταλλα 

και κράματα που κρυσταλλώνονται στο κυβικό σύστημα, η κοινή 

κρυσταλλογραφική διεύθυνση είναι [100], ενώ για τα μέταλλα και κράματα 

του εξαγωνικού, η κοινή διεύθυνση ατόμων είναι η [210]. Στα κράματα 
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αλουμινίου, οι κρύσταλλοι με τη διεύθυνση [100] παράλληλη με τη διεύθυνση 

της θερμοκρασιακής βάθμωσης αναπτύσσονται γρηγορότερα από τους 

δενδρίτες άλλων κρυσταλλογραφικών διευθύνσεων. Έτσι δημιουργείται η 

βασαλτική ζώνη. 

 Με την πρόοδο της στερεοποιήσεως το κέντρο του χυτού εμπλουτίζεται 

στο δεύτερο συστατικό προκαλώντας ισχυρή συστασιακή υπέρψυξη. Η 

κατάσταση αυτή οδηγεί στην πυρήνωση πολλών νέων κρυστάλλων, που 

αναπτύσσονται μεν δενδριτικά αλλά σε τυχαίες διευθύνσεις, καθώς οι 

διεπιφάνειες στερεού-υγρού προσεγγίζουν η μία την άλλη, δημιουργώντας έτσι 

την ισαξονική ζώνη. Οι κόκκοι της κεντρικής ζώνης είναι περίπου ισομεγέθεις, 

κυτταροειδούς μορφής, χωρίς τη μικρογραφική μορφή ιστού. Ταυτόχρονα, στη 

ζώνη αυτή έχουμε συσσώρευση ακαθαρσιών. Στην περιοχή αυτή, η 

στερεοποίηση γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, που οφείλονται σε δύο κυρίους 

λόγους: α) τη μεγάλη απόσταση από τα τοιχώματα του καλουπιού και β) τη 

συστολή του ήδη στερεοποιημένου τήγματος που μπορεί να δημιουργήσει 

διάκενο μεταξύ του στερεοποιημένου τμήματος του χυτού και των τοιχωμάτων 

του καλουπιού, και το οποίο αποτελεί κακό αγωγό της θερμότητας. 

 

 

 

2.2 Διαδικασία χύτευσης 

 
 Ο επαγωγικός φούρνος ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για τη χύτευση του 

κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο είναι τύπου IΝDUCTOTHERM VIP 

50R και αποτελείτο από τα εξής μέρη: επαγωγικό φούρνο τήξης, βοηθητικό 

κύκλωμα VIP, υδραυλικό σύστημα ανάκλησης φούρνου καθώς και σύστημα 

ψύξης με νερό που περιλαμβάνει αντλία, δεξαμενή, ψυγεία νερού και 

εναλλάκτες θερμότητας. Το στόμιο του φούρνου από όπου πραγματοποιείται η 

απόχυση είναι επενδεδυμένο με πυροπλαστικό και στο φούρνο πρασαρμόζεται 

χωνευτήρι αποτελούμενο από γραφίτη. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνεται και 

θερμοστοιχείο μέτρησης θερμοκρασιών τηγμένου μετάλλου τύπου Κ καθώς 
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και καταγραφικό JUMO LOGOSCREEN 500 με δυνατότητα καταγραφής 6 

διαφορετικών καναλιών. Επίσης, ο εξοπλισμός του χυτηρίου περιλαμβάνει και 

τα καλούπια απόχυσης τηγμένου μετάλλου.  

 Η επαγωγική θέρμανση αποτελεί μια πολύ σημαντική εφαρμογή του 

νόμου της επαγωγής του Faraday, όπου θερμότητα μεταφέρεται σε αγώγιμο 

υλικό απουσία φυσικής επαφής. Συγκεκριμένα βασίζεται στο φαινόμενο της 

αμοιβαίας επαγωγής, κατά το οποίο κάθε μεταβολή της έντασης του ρεύματος 

που διαρρέει ένα πηνίο (πρωτεύον πηνίο) δημιουργεί τάση από επαγωγή στα 

άκρα γειτονικού πηνίου (δευτερεύον πηνίο). Όταν το πρωτεύον πηνίο 

διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα, τότε στα άκρα του δευτερεύοντος 

πηνίου εμφανίζεται τάση από επαγωγή γιατί η ένταση του εναλλασσόμενου 

ρεύματος μεταβάλλεται με το χρόνο (εναλλασσόμενο και, κατά συνέπεια, 

χρονικά μεταβαλλόμενο μαγνητικό πεδίο). Το δευτερεύον πηνίο είναι αυτό που 

θερμαίνει την κάμινο. Ως γνωστόν, η τάση από επαγωγή που αναπτύσσεται 

στα άκρα του δευτερεύοντος πηνίου αυξάνεται όταν στη μαγνητική ροή που 

διέρχεται από το ένα πηνίο στο άλλο παρεμβάλλεται αγώγιμο υλικό (πυρήνας). 

Το ρόλο του πυρήνα στη συγκεκριμένη περίπτωση παίζει το προς τήξη 

μέταλλο. Γι’ αυτό το λόγο, όταν ο φούρνος βρίσκεται στη φάση της 

προθέρμανσης-ξήρανσης χωρίς να υπάρχει μέταλλο μέσα στο χωνευτήρι, η 

ισχύς με την οποία λειτουργεί μπορεί να φτάσει μέχρι μια ορισμένη τιμή (γύρω 

στα 25 Kw) διότι δεν υφίσταται πυρήνας, ενώ μετά την τοποθέτηση του προς 

τήξη μετάλλου η τήξη του μπορεί να γίνει και σε ισχύ 50 Kw. Παρατηρούμε, 

δηλαδή, ότι η επαγωγική θέρμανση πραγματοποιείται με τρόπο ανάλογο της 

λειτουργίας ενός μετασχηματιστή. 

 Η πρώτη ύλη παραγωγής του κράματος αλουμινίου 7075 αποτελείτο 

από κράμα Al-Zn-Mg και τα διφασικά κράματα Al- 5%Cu και Al- 10%Zr. Η 

πρώτη ύλη (20 kg) προστέθηκε στο χυτήριο υπό μορφή γρεζιών, προϊόντων 

μηχανουργικής κατεργασίας, στα οποία πραγματοποιήθηκε έκπλυση με χρήση 

ακετόνης για να μειωθεί όσο το δυνατόν το ποσοστό οξείδωσης τους. Παρόλα 

αυτά, όμως, η ποιότητα της πρώτης ύλης θα οδηγούσε σε ένα αρκετά 

οξειδωμένο χυτήριο, διότι θα ήταν πάρα πολύ μεγάλη η συνολική επιφάνεια 
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του μετάλλου που θα ερχόταν σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα. Γι’ αυτό το 

λόγο, αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί πρωτογενής χύτευση σε καλούπια 

από χυτοσίδηρο επικαλυμμένα με ζιρκονία κατά την οποία παρήχθησαν πλάκες 

αλουμινίου οι οποίες στη συνέχεια έλιωσαν και χυτεύτηκαν δευτερογενώς 

προκειμένου να παραχθεί το τελικό προϊόν. Το παραπάνω εγχείρημα 

επιβεβαιώθηκε και στην πράξη. Πράγματι, η τέφρα του αλουμινίου που 

απομακρύνθηκε από την επιφάνεια του τηγμένου μετάλλου προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί η χύτευση του αλουμινίου στα καλούπια (λόγω χαμηλότερου 

ειδικού βάρους, η τέφρα, αποτελούμενη από οξείδια κατά κύριο λόγο, επιπλέει 

πάνω στο τηγμένο μέταλλο) ήταν κατά πολύ περισσότερη από την τέφρα των 

δευτερογενών χυτεύσεων. 

Όσον αφορά στην πρωτογενή χύτευση για την παραγωγή πλακών, με 

την πρόοδο της τήξης του μετάλλου πραγματοποιείται βαθμιαία η προσθήκη 

γρεζιών στην επαγωγική κάμινο μέχρι να «γεμίσει» το χωνευτήρι. Η μέτρηση 

της θερμοκρασίας του τήγματος πραγματοποιείται με εμβάπτιση του 

προαναφερθέντος θερμοστοιχείου στο τηγμένο μέταλλο το οποίο συνδέεται με 

καταγραφικό θερμοκρασίας (εικόνα 2.3).  

 

 
Εικόνα 2.3. Μέτρηση θερμοκρασίας του χυτού με τη βοήθεια θερμοστοιχείου. 

 

Κατά την τήξη πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η θερμοκρασία του 

τήγματος να είναι μεν μεγαλύτερη από το σημείο τήξεως του αλουμινίου ώστε 
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να υπάρχουν περιθώρια για απώλειες θερμότητας κατά την απόχυση, αλλά 

παράλληλα να μην υπερβαίνει κάποια όρια,. αφενός διότι ελλοχεύει ο κίνδυνος 

εξάτμισης του μαγνησίου από το κράμα 7075 κι αφετέρου διότι εφόσον, ως 

γνωστόν, η διαλυτότητα του υδρογόνου της ατμόσφαιρας στο τηγμένο μέταλλο 

είναι ανάλογη της θερμοκρασίας, υπάρχει κίνδυνος να διαλυθεί μεγάλη 

ποσότητα υδρογόνου στο μέταλλο, πράγμα το οποίο θα προκαλέσει 

περικρυσταλλική θραύση και, κατά συνέπεια, θα συμβάλει στην αύξηση του 

πορώδους του χυτού. Για την περίπτωση του υδρογόνου, βέβαια, μέριμνα 

πρέπει να λαμβάνεται κυρίως κατά τη δευτερογενή χύτευση όπου και 

παράγεται το επίσημο προϊόν. 

Για την ομογενοποίηση της θερμοκρασίας και της χημικής σύστασης 

του λουτρού, πραγματοποιείται εμφύσηση αργού, προερχόμενο από φιάλη που 

συνδέεται με μανόμετρο για να ρυθμίζεται η πίεση εκτόξευσης, με τη βοήθεια 

μιας πυρίμαχης λάντζας από Cyalon στην οποία πραγματοποιήθηκε διάνοιξη 

οπών για την εκτόξευση του αργού στο λουτρό. Η εμφύσηση του αργού 

πραγματοποιείται μετά το πέρας της τήξης του μετάλλου στο χωνευτήρι και 

διαρκεί περίπου 20-25 min προκειμένου να προκύψει ένα χυτήριο με 

ομοιογένεια στη σύσταση και στο οποίο τα περισσότερα οξείδια θα έχουν 

διοχετευτεί στη φάση της τέφρας προκειμένου να αποφευχθεί όσο το δυνατόν 

περισσότερο η ύπαρξη εγκλεισμάτων στο χυτό (εικόνα 2.4).  

 

 
Εικόνα 2.4. Αντλία διοχέτευσης αργού (Ar) στο τηγμένο κράμα. 
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Βέβαια, η εμφύσηση αργού μας ενδιαφέρει περισσότερο κατά τη 

δευτερογενή χύτευση, όπου και παράγεται το προς εξέταση προϊόν και θέλουμε 

ένα χημικά ομογενοποιημένο προϊόν, έτσι ώστε να μην υπάρχουν αποκλίσεις 

στις μηχανικές του ιδιότητες ανά τμήματα του χυτού προϊόντος. Η εμφύσηση 

αργού, βέβαια, ομογενοποιεί και τη θερμοκρασία του λουτρού με συνέπεια να 

εξαλείφεται κάθε τυχόν κίνδυνος είτε τοπικής στερεοποίησης (λόγω μειωμένης 

θερμοκρασίας ανά τμήματα) είτε διαλυτοποίησης υδρογόνου και γρηγορότερης 

προσβολής του χωνευτηρίου (λόγω αυξημένης θερμοκρασίας ανά τμήματα). 

 Πριν την απόχυση του μετάλλου απομακρύνεται χειρωνακτικά με τη 

βοήθεια "κουτάλας" η τέφρα από την επιφάνεια του χυτηρίου. Κατά τη 

διάρκεια του χυτηρίου αξίζει να σημειωθεί πως η τέφρα προστατεύει την 

υποκείμενη ρευστή φάση από την οξείδωση. Απομάκρυνση της τέφρας, 

βέβαια, μπορεί να γίνεται και κατά τη διάρκεια της τήξης κυρίως κατά την 

πρωτογενή χύτευση, λόγω της μεγάλης ποσότητας τέφρας που παράγεται, 

λόγω του ότι η τήξη των γρεζιών οδηγεί σε ένα πολύ οξειδωμένο χυτήριο, 

όπως προαναφέρθηκε.  

Απόχυση του μετάλλου στα καλούπια πραγματοποιείται αφού πρώτα 

γίνεται ανατροπή της επαγωγικής καμίνου και απόχυση σε έναν μικρό κάδο 

(επικαλυμμένος και αυτός με ζιρκονία) προσαρμοσμένο σε μια σχάρα, η οποία 

στηρίζεται σε ένα δικτύωμα και εν συνεχεία απόχυση χειρωνακτικά στα 

καλούπια. Να σημειωθεί ότι ο κάδος όπως και τα καλούπια έχουν 

προθερμανθεί κατάλληλα με φλόγιστρο με τη χρήση φιάλης προπανίου. Η 

ιδανική θερμοκρασία απόχυσης προσδιορίστηκε γύρω στους 780 οC, ούτως 

ώστε να υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για θερμικές απώλειες αφενός διότι ο 

συγκεκριμένος τρόπος απόχυσης από τα χείλη του χωνευτηρίου προκαλεί 

μεγάλες απώλειες θερμότητας (αν για παράδειγμα υπήρχε η δυνατότητα της 

απόχυσης από τον πυθμένα του χωνευτηρίου με χρήση βαλβίδας, οι θερμικές 

απώλειες θα ήταν πολύ λιγότερες), αφετέρου διότι απώλειες θερμότητας 

λαμβάνουν χώρα και κατά το ενδιάμεσο στάδιο απόχυσης (απόχυση στον 

κάδο) πριν την απόχυση στα καλούπια. Στην αντίθετη περίπτωση, αν, δηλαδή, 

η θερμοκρασία απόχυσης ήταν αισθητά μικρότερη από την παραπάνω τιμή, θα 
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υπήρχε κίνδυνος στερεοποίησης του μετάλλου πριν την απόχυσή του στα 

καλούπια, πράγμα που θα δημιουργούσε προβλήματα στην εξέλιξη της 

διαδικασίας. Είναι προφανές πως η θερμοκρασία του χυτηρίου είναι 

ελεγχόμενη, μπορεί, δηλαδή, να αυξηθεί ή να μειωθεί με αντίστοιχη αύξηση ή 

μείωση της ισχύος του επαγωγικού φούρνου. Τα στάδια μεταφοράς του χυτού 

κράματος από τον επαγωγικό φούρνο στο καλούπι καθώς και στις χελώνες 

φαίνονται στην εικόνα 2.5. 
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Εικόνα 2.5. Στάδια απόχυσης τηγμένου κράματος αλουμινίου 7075 από τον 

επαγωγικό φούρνο στο καλούπι και στις χελώνες. 

 

 

2.3 Πυρήνωση και εκλέπτυνση των κόκκων 

 

 Η στερεοποίηση είναι ένας διαχυσιακός μετασχηματισμός φάσεων με 

πυρήνωση και ανάπτυξη. Όπως και στους περισσότερους μετασχηματισμούς 

φάσεων, η πυρήνωση στην πράξη δεν είναι ομογενής αλλά ετερογενής. Κατά 

τη στερεοποίηση η πυρήνωση πραγματοποιείται ετερογενώς στα τοιχώματα 
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του καλουπιού ή σε σωματίδια διασκορπισμένα στο υγρό. Ο σχηματισμός ενός 

στερεού πυρήνα στα τοιχώματα του καλουπιού φαίνεται στην εικόνα 2.6. Η 

ισορροπία των επιφανειακών τάσεων δίνει: 

 

γLM = γSL cos θ + γSM                                     (2.1) 

 

από την οποία προσδιορίζεται η γωνία επαφής θ. Στη σχέση 2.1 τα γLM, γSL και 

γSM είναι οι επιφανειακές ενέργειες των διεπιφανειών υγρού-καλουπιού, 

στερεού-υγρού και στερεού-καλουπιού αντίστοιχα. 

 

 
Εικόνα 2.6. Ετερογενής πυρήνωση του στερεού διαλύματος αλουμινίου α-Al 

στα τοιχώματα του καλουπιού. 

 

Η τιμή της κρίσιμης ακτίνας παραμένει ίδια με αυτή στην περίπτωση 

της ομογενούς πυρηνοποίησης. Τα άτομα όμως που απαιτούνται είναι 

λιγότερα, διότι ο σχηματιζόμενος κατά τη στερεοποίηση, στερεός πυρήνας 

αποτελεί τμήμα μόνο της σφαίρας. 

 

r*
het = r*

hom = - 2 γSL / ΔGv                             (2.2) 

ΔGv = f(θ) ΔGhom                                           (2.3) 

f(θ) = ½ (2 – 3 cos θ + cos3 θ)                      (2.4) 

 

γSL 

γLΜ γSΜ 
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Παρατηρούμε ότι για θ=90ο έχουμε ΔGhet = ΔGhom και το ενεργειακό 

φράγμα ΔG* μειώνεται με τη μείωση της γωνίας θ. Για θ=0 (πλήρης διαβροχή), 

το ενεργειακό φράγμα για την πυρήνωση του στερεού ουσιαστικά μηδενίζεται. 

Η μείωση του ενεργειακού φράγματος επιφέρει, όπως είναι φυσικό, αντίστοιχη 

μείωση στην απαιτούμενη κρίσιμη υπέρψυξη για πυρήνωση. 

Στην πράξη η ετερογενής πυρήνωση στα μέταλλα επιδιώκεται με τον 

εμβολιασμό (inoculation) του υγρού με προσθήκες, οι οποίες αντιδρούν με το 

υγρό μέταλλο, σχηματίζοντας σωματίδια (φύτρα), τα οποία δρουν ως θέσεις 

για ετερογενή πυρήνωση (heterogeneous nucleation sites). Ο σκοπός του 

εμβολιασμού είναι η ετερογενής πυρήνωση του στερεού ταυτόχρονα σε πολλές 

θέσεις για την εκλέπτυνση των κόκκων του χυτού [23-25]. 

Κατά τη χύτευση αλουμινίου και κραμάτων αυτού, διμερή και τριμερή 

κράματα με βάση το αλουμίνιο προστίθενται ώστε να λειτουργήσουν σαν 

καταλύτες πυρηνοποίησης. Οι καταλύτες αυτοί συντελούν στην παραγωγή 

λεπτόκοκκων δομών, οι οποίες βελτιώνουν σημαντικά τις μηχανικές ιδιότητες 

του χυτού μετάλλου ή κράματος. Κράματα Al-Ti-B [26-31] αποτελούν τα πιο 

ευρέως χρησιμοποιούμενα κράματα για εκλέπτυνση των κόκκων χυτών 

κραμάτων αλουμινίου. Για τον ίδιο σκοπό χρησιμοποιούνται επίσης κράματα 

Al-Ti-C [32-33] και τα τελευταία χρόνια η έρευνα έχει στραφεί προς τη 

χρησιμοποίηση διμερών κραμάτων Al-Sc [34-37], Al-Zr [38-39]  και Al-Cr 

[40] ως ικανοποιητικούς καταλύτες εκλέπτυνσης κόκκων χυτών κραμάτων 

αλουμινίου. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα ενός 

σωματιδίου ως καταλύτη της πυρηνοποίησης [41], δεν είναι ακόμα όλοι 

γνωστοί. Η ελεύθερη ενέργεια σχηματισμού πυρήνα επηρεάζεται από: 

• Τη συνάφεια μεταξύ των κρυσταλλικών πλεγμάτων των δυο δομών. 

Δραστικότεροι είναι οι καταλύτες, των οποίων οι πυκνές σε άτομα 

διευθύνσεις είναι ίδιες με αυτές του υπό στερεοποίηση μετάλλου. 

• Τη χημική φύση του υποστρώματος. 

• Τις ατέλειες της επιφάνειας. 
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Η προσθήκη μικρών ποσοτήτων ζιρκονίου, της τάξεως 0,15-0,2 %κ.β., 

σε κράματα αλουμινίου συντελεί στον έλεγχο του μεγέθους των κόκκων 

του υλικού [42] καθώς και στην παρεμπόδιση της ανακρυστάλλωσης [43-

44] κατά τη διαδικασία της θερμικής κατεργασίας. Το ζιρκόνιο έχει πολύ 

μικρή διαλυτότητα στο αλουμίνιο [45], όπως φαίνεται και στο διάγραμμα 

φάσεων της εικόνας 2.7. Η προσθήκη ζιρκονίου σε ποσοστό 0,2 %κ.β. στα 

κράματα αλουμινίου, όπως έγινε και στη διδακτορική αυτή διατριβή, οδηγεί 

στην κατακρήμνιση της φάσεως Al3Zr.  

 

 

 
 
Εικόνα 2.7. Διμερές διάγραμμα φάσεων αλουμινίου – ζιρκονίου. 
 
 
 Η κρυσταλλογραφική φύση της ενδομεταλλικής ένωσης Al3Zr έχει 

ερευνηθεί στη διεθνή βιβλιογραφία [46]. Η ενδομεταλλική αυτή ένωση 

υπακούει στη τετραγωνική κρυσταλλική δομή, αλλά συχνά συναντάται και στη 
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κυβική της δομή ( L12 β φάση) και η συνοχή της με το στερεό διάλυμα 

αλουμινίου είναι αρκετά μεγάλη με απόκλιση της τάξεως του 0,8 ± 0,1%, όπως 

υπολογίστηκε από τον Nes [47]. 

 Ο ρόλος της κατακρήμνισης των σωματιδίων της φάσεως Al3Zr στο 

κράμα αλουμινίου 7075 είναι ότι 1) αποτελούν αποτελεσματικά φύτρα για 

ετερογενή πυρηνοποίηση της κύριας ενδομεταλλικής ένωσης (MgZn2) των 

κραμάτων αλουμινίου της σειράς αυτής [48] και 2) αποτελούν εμπόδια στην 

ανάπτυξη των ορίων και υποορίων κόκκων, με αποτέλεσμα τη σκλήρυνση του 

κράματος. 

 

 

 

2.4 Χαρακτηρισμός κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με 

προσθήκη ζιρκονίου 

 

Στη διδακτορική αυτή διατριβή μελετήθηκε η δομή και ορισμένες 

τεχνολογικές ιδιότητες ενός κράματος αλουμινίου 7075 και ενός ιδίου τύπου 

κράματος με προσθήκη ζιρκονίου, μετά από χύτευση σε επαγωγικό φούρνο 

που πραγματοποιήθηκε στο Ελληνικό Κέντρο Ερεύνης Μετάλλων. 

 

2.4.1. Πειραματική διαδικασία 

 

 Τα εξεταζόμενα κράματα αλουμινίου 7075 ήταν υπό μορφή πλάκας. 

Δείγματα ορθογωνίου σχήματος διαστάσεων 4 x 2 x 0.3cm3 κόπηκαν με τη 

βοήθεια δισκοτόμου από τις πλάκες των δύο κραμάτων αλουμινίου. Όλα τα 

δοκίμια λειάνθηκαν μηχανικά, με τη χρήση μιας σειράς  (220-2000) λειαντικών 

χαρτιών καρβιδίου του πυριτίου (SiC) και υπέστησαν στίλβωση με χρήση 

αδαμαντόπαστας (3 & 1μm). Η μέση τραχύτητα των δοκιμίων μετρήθηκε με τη 

χρήση προφιλόμετρου τύπου TIME TR230 της VDH Technology και βρέθηκε 

να είναι προσεγγιστικά 0.3 μm. 
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Ακολούθως, όλα τα δοκίμια εισήλθαν σε κλίβανο αδρανούς αερίου 

(Ar+), ώστε να υποστούν αποτατική ανόπτηση στους  350 οC για δύο ώρες. 

Μετά το πέρας της ανόπτησης τα δοκίμια παρέμειναν σε αδρανή ατμόσφαιρα 

(Ar+), μέχρι η θερμοκρασία του κλιβάνου να φτάσει την τιμή της 

θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί, ότι η 

θερμοκρασία στην οποία πραγματοποιήθηκε η αποτατική ανόπτηση 

επιλέχθηκε να είναι χαμηλότερη της θερμοκρασίας ανακρυστάλλωσης των δύο 

κραμάτων, προκειμένου να μην επέλθει μεταβολή στην μικροδομή του. 

Με τη βοήθεια του ASTM Handbook of Metals βρέθηκαν οι 

κατάλληλες παράμετροι για την θερμική κατεργασία Τ6, στην οποία 

υπεβλήθησαν τα δοκίμια του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με 

κραματική προσθήκη ζιρκονίου. Πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία 

ομογενοποίησης ήταν στους 480 οC. Ο χρόνος ομογενοποίησης επιλέχτηκε 

βάσιζόμενος στις διαστάσεις των δοκιμίων και ήταν 2 ώρες. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε βαφή σε νερό. Η θερμοκρασία γήρανσης ήταν στους 120 
οC και ο χρόνος επιλέχτηκε να είναι 24 ώρες. 

Για την μελέτη της μικροδομής των δοκιμίων των δύο κραμάτων 

αλουμινίου 7075, πραγματοποιήθηκε χημική προσβολή με την τεχνική της 

εμβάπτισης σε αντιδραστήριο Keller’s ( 2ml HF, 3ml HCl, 5ml HNO3, 190 ml 

H2O ).για 15 sec [49]. Εν συνεχεία, τα δοκίμια καθαρίστηκαν επιμελώς με 

απιονισμένο νερό και αλκοόλη για τον τερματισμό της χημικής προσβολής. Με 

την βοήθεια Μεταλλουργικού Μικροσκοπίου (ΜΜ) Zeiss και Ηλεκτρονικού 

Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) Jeol 6100 που ήταν συνδεδεμένο με 

Μικροαναλυτή Στοιχείων (EDAX), μελετήθηκε η μικροδομή και η χημική 

σύσταση των δοκιμίων των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075. Το μέσο μέγεθος 

των κόκκων καθώς και το ποσοστό των ενδομεταλλικών ενώσεων μετρήθηκε 

με λογισμικό Image Analysis Pro.  

Οι μεταλλουργικές φάσεις του κράματος ταυτοποιήθησαν με την χρήση 

Περιθλασίμετρου Ακτίνων-Χ D5000 της Siemens. Η τάση του πεδίου ήταν 40 

KV και το ρεύμα νήματος 30mA. Η συσκευή αυτή είχε άνοδο χαλκού (Cu) με 

ακτινοβολία CuKa μήκου κύματος 1.5406 Å. Από τα ακτινοδιαγράμματα  
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περίθλασης ακτίνων-Χ μετρήθηκαν προσεγγιστικά οι παραμένουσες μηχανικές 

τάσεις μετά την κατεργασία διαμόρφωσης. 

Επίσης στα δοκίμια πραγματοποιήθησαν μετρήσεις της σκληρότητας 

(HVN). Για τις μετρήσεις της μακρο-σκληρότητας το επιβαλλόμενο φορτίο 

ήταν 2940gr και ο χρόνος επιβολής 20sec. 

 Για την αποτελεσματικότερη ταυτοποίηση των φάσεων των δύο 

κραμάτων αλουμινίου 7075 έγινε χρήση της τεχνικής EBSD. Η τεχνική EBSD 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το προσδιορισμό διαφορετικών 

κρυσταλλογραφικών φάσεων μέσω υπολογισμού των γωνιών μεταξύ 

κρυσταλλογραφικών επιπέδων (interplanar angle measurement). 

Προσδιορίζονται τέλος οι περιοχές φύτρωσης και ανάπτυξης των φάσεων, η 

ποσοστιαία συμμετοχή τους και ο προτιμητέος κρυσταλλογραφικός 

προσανατολισμός ανάπτυξης αυτών.  

 Τέλος, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της μικροδομής του κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο, με τη τεχνική της Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας 

Διερχόμενης Δέσμης, TEM. Χρησιμοποιήθηκε συσκευή FEI CM20 TEM 

εξοπλισμένη με ανιχνευτή φασματοσκοπίας διασποράς ενέργειας ακτίνων – Χ  

(EDAX) που φέρει αναλυτή με υπέρλεπτο παράθυρο και ενεργειακό φίλτρο 

Gatan GIF 200 για στοιχειακή χαρτογράφηση. Το εύρος της περιοχής που 

καλύπτει η σημειακή ανάλυση κυμαίνονταν μεταξύ 20 –50 nm. Η 

προετοιμασία των δειγμάτων του κράματος περιελάμβανε την κοπή δοκιμίων 

του κράματος με μικροτόμο και στη συνέχεια λείανση αυτών μέχρι πάχος ~ 

120μm. Στη συνέχεια κόπηκαν δισκία διαμέτρου ~ 3mm, από τα λεπτά δοκίμια 

αλουμινίου, τα οποία υπέστησαν ηλεκτρολείανση σε διάλυμα 10% 

υπερχλωρικού οξέος (HClO4) σε μεθανόλη CH3OH. Η ηλεκτρολείανση 

πραγματοποιήθηκε σε θερμοκρασία -40 οC και υπό επιβαλλόμενη τάση 15 V. 
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2.4.2. Αποτελέσματα και συζήτηση 

 

Η χημική σύσταση των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075 (χωρίς και με 

ζιρκόνιο) που μελετήθηκαν στη διδακτορική αυτή διατριβή υπολογίστηκε με 

τη τεχνική της φασματομετρίας ατομικής εκπομπής με πηγή επαγωγικά 

συζευγμένου πλάσματος (ICP-AES) και παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1. 

 

Πίνακας 2.1. Χημική σύσταση εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 7075. 

 Zr Fe Cu Mg Zn Al 

7075 
alloy 

______ 0.15 1.4 2.2 5.2 Bal. 

7075-Zr 
alloy 

0.2 0.12 1.7 2.2 5.4 Bal. 

 

Δομικός χαρακτηρισμός των δοκιμίων των εξεταζόμενων κραμάτων 

αλουμινίου 7075 πραγματοποιήθηκε με τη χρήση Περιθλασίμετρου Ακτίνων-

Χ. Τυπικά ακτινοδιαγράμματα δοκιμίων των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075 

(χωρίς και με ζιρκόνιο) παρατίθενται στις εικόνες 2.8 & 2.9. Από την 

ταυτοποίηση των κορυφών με την χρήση κατάλληλου λογισμικού και 

βιβλιογραφικής μελέτης μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συμπεράσματα:  

Το κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο βρέθηκε να αποτελείται από 

τις ακόλουθες μεταλλουργικές φάσεις: (α) από το στερεό διάλυμα του 

ψευδαργύρου και του μαγνησίου στο αλουμίνιο, εδροκεντρωμένης κυβικής 

δομής, (β) από την ενδομεταλλική ένωση Mg(Zn,Cu)2, εξαγωνικής δομής, (γ) 

από την ενδομεταλλική ένωση Al2CuMg, ορθορομβικού συστήματος και (δ) 

από κατακρημνίσματα της φάσεως Al2Cu7Fe, τετραγωνικής δομής . Η ύπαρξη 

των παραπάνω φάσεων επιβεβαιώθηκε και με την πραγματοποίηση σημειακών 

χημικών αναλύσεων, με Μικροαναλυτή Στοιχείων (EDAX).  
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Εικόνα 2.8. Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων-Χ δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο. 

 

Το κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο βρέθηκε να αποτελείται από τις 

ακόλουθες μεταλλουργικές φάσεις: (α) από το στερεό διάλυμα του 

ψευδαργύρου και του μαγνησίου στο αλουμίνιο, εδροκεντρωμένης κυβικής 

δομής, (β) από την ενδομεταλλική ένωση Mg(Zn,Cu)2, εξαγωνικής δομής, (γ) 

από την ενδομεταλλική ένωση Al2CuMg, ορθορομβικού συστήματος και (δ) 

από κατακρημνίσματα της φάσεως CuAl2, τετραγωνικής δομής . 
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Εικόνα 2.9. Διάγραμμα περίθλασης ακτίνων-Χ δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. 

 

 Τα κράματα αλουμινίου της σειράς 7ΧΧΧ, στην οποία ανήκουν και τα 

εξεταζόμενα κράματα, υφίστανται σκλήρυνση με κατακρήμνιση 

ακολουθώντας τον παρακάτω μηχανισμό κατακρήμνισης [50]: 

Υπέρκορο στερεό διάλυμα → ζώνες GP (GPZs) → η΄ μετασταθή φάση → η 

σταθερή φάση. 

  Η ενδομεταλλική ένωση η MgZn2 αποτελεί την κύρια ένωση που 

δημιουργεί σκλήρυνση λόγω κατακρήμνισης στα κράματα αλουμινίου της 

σειράς 7ΧΧΧ, κατά τη διαδικασία της τεχνητής γήρανσης. Ωστόσο σε 

ορισμένες περιπτώσεις ποσοστό του χαλκού (Cu) που βρίσκεται στο υπέρκορο 

στερεό διάλυμα διαλυτοποιείται στη ενδομεταλλική αυτή φάση και 

εμφανίζεται η ένωση Mg(Zn,Cu)2 [51], όπως και συνέβη στην περίπτωση των 

δύο κραμάτων αλουμινίου 7075 που εξετάζονται. 

Η θερμική κατεργασία Τ6 στην οποία υποβλήθησαν τα εξεταζόμενα 

κράματα αλουμινίου 7075 (χωρίς και με ζιρκόνιο) συντελεί στην ομοιόμορφη 

και λεπτομερή διασπορά της φάσεως η. Αυτό θα έχει ως συνέπεια τη 



 

 38 

σκλήρυνση των δύο κραμάτων, καθώς η ομοιόμορφη αυτή διασπορά θα 

αποτελέσει εμπόδιο στην κίνηση των διαταραχών κατά τη μηχανική φόρτιση 

του κράματος. 

Επιπρόσθετα έχει παρατηρηθεί ότι όταν ο λόγος Zn / Mg σε κράματα 

αλουμινίου της σειράς 7ΧΧΧ είναι πάνω από 2.2 [52] είναι πιθανόν να 

σχηματίζονται κατακρημνίσματα της  φάσης η που έχει στοιχειομετρία  

MgZn2. 

Επίσης, η ανίχνευση σωματιδίων της φάσεως Al2Cu7Fe (~ 10μm) 

οφείλεται στο γεγονός ότι ο σίδηρος έχει πολύ μικρή διαλυτότητα στο 

αλουμίνιο, όπως φαίνεται και στο διμερές διάγραμμα αλουμινίου – σιδήρου 

(εικόνα 2.10), οπότε παραμένει αδιάλυτος και σχηματίζει ενδομεταλλικές 

ενώσεις 

 

 
Εικόνα 2.10. Διμερές διάγραμμα φάσεων αλουμινίου – σιδήρου. 

 

Από το τετραμερές διάγραμμα φάσεων Al-Zn-Mg-Cu (εικόνα 2.11) 

παρατηρούμε ότι το κράμα αλουμινίου 7075 αποτελείται από το στερεό 
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διάλυμα και τη φάση S (Al2CuMg) στη θερμοκρασία των 490ο C. Η 

θερμοκρασία ομογενοποίησης κατά τη θερμική κατεργασία Τ6 επιλέχτηκε 

στους 480ο C, οπότε είναι λογικό η φάση S να εξακολουθεί να υφίσταται στη 

μικροδομή των εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 7075, μετά τη θερμική 

κατεργασία Τ6.  

 

 
Εικόνα 2.11. Τετραμερές διάγραμμα φάσεων Al-Zn-Mg-Cu στους 490ο C. 

 

Τέλος, η ενδομεταλλική ένωση θ (CuAl2) παρατήθηκε μόνο στην 

περίπτωση του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. Το γεγονός αυτό 

πιθανώς οφείλεται στο ότι το ποσοστό του Cu στο χυτό κράμα ήταν ελαφρώς 

αυξημένο, καθώς και στο ότι η προσθήκη ζιρκονίου όπως προαναφέρθηκε 

παραπάνω ευνοεί την ετερογενή φύτρωση και μπορεί να οδήγησε σε 

μεγαλύτερο κλάσμα όγκου της φάσης θ στο κράμα, ανιχνεύσιμο με τη χρήση 

Περιθλασίμετρου Ακτίνων-Χ. Η φάση θ σχηματίζεται ως εξής. στο πρώτο 

στάδιο έχουμε τη συσσωμάτωση ατόμων Cu σε επίπεδα κατά μήκος των 

επιπέδων {111} της μήτρας αλουμινίου. Αυτά τα συσσωματώματα είναι οι 
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ζώνες GP που έχουν τη μορφή κυκλικών δίσκων και είναι συνεκτικές με τη 

μήτρα του αλουμινίου. Στο δεύτερο στάδιο έχουμε τον μετασχηματισμό των 

ζωνών GP σε κατακρημνίσματα θ΄΄ τα οποία έχουν μεγαλύτερο μέγεθος από 

τις ζώνες GP και έχουν σύσταση CuAl2. Στο τρίτο στάδιο η φάση θ΄΄ 

μετασχηματίζεται σε θ΄ η οποία είναι ημισυνεκτική με την μήτρα του 

αλουμινίου. Στο τελικό στάδιο έχουμε τον σχηματισμό της φάσης ισορροπίας  

θ (CuAl2) η οποία είναι μη συνεκτική με την μήτρα του αλουμινίου. 

 Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η φάση Al3Zr που σχηματίζεται κατά την 

προσθήκη 0,2%κ.β. Zr στο κράμα, λόγω της μικρής διαλυτότητας αυτού στο 

αλουμίνιο, δεν ανιχνεύθηκε. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει την ύπαρξη της 

όπως θα φανεί παρακάτω, απλά το μικρό μέγεθος των σωματιδίων της ένωσης 

αυτής καθώς και το χαμηλό ποσοστό %κ.ο. στο κράμα, δεν επιτρέπει την 

ανίχνευσή της με τη τεχνική της περίθλασης ακτίνων-Χ. 

Από τα διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ των δοκιμίων των 

εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 7075, μπορεί να παρατηρηθεί ότι η 

προσθήκη ζιρκονίου οδήγησε σε ανάπτυξη διαφορετικού κρυσταλλογραφικού 

προσανατολισμού, σε σχέση με αυτόν του κράματος χωρίς ζιρκόνιο. Η 

ανάπτυξη κρυσταλλογραφικών προσανατολισμών (textures), δύναται να 

οδηγήσει σε κατευθυνόμενη αύξηση των μηχανικών ιδιοτήτων του κράματος. 

Εκτιμάται ότι με την ανάπτυξη τέλειου κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού 

μπορεί να αυξηθεί η σκληρότητα του υλικού κατά 20% [53]. Ωστόσο, 

ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δίνεται στην μεταβολή του σχήματος και του 

μεγέθους των κόκκων, καθώς και στο μέγεθος και την διασπορά των 

ενδομεταλλικών ενώσεων. Πιστεύεται ότι οι ανωτέρω παράγοντες επηρεάζουν 

σημαντικότερα τις τεχνολογικές ιδιότητες των κραμάτων αλουμινίου [54], σε 

σχέση με την μεταβολή του κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού τους 

(texture). 

Προσεγγιστικός προσδιορισμός του συντελεστή κρυσταλλογραφικού 

προσανατολισμού του κράματος αλουμινίου 7075, πριν και μετά την προσθήκη 

ζιρκονίου, πραγματοποιήθηκε με την μέτρηση της έντασης των κορυφών των 

διαγραμμάτων περίθλασης ακτίνων-Χ (XRD).  



 

 41

Το ποσοστό της σχετικής έντασης που αντιστοιχεί στην κορυφή (hkl) 

του αλουμινίου δίδεται από την ακόλουθη εξίσωση [55]: 

 

R(hkl) = (I(hkl) / ∑I(hkl)) x 100                           (2.5) 

 

Όπου R(hkl): είναι το ποσοστό της σχετικής έντασης, που αναλογεί στην κορυφή 

(hkl) 

I(hkl) : είναι η ένταση της κορυφής (hkl) 

∑I(hkl): είναι το άθροισμα των εντάσεων όλων των κορυφών του 

διαγράματος περίθλασης ακτίνων-Χ      

 

 Από την εφαρμογή της εξίσωσης 2.5 στα ακτινοδιαγράμματα των 

εικόνων 2.4 και 2.5, βρέθηκε ότι: 

 

Κράμα αλουμινίου7075 χωρίς Zr  

R(111)= 20.3 % 

R(200)= 44.2 % 

R(220)= 26.5 % 

R(311)=   8.4 % 

R(222)=   0.6 % 

 

 

Κράμα αλουμινίου7075 με Zr  

R(111)= 68.4% 

R(200)= 21.8 % 

R(220)=   3.4 % 

R(311)=   3.3% 

R(222)=   3.1 % 

 

Από τα ανωτέρω δεδομένα, προκύπτει ότι η προσθήκη ζιρκονίου στο 

κράμα αλουμινίου 7075 προκαλεί αλλαγή στην κρυσταλλογραφική διεύθυνση. 

Συγκεκριμένα, η προσθήκη ζιρκονίου οδηγεί σε μείωση της έντασης του 
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κρυσταλλογραφικού προσανατολισμού (200) και (220), το οποίο έρχεται σε 

συμφωνία με παρόμοια έρευνα του Nada Jaukovic και των συνεργατών του 

[56]. Αντίθετα, η προσθήκη ζιρκονίου ευνοεί την ανάπτυξη 

κρυσταλλογραφικού ιστού στο κρυσταλλογραφικό επίπεδο (111). 

 Στη συνέχεια μελετήθηκε η μικροδομή δοκιμίων των εξεταζόμενων 

κραμάτων αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο, με τη βοήθεια Οπτικού 

Μικροσκοπίου.  

 

 
 

 
Εικόνα 2.12. Επιφανειακές μικρογραφίες δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 

7075 α) χωρίς  και β) με ζιρκόνιο. 

α 

β 

100μm 

100μm 
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Όσον αφορά το κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο (εικόνα 2.12 α) 

παρατηρούνται μη και ανακρυσταλλωμένοι κόκκοι, καθώς και διάφορες 

ενδομεταλλικές ενώσεις διεσπαρμένες περικρυσταλλικά και ενδοκρυσταλλικά. 

Στην περίπτωση του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο (εικόνα 

2.12 β) παρατηρούνται κόκκοι ομοιόμορφου σχήματος και μεγέθους. Επίσης, 

παρατηρούνται ενδομεταλλικές ενώσεις διασκορπισμένες κυρίως 

περικρυσταλλικά. 

Ακολούθως με τη βοήθεια του προγράμματος ανάλυσης εικόνας 

Imagepro, υπολογίστηκε το μέσο μέγεθος κόκκων του κράματος αλουμινίου 

7075, πριν και μετά την προσθήκη ζιρκονίου (εικόνα 2.13). Όπως 

παρατηρείται στο διάγραμμα της εικόνας αυτής, το μέσο μέγεθος κόκκων του 

κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο βρέθηκε να είναι 148μm, ενώ στην 

περίπτωση του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο βρέθηκε να είναι 

116μm. 

 Η παρατήρηση αυτή οφείλεται στην κατακρήμνιση της φάσης Al3Zr 

τόσο ενδοκρυσταλλικά όσο και περικρυσταλλικά κατά τη διαδικασία της 

χύτευσης. Η κατακρήμνιση αυτή αποτελεί εμπόδιο στη ανάπτυξη των ορίων 

και υποορίων κόκκων κατά τη στερεοποίηση, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

λεπτοκρυσταλλικού ιστού. Έρευνες δε έχουν δείξει ότι η συνδυασμένη 

προσθήκη ζιρκονίου (Zr) και σκάνδιου (Sc), επιφέρει σαφώς καλύτερα 

αποτελέσματα στην εκλέπτυνση των κόκκων του υλικού, επομένως και στις 

μηχανικές ιδιότητες αυτού [57-58]. 
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Εικόνα 2.13. Μέσο μέγεθος κόκκων του κράματος αλουμινίου 7075, πριν και 

μετά την προσθήκη ζιρκονίου. 

 

 Στην εικόνα 2.14 παρουσιάζεται η μικροδομή δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου χωρίς ζιρκόνιο απο Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM). 

Στην εικόνα αυτή παρατηρούνται ανακρυσταλλωμένοι και μη κόκκοι του 

υλικού. Η μικροδομή του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο 

αποτελείται από το στερεό διάλυμα αλουμινίου (α-Al) και ενδομεταλλικές 

ενώσεις πλούσιες σε Cu, Mg και Zn, οι οποίες είναι διεσπαρμένες κυρίως στα 

όρια των κόκκων αλλά και ενδοκρυσταλλικά. Όπως παρατηρείται και στην 

εικόνα 2.14, τα κράματα αλουμινίου της σειράς 7ΧΧΧ παρουσιάζουν μεγάλη 

ετερογένεια στη δομή τους, λόγω των πολλών κραματικών στοιχείων που 

περιέχουν. 
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Εικόνα 2.14. Επιφανειακή μικρογραφία δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 

7075 χωρίς προσθήκη ζιρκονίου, από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης. 

 

 Όπως φαίνεται στην εικόνα 2.15 πραγματοποιήθησαν σημειακές 

χημικές αναλύσεις σε μεγαλύτερη μεγέθυνση, σε περιοχές της εικόνας 2.14, 

που εμφανίζονταν ενδομεταλλικές ενώσεις τάξεως μερικών μm. Από τις 

χημικές αναλύσεις %κ.α. προέκυψαν οι παρακάτω ενδομεταλλικές ενώσεις, οι 

οποίες βεβαίως είχαν ανιχνευθεί και με την περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ. 

 

1) Al2Cu7Fe 

2)  Al2CuMg 

3) Mg(ZnCu)2 

 

α-Al 

3 

2 

1
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Εικόνα 2.15. Σημειακές χημικές αναλύσεις %κ.α. δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο. 

 

Η κύρια ενδομεταλλική ένωση MgZn2 που προκαλεί σκλήρυνση λόγω 

κατακρήμνισης στα κράματα αλουμινίου της σειράς 7ΧΧΧ δεν εντοπίστηκε 

% κ.α. (79.8 Al, 13.4 Cu, 5.8 Fe, 1 Zn)  

% κ.α. (70.8 Al, 14.4 Cu, 13.4 Mg, 0.06 Fe, 1.34 Zn) 

% κ.α. (80. Al, 7.4 Cu, 4.2 Mg, 8.1 Zn, 0.3 Fe) 
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τόσο με την περιθλασιμετρία ακτίνων-Χ όσο και με τις σημειακές χημικές 

αναλύσεις, λόγω του μικρού μεγέθους (nm). Η ένωση (η Mg(ZnCu)2) που 

εντοπίστηκε με τις παραπάνω τεχνικές προκύπτει κατά τη θερμική κατεργασία 

Τ6, όπου η σχηματιζόμενη φάση MgZn2 διαλυτοποιεί σημαντικό ποσοστό Cu 

κατά τη τεχνητή γήρανση. Η ένωση Mg(ZnCu)2 είναι της τάξεως των μερικών 

μm και κρυσταλλώνεται στο εξαγωνικό σύστημα.Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο 

εντοπισμός της φάσεως η (MgZn2) πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διερχόμενης Δέσμης (TEM). 

Στην εικόνα 2.16 παρουσιάζεται η μικροδομή του κράματος αλουμινίου 

7075 με ζιρκόνιο από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης. Στην εικόνα αυτή 

παρατηρούνται το στερεό διάλυμα αλουμινίου α-Al, καθώς και ενδομεταλλικές 

ενώσεις που βρίσκονται στα όρια των κόκκων. Συγκεκριμένα, παρατηρείται 

μικροδομή τύπου "ροζέτας" (rosette microstructure) του στερεού διαλύματος 

αλουμινίου α-Al, το οποίο περικλείεται από ενδομεταλλικές ενώσεις. 

 

 
 

Εικόνα 2.16. Επιφανειακή μικρογραφία δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 

7075 με προσθήκη ζιρκονίου, από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης. 

α-Al 
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Εικόνα 2.17. Σημειακές χημικές αναλύσεις %κ.α. δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. 

 

% κ.α. (86.4 Al, 6.8 Cu, 2.1 Mg, 2 Zn, 2.7 Fe) 

% κ.α. (63.7 Al, 16.8 Cu, 17.5 Mg, 1.6 Zn, 0.4 Fe) 

% κ.α. (80.5 Al, 7.8 Cu, 3.8 Mg, 7.5 Zn, 0.4 Fe) 

% κ.α. (70.24 Al, 24 Cu, 3.86 Mg, 1.5 Zn, 0.4 Fe) 



 

 49

Η ύπαρξη αυξημένου κλάσματος όγκου χονδρομερών ανισότροπων 

ευτηκτικών δομών οφείλεται πιθανώς στο υψηλό ποσοστό Cu, Mg και Zn και 

τον αργό ρυθμό απόψυξης. Ωστόσο, κατά την ομογενοποίηση λαμβάνει χώρα 

διάχυση των στοιχείων αυτών προς τη μητρική φάση. Για το λόγο αυτό 

ανιχνεύθηκαν ενδομεταλλικές ενώσεις τύπου Mg(ZnCu)2 και Al2CuMg γύρω 

από την περιοχή των ορίων των κόκκων (εικόνα 2.17). Η ταχύτητα διάχυσης 

του Cu είναι πιθανώς μικρότερη από αυτή του Mg και Zn, με αποτέλεσμα να 

εμφανίζονται και οι ενδομεταλλικές ενώσεις Al2Cu και Al2Cu7Fe εντός των 

ευτηκτικών.  

Όπως φαίνεται σε μεγάλη μεγέθυνση (εικόνα 2.18), υπάρχουν 

ενδομεταλλικές ενώσεις γύρω από τα όρια των κόκκων υπό τριχοειδή μορφή. 

Επίσης φαίνονται ενδομεταλλικές ενώσεις εντός των ευτηκτικών να έχουν 

πλακοειδή μορφολογία. Πρόκειται για χαρακτηριστική μορφολογία της 

στερεοποιημένης ευτηκτικής δομής, η οποία συναντάται με εναλασσόμενες 

πλάκες των δύο στερεών φάσεων. 

 

 
Εικόνα 2.18. Μικροδομή κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο (x1500). 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η ανίχνευση των ενδομεταλλικών ενώσεων 

(Al3Zr) που σχηματίζονται κατά την προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα 

αλουμινίου, λόγω της μικρής διαλυτότητας αυτού στο αλουμίνιο δεν ήταν 

εφικτή λόγω του μικρού μεγέθους αλλά και του χαμηλού ποσοστού των 
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ενώσεων αυτών. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθηκαν 

σημειακές χημικές αναλύσεις σε μεγάλες μεγεθύνσεις στα όρια των κόκκων 

του υλικού (εικόνα 2.19) και βρέθηκε μικρό ποσοστό ζιρκονίου. 

 

 
Εικόνα 2.19. Περιοχή στα όρια κόκκων του κράματος αλουμινίου 7075 με 

ζιρκόνιο. 

 

 Προκειμένου να επιτευχθεί ανίχνευση των ενδομεταλλικών ενώσεων 

(Al3Zr) πραγματοποιήθηκε ανάλυση με τη τεχνική EBSD. Ακολούθως 

παρατίθενται μικρογραφιές της επιφάνειας δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 

7075 (εικόνες 2.20-2.21), στις οποίες πραγματοποιήθηκε σημειακή ανάλυση 

μέσω EBSD. Επίσης παρουσιάζονται όλοι οι προτιμητέοι κρυσταλλογραφικοί 

προσανατολισμοί της φάσεως αυτής, μεσω των Kikuchi bands.  

 

% κ.α. (79.3 Al, 11 Cu, 3.6 Mg, 4 Zn, 1.7 Zr, 0.4 Fe) 
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Composition: ( Al 75 %κ.α.), (Zr 25 %κ.α.) 

 

Εικόνα 2.20. Σημειακή ανάλυση στην επιφάνεια δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. Προσδιορισμός των προτιμητέων 

κρυσταλλογραφικών προσανατολισμών της φάσεως Al3Zr. 
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Composition: ( Al 75 %κ.α.), (Zr 25 %κ.α.) 
 
Εικόνα 2.21. Σημειακή ανάλυση στην επιφάνεια δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. Προσδιορισμός των προτιμητέων 

κρυσταλλογραφικών προσανατολισμών της φάσεως Al3Zr. 

 
 Στην εικόνα 2.22 που προέρχεται από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 

Διερχόμενης Δέσμης (TEM), παρατηρούνται κατακρημνίσματα της φάσεως η 

(MgZn2) ομοιόμορφα διεσπαρμένα γύρω από τα όρια των κόκκων. Τα 
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κατακρημνίσματα της κύριας ενδομεταλλικής ένωσης του κράματος 

αλουμινίου 7075 φαίνονται να είναι κατανεμημένα προς δύο διευθύνσεις. 

 

    
 

 
 
Εικόνα 2.21. Μικροδομή κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο από 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Διερχόμενης Δέσμης (TEM) – Διασπορά 

κατακρημνισμάτων της φάσεως MgZn2. 
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 Στην εικόνα 2.22 μεγαλύτερης μεγέθυνσης παρατηρούνται α) οι 

διαταραχές και β) οι ενδομεταλλικές ενώσεις MgZn2 που αποτελούν εμπόδιο 

στην κίνηση των διαταραχών, καθώς και ενδομεταλλικές ενώσεις του χαλκού. 

 
 

 
 

 
 
Εικόνα 2.22. Εικόνα Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Διερχόμενης Δέσμης 

(TEM) α) των διαταραχών και β) καταλρημνισμάτων της φάσεως MgZn2. 

α 

β 
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Με την βοήθεια του μικροσκληρόμετρου Vickers, μετρήθηκαν 

προσεγγιστικά οι μέσες τιμές της σκληρότητας δοκιμίων του κράματος 

αλουμινίου πριν και μετά την προσθήκη ζιρκονίου. Στον πίνακα που ακολουθεί 

δίδονται οι μέσες τιμές 20 ανεξάρτητων μετρήσεων. Πρέπει να σημειωθεί ότι 

οι σκληρομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με επιβαλλόμενο φορτίο 100g και 

χρονικό διάστημα επιβολής φορτίου 15 sec. 

 

Πίνακας 2.2. Σκληρότητα (HVN) του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με 

ζιρκόνιο. 

Κράμα Αλουμινίου 7075 Σκληρότητα (HVN) 

Χωρίς προσθήκη Zr 150 ± 5 

Με προσθήκη Zr 180 ± 8 

 

 

 Στον πινακα παρατηρείται ότι η σκληρότητα του δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο είναι αυξημένη σε σχέση με αυτή του κράματος 

χωρίς ζιρκόνιο. Αυτό πιθανώς οφείλεται στο ότι η δημιουργία της φάσεως 

Al3Zr κατά τη διαδικασία της χύτευσης, ευνοεί την ετερογενή φύτρωση της 

ενδομεταλλικής ένωσης MgZn2, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγαλύτερο 

κλάσμα όγκου της ένωσης αυτής στο κράμα. Κατά τη θερμική κατεργασία Τ6 

πραγματοποιείται ομοιόμορφη και λεπτομερής διασπορά σωματιδίων της 

φάσεως MgZn2 εντός του αρχικού μητρικού κρυσταλλικού πλέγματος, με 

αποτέλεσμα να αυξάνει η αντοχή και η σκληρότητα του κράματος. Ουσιαστικά 

όσο πιο μικρό είναι το μέγεθος των σωματιδίων αυτών αλλά και όσο πιο 

λεπτομερής είναι η διασπορά τους, τόσο πιο αποτελεσματική είναι η 

σκλήρυνση που προκαλούν καθώς αποτελούν σημαντικά εμπόδια στην κίνηση 

των διαταραχών [59]. 

 Επιπρόσθετα, το μέγεθος των κόκκων ή η μέση διάμετρος αυτών, σε 

πολυκρυσταλλικό μέταλλο επιδρά στις μηχανικές του ιδιότητες. Γειτονικοί, 

εφαπτόμενοι ο ένας του άλλου, κόκκοι έχουν διαφορετικούς 

προσανατολισμούς και, κατ’ανάγκη, κοινά περατωτικά όρια (εικόνα 2.14). 
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 Κατά την πλαστική παραμόρφωση του υλικού, η διεύθυνση της 

μετακίνησης των επιπέδων ολίσθησης ή των διαταραχών πραγματοποιείται 

διαμέσου των κοινών αυτών περατωτικών ορίων, από τον κόκκο Α προς τον 

κόκκο Β (εικόνα 2.14). Όσο περισσότερα όρια κόκκων υπάρχουν στη 

μικροδομή του υλικού τόσο εντονότερη είναι η διαφορά προσανατολισμού των 

γειτονικών κόκκων, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει μεγαλύτερη δυσκολία στην κίνηση των διαταραχών. Επομένως, η 

αυξημένη σκληρότητα του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο οφείλεται 

στην εκλέπτυνση των κόκκων του υλικού που προσδίδει η προσθήκη 

ζιρκονίου. 

 Το μέγεθος των κόκκων συνδέεται άμεσα με τη μηχανική αντοχή του 

υλικού, και μάλιστα η τιμή του ορίου διαρροής είναι αντιστρόφως ανάλογη του 

μεγέθους των κόκκων, όπως προσδιορίζεται από τη σχέση Hall-Petch [60]. 

σy = σ0 + 
d

K                                            (2.6) όπου, 

σy το συμβατικό όριο διαρροής 

σ0 μια σταθερά με διαστάσεις τάσης (MPa) 

K παράμετρος, η τιμή της οποίας εξαρτάται από το υλικό 

d η μέση διάμετρος των κόκκων 

 

 Από τη σχέση 2.6 διαφαίνεται ότι το όριο διαρροής ενός μεταλλικού 

υλικού είναι αντιστρόφως ανάλογο του μέσου μεγέθους των κόκκων του. Κατ’ 

επέκταση το όριο διαρροής του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο 

αναμένεται να είναι αυξημένο σε σχέση με αυτό του κράματος χωρίς ζιρκόνιο, 

λόγω του ότι το κράμα με ζιρκόνιο εμφανίζει μικρότερο μέσο μέγεθος κόκκων. 

 Επιπλέον, το όριο διαρροής ενός μεταλλικού υλικού συνδέεται με τη 

σκληρότητα, σύμφωνα με τη σχέση (2.7). Επομένως, το κράμα αλουμινίου 

7075 με ζιρκόνιο εμφανίζει μεγαλύτερη τιμή σκληρότητας από το κράμα χωρίς 

ζιρκόνιο, καθώς εμφανίζει και μεγαλύτερο όριο διαρροής από αυτό. 

 HVN ≈ 2.9 σy                                               (2.7) [61] 
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 Επίσης πραγματοποιήθησαν δοκιμές μικροσκληρομέτρησης (HVN) σε 

δοκίμια του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με ζιρκόνιο, πριν και μετά 

τη θερμική κατεργασία Τ6. Στον πίνακα που ακολουθεί δίδονται οι μέσες τιμές 

20 ανεξάρτητων μετρήσεων. 

 

Πίνακας 2.3. Σκληρότητα (HVN) του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και 

με ζιρκόνιο, πριν και μετά τη θερμική κατεργασία Τ6. 

 (HVN) κράμα Al 7075 

χωρίς Zr 

(HVN) κράμα Al 7075 

με Zr 

Πριν τη θερμική 

κατεργασία Τ6 

120 ± 5 160 ± 3 

Μετά τη θερμική 

κατεργασία Τ6 

150 ± 5 180 ± 8 

 

 Από τον πίνακα 2.3 παρατηρείται ότι η σκληρότητα των δοκιμίων και 

των δύο εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 7075 αυξάνει μετά τη θερμική 

κατεργασία. Η παραπάνω παρατήρηση είναι αναμενόμενη καθώς με τη 

θερμική κατεργασία Τ6 αυξάνεται το κλάσμα όγκου της ενδομεταλλικής 

ένωσης MgZn2. Ουσιαστικά κατά τη τεχνητή γήρανση επιτυγχάνεται 

ομοιόμορφη και λεπτομερή διασπορά των σωματιδίων της φάσεως MgZn2, η 

οποία προκαλεί σκλήρυνση του κράματος καθώς αποτελεί εμπόδιο στην 

κίνηση των διαταραχών. 
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3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ΣΤΗ 
ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7075 
 
 
3.1 Εισαγωγή  

 
Μία από τις κύριες αιτίες αστοχίας των υλικών αποτελεί το φαινόμενο 

της τριβής και φθοράς, καθώς στην πλειοψηφία τους οι βιομηχανικές 

κατασκευές περιλαμβάνουν κινούμενα τμήματα που βρίσκονται σε σημειακή ή 

σε επιφανειακή επαφή. Η σχετική κίνηση των εφαπτόμενων επιφανειών οδηγεί 

στη φθορά τους, μέσω τριβολογικών μηχανισμών που μπορεί να είναι χημικής 

ή μηχανικής φύσεως, ή συνδυασμός τους. 

Ο όρος τριβή αναφέρεται στην αντίσταση που προβάλλεται κατά τη 

σχετική κίνηση σωμάτων που βρίσκονται σε επαφή. Η τριβή εκφράζεται μέσω 

του συντελεστή τριβής (μ), ο οποίος ορίζεται από το λόγο της εφαπτομενικής 

δύναμης (FT), η οποία προκαλεί την έναρξη της κίνησης, προς τη δύναμη (FΝ), 

η οποία ασκείται κάθετα στην επιφάνεια επαφής. 

Ως φθορά ορίζεται η απομάκρυνση τεμαχιδίων από την επιφάνεια του 

ενός ή και των δύο υλικών, τα οποία βρίσκονται σε επαφή και σε σχετική 

κίνηση. Ανάλογα με το μηχανισμό που υπεισέρχεται στο φαινόμενο της 

φθοράς διακρίνουμε τους εξής τύπους φθοράς: α) φθορά λόγω πρόσφυσης, β) 

φθορά λόγω εκτριβής, γ) φθορά λόγω τριβοχημικών αντιδράσεων και δ) φθορά 

λόγω επιφανειακής κόπωσης. Η φθορά ενός υλικού μπορεί να οφείλεται σε 

διάφορους παράγοντες και επηρεάζεται από όλα τα στοιχεία του 

τριβοσυστήματος, τα οποία μπορεί να είναι το α) εξεταζόμενο υλικό, β) το 

ανταγωνιστικό υλικό, γ) τα παραμένοντα στο σύστημα προϊόντα της φθοράς 

και δ) οι συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος (υγρασία-θερμοκρασία).  

Το ανταγωνιστικό υλικό καθορίζει πολλές φορές και το μηχανισμό με 

τον οποίο η διεργασία της τριβής προκαλεί φθορά του υλικού και απώλεια 

μάζας. Η τοπογραφία της επιφάνειας των δύο υλικών, καθορίζει την 

πραγματική επιφάνεια επαφής και επομένως επηρεάζει το μηχανισμό φθοράς 
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τους κατά την τριβή. Η ύπαρξη προεξοχών μειώνει την επιφάνεια στην οποία 

διανέμεται το επιβαλλόμενο φορτίο, με αποτέλεσμα την αύξηση της τάσης στα 

σημεία αυτά [62], τα οποία φθείρονται πρώτα και παρουσιάζουν ταχύτερη 

φθορά από τη μέση φθορά του υλικού. Τα παραγόμενα απόβλητα της τριβής 

επηρεάζουν σημαντικά το μηχανισμό τριβής και πολλές φορές αναφέρονται με 

τον όρο ‘‘το τρίτο σώμα του τριβοσυστήματος’’. Κατά την τριβή ένα μέρος 

τους απομακρύνεται από τη διεπιφάνεια επαφής, λόγω της σχετικής κίνησης 

των ανταγωνιστικών επιφανειών. Ένα μέρος τους παραμένει στη διεπιφάνεια 

και παρεμβαίνει στη διεργασία της τριβής. Αν τα παραγόμενα απόβλητα έχουν 

μικρή σκληρότητα, μεγάλη πλαστικότητα και παρουσιάζουν την τάση να 

προσκολληθούν μηχανικά στις ανταγωνιστικές επιφάνειες, τότε παρεμποδίζουν 

την ελεύθερη ολίσθηση τους, με αποτέλεσμα την αύξηση του συντελεστή 

τριβής. Αν τα παραγόμενα απόβλητα έχουν μέτρια σκληρότητα και ομαλό 

εικόνα, με στρογγυλεμένες επιφάνειες, διευκολύνουν την τριβή και δρουν ως 

‘‘λιπαντικά’’, δημιουργώντας δύο νέες επιφάνειες ολίσθησης, με αποτέλεσμα 

τη μείωση του συντελεστή τριβής. Αν τα παραγόμενα απόβλητα έχουν υψηλή 

σκληρότητα και ακανόνιστο εικόνα, συνήθως, συνεργούν στη φθορά ων 

ανταγωνιστικών υλικών, δρώντας ως αποξεστικά. Στην περίπτωση αυτή 

αυξάνεται ο συντελεστής φθοράς του υλικού. 

Το περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιείται η τριβή, επηρεάζει, κυρίως, 

την τριβοχημική συμπεριφορά του συστήματος. Υλικά τα οποία παρουσιάζουν 

τάση προς οξείδωση κατά την τριβή παρουσιάζουν αυξημένη την τάση αυτή. Η 

επιβολή φορτίου προκαλεί την πλαστική παραμόρφωση της επιφάνειας τέτοιων 

υλικών, δημιουργώντας ταυτόχρονα σημειακές ατέλειες. Η θερμοκρασία του 

περιβάλλοντος δεν αποτελεί από τις κύριες παραμέτρους της διεργασίας της 

τριβής. Ωστόσο η θερμοκρασία επαφής είναι καθοριστική. Η χρήση 

λιπαντικών επιβάλλεται στην περίπτωση που οι συνθήκες τριβής είναι πολύ 

δυσμενείς: υψηλά φορτία και μεγάλες σχετικές ταχύτητες κίνησης. 

Ο κλάδος της τριβολογίας έχει αναπτυχθεί ραγδαία με σκοπό την 

διασφάλιση υψηλής ποιότητας μεταλλικών επιφανειών, ικανών να 

ανταπεξέλθουν στις έντονες καταπονήσεις λόγω τριβής. Στη διεθνή 
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βιβλιογραφία, υπάρχουν αρκετές δημοσιεύσεις που αφορούν την τριβολογική 

συμπεριφορά κραμάτων αλουμινίου, ωστόσο περιορισμένος αριθμός εξ’ αυτών 

αναφέρεται στην τριβολογική συμπεριφορά κραμάτων αλουμινίου της σειράς 

7xxx. Ορισμένες πρόσφατες ερευνητικές μελέτες σχετικές με την τριβολογική 

συμπεριφορά των κραμάτων αλουμινίου 7xxx παρατίθενται ακολούθως.  

 Ο B. Venkataraman και ο G. Sundararajan [63] μελέτησαν την 

τριβολογική συμπεριφορά των ακόλουθων κραμάτων: 1) καθαρό αλουμίνιο, 2) 

κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς και με θερμική κατεργασία Τ6 και 3) σύνθετο 

υλικό μεταλλικής μήτρας (Al-SiC). Οι δοκιμές ξηρής τριβής 

πραγματοποιήθηκαν με ταχύτητα ολίσθησης 1m/s και μεταβαλλόμενο φορτίο 

από 30-250 N. Ως ανταγωνιστικό υλικό χρησιμοποιήθηκε ελαφρά 

κραματωμένος χάλυβας. Το κράμα αλουμινίου 7075 με θερμική κατεργασία 

Τ6 παρουσίασε το μικρότερο συντελεστή τριβής. Οι ερευνητές επίσης 

διαπίστωσαν ότι η αύξηση του επιβαλλόμενου φορτίου οδηγεί σε αύξηση του 

ρυθμού φθοράς. Ιδιαίτερα δε παρατήρησαν ότι για μια κρίσιμη τιμή του 

επιβαλλόμενου φορτίου, διαφορετική για κάθε υλικό, παρατηρείται μετάβαση 

από ήπια σε έντονη φθορά. 

 Ο G. Meyer-Rodenbeck και οι συνεργάτες του [64] μελέτησαν την 

τριβολογική συμπεριφορά χυτών και διαμορφωμένων κραμάτων αλουμινίου 

υπό ξηρές και διαβρωτικές συνθήκες. Οι δοκιμές ξηρής και διαβρωτικής τριβής 

πραγματοποιήθηκαν με ταχύτητα ολίσθησης 0.27m/s και επιβαλλόμενο φορτίο 

36 N. Ως ανταγωνιστικό υλικό χρησιμοποιήθηκε κοινός χάλυβας. Οι ερευνητές 

αυτοί διαπίστωσαν ότι τα διαμορφωμένα κράματα αλουμινίου 7017, 7075, 

5083, 5251 παρουσίασαν την υψηλότερη αντιτριβική ικανότητα, υπό τις 

δεδομένες συνθήκες ξηρής και διαβρωτικής τριβής. Αυτοί δε συμπέραναν ότι η 

αντιτριβική ικανότητα των κραμάτων αυτών σχετίζεται με τη μικροδομή τους.  

 Ο M. Baydogan και οι συνεργάτες του [65] μελέτησαν την τριβολογική 

συμπεριφορά  του κράματος Al 7075 υπό ξηρές και διαβρωτικές συνθήκες, 

μετά από θερμική κατεργασία RRA (retrogression and reaging). Αυτοί δε 

κατέληξαν στο συμπέρασμα, ότι δοκίμια που υπέστησαν θερμική κατεργασία 

(RRA) στους 220οC και 240οC, παρουσίασαν μικρότερη φθορά σε σχέση με 
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δοκίμια που υπέστησαν θερμική κατεργασία Τ6 σε συνθήκες ξηρής τριβής. 

Αντίθετα στην περίπτωση της διαβρωτικής τριβής, τα δοκίμια που υπέστησαν 

θερμική κατεργασία (RRA) παρουσίασαν μεγαλύτερη φθορά σε σχέση με αυτά 

που υπέστησαν θερμική κατεργασία Τ6. Για τη συμπεριφορά αυτή του 

κράματος αλουμινίου 7075, οι συγγραφείς πρότειναν την ακόλουθη εξήγηση: 

τα δοκίμια που έχουν υποστεί θερμική κατεργασία Τ6 διαβρώνονται 

εντονότερα, με αποτέλεσμα τα προϊόντα διάβρωσης να λειτουργούν σαν 

λιπαντικά κατά τη διαδικασία της διαβρωτικής τριβής. 

Οι Zhiping Chen και P.F. Thomson [66] μελέτησαν την επίδραση του 

επιβαλλόμενου φορτίου και της θερμοκρασίας, στην τριβολογική συμπεριφορά 

των κραμάτων αλουμινίου 5083 και 7075. Ως ανταγωνιστικό υλικό 

χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα διαμορφωμένος χυτοχάλυβας και αλουμίνα. Οι 

ερευνητές αυτοί παρατήρησαν ότι οι κύριοι μηχανισμοί φθοράς των ανωτέρω 

κραμάτων του αλουμινίου ήταν φθορά λόγω πρόσφυσης, λόγω πλαστικής 

παραμόρφωσης και λόγω εκτριβής. Και οι τρεις μηχανισμοί συνυπάρχουν κατά 

την φθορά των κραμάτων αλουμινίου 7075 και 5083, ωστόσο η έκταση του 

κάθε μηχανισμού βρέθηκε να εξαρτάται κυρίως από την επιβαλλόμενο φορτίο. 

Τα κράματα αλουμινίου της σειράς 7xxx βρίσκουν ευρεία εφαρμογή 

στην αεροναυπηγική βιομηχανία για την κατασκευή δομικών στοιχείων 

αεροσκαφών και τμημάτων κατασκευών και πολύ συχνά κατά τη λειτουργία 

τους λαμβάνουν χώρα φαινόμενα τριβής και φθοράς. Σκοπός λοιπόν του 

κεφαλαίου αυτού της διδακτορικής διατριβής αποτελεί η ενδελεχής μελέτη της 

τριβολογικής συμπεριφοράς του κράματος αλουμινίου 7075 υπό ξηρές 

συνθήκες, καθώς επίσης και η επίδραση της κραματικής προσθήκης ζιρκονίου 

με τη διαδικασία της χύτευσης, στην τριβολογική συμπεριφορά του κράματος. 

Σε ένα δεύτερο στάδιο μελετήθηκε η τριβολογική συμπεριφορά του κράματος 

αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, υπό συνθήκες λίπανσης 

και κατασκευάστηκε η πλέον σημαντική από βιομηχανικής άποψης καμπύλη 

του Stribeck. 
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3.2 Πειραματικό Μέρος 

 

Για τη μελέτη της τριβολογικής συμπεριφοράς παρασκευάσθησαν 

κυλινδρικά δοκίμια από τα εξεταζόμενα κράματα  αλουμινίου 7075 χωρίς και 

με κραματική προσθήκη ζιρκονίου, διαμέτρου 5cm και πάχους 0,5cm. Σε όλα 

τα δοκίμια διανοίχθηκε μια οπή στο κέντρο τους διαμέτρου 7mm, προκειμένου 

να προσαρμόζονται αυτά στο όργανο μέτρησης.  

Αμέσως μετά την κοπή και διάτρηση τους, τα δοκίμια υπέστησαν 

μηχανική λείανση με ειδικά λειαντικά χαρτιά (220-2000 grit) καρβιδίων του 

πυριτίου (SiC), καθώς επίσης και στίλβωση με χρήση αδαμαντόπαστας. Η 

μέση τραχύτητα των δοκιμίων μετρήθηκε με τη χρήση προφιλόμετρου τύπου 

TIME TR230 της VDH Technology και βρέθηκε να είναι προσεγγιστικά 0.3 

μm. Η μέτρηση της μέσης τραχύτητας πριν από την διεξαγωγή των πειραμάτων 

πραγματοποιήθηκε προκειμένου όλα τα δοκίμια να έχουν παραπλήσια 

επιφανειακή μορφολογία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ύπαρξη επιφανειακής 

τραχύτητας συχνά επιδρά στην ανάπτυξη φαινομένων τριβής καθώς καθορίζει 

την “πραγματική” επιφάνεια επαφής ανάμεσα σε δύο ανταγωνιστικά υλικά.  

Ακολούθως, τα δοκίμια εισήλθαν σε κλίβανο αδρανούς αερίου (Ar+), 

ώστε να υποστούν αποτατική ανόπτηση στους  350 οC για δύο ώρες. Μετά το 

πέρας της ανόπτησης τα δοκίμια παρέμειναν σε αδρανή ατμόσφαιρα (Ar+), 

μέχρι η θερμοκρασία του κλιβάνου να φτάσει την τιμή της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος. 

Σε ένα επόμενο στάδιο, όλα τα παραχθέντα δοκίμια εισήλθαν σε 

κλίβανο αδρανούς αερίου (Ar+), προκειμένου να υποβληθούν σε θερμική 

κατεργασία (Τ6). Η θερμική κατεργασία Τ6 περιλαμβάνει τρία στάδια: 1) 

ομογενοποίηση σε θερμοκρασία 480ο C, β) βαφή σε νερό και γ) γήρανση για 

24 ώρες στου 120ο C. Η θερμική αυτή κατεργασία προσδίδει στο κράμα τις 

βέλτιστες μηχανικές ιδιότητες. 

Όλα τα δοκίμια υπεβλήθησαν σε δοκιμές ξηρής τριβής με τη βοήθεια 

ειδικής συσκευής ολίσθησης ακίδας επί δίσκου (pin-on-disc), όπως φαίνεται 

στην εικόνα 3.1. Τα δοκίμια προσαρμόζονται σε περιστρεφόμενη βάση, η 
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οποία περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα. Για την πραγματοποίηση των 

πειραμάτων ξηρής τριβής, ως ανταγωνιστικό υλικό επιλέχθηκε σφαίρα 410 

μαρτενσιτικού ανοξείδωτου χάλυβα (%κ.β.: C: 0.9%, Si: 1%, Mn: 1%, P: 

0.04%, S: 0.03%, Ni: 0.5%, Mo: 0.7%, Cr: 16%, Fe: υπόλοιπο). Η επιλογή του 

ανοξείδωτου χάλυβα έγινε λόγω της υψηλής σκληρότητας και της αυξημένης 

αντιδιαβρωτικής ικανότητας που αυτός διαθέτει. Η διάμετρος της σφαίρας 

ήταν 5.5mm, ενώ η σκληρότητα ήταν 900HVN. Οι δοκιμές ξηρής τριβής 

πραγματοποιήθησαν με μεταβαλλόμενο φορτίο (2 N, 5 N, 10 N και 20 N), 

σταθερή γραμμική ταχύτητα (30 cm/sec) και σταθερή απόσταση ολίσθησης 

(450m). Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν υπό συνθήκες υγρασίας 45% 

περίπου και θερμοκρασίας 25oC. Με την χρήση λογισμικού, 

πραγματοποιήθηκε συνεχής καταγραφή του συντελεστή τριβής του ζεύγους 

των υλικών συναρτήσει της απόστασης ολίσθησης.  

 

 
Εικόνα 3.1. Τυπική διάταξη συσκευής pin-on-disc. 

 

Ακριβώς πριν τη δοκιμή, τόσο η σφαίρα μαρτενσιτικού ανοξείδωτου 

χάλυβα όσο και τα δοκίμια καθαρίζονταν με αιθανόλη και ακολουθούσε η 

εμβάπτισή τους σε λουτρό υπερήχων με ακετόνη, προκειμένου να 

απομακρυνθούν σωματίδια του καρβιδίου του πυριτίου και γράσα, τα οποία 

Ακίδα 

Δίσκος 

Φορτίο 
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πιθανόν υπάρχουν στις επιφάνειες των δοκιμίων λόγω της λείανσης και της 

κοπής, εις την οποία υπεβλήθησαν. Επιπρόσθετα, πριν από κάθε πείραμα 

τριβής μετρήθηκε σε ζυγό ακριβείας (0.1 mg) το βάρος του δοκιμίου 

προκειμένου να υπολογιστεί προσεγγιστικά η απώλεια μάζας. 

Οι πίστες τριβής των δοκιμίων των εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 

7075 και της ανταγωνιστικής σφαίρας ανοξείδωτου χάλυβα εξετάσθησαν με 

την βοήθεια Μεταλλουργικού Μικροσκοπίου Zeiss και Ηλεκτρονικού 

Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) Jeol 6100, που ήταν συνδεδεμένο με 

Μικροαναλυτή Στοιχείων (EDAX).  Τα προϊόντα τριβής (δέβρη) των 

πειραμάτων συλλέχθησαν, προκειμένου να πραγματοποιηθεί ανάλυση των με 

τη χρήση Περιθλασίμετρου Ακτίνων-Χ D5000 της Siemens. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε πείραμα διεξήχθη πέντε φορές, έτσι 

ώστε να εξασφαλισθεί η επαναληψιμότητα των μετρήσεων. Τα αποτελέσματα 

που δίδονται παρακάτω αποτελούν τις μέσες τιμές που προέκυψαν. 

 

 

 

3.3 Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 

Στην εικόνα 3.2 παρουσιάζεται ο συντελεστής τριβής (μ) του ζεύγους 

των υλικών, κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας και 

κράμα αλουμινίου 7075 με κραματική προσθήκη ζιρκονίου- ανοξείδωτος 

χάλυβας, σαν συνάρτηση του επιβαλλόμενου κάθετου φορτίου. Το διάγραμμα 

αυτό αφορά πειράματα τριβής που πραγματοποιήθηκαν υπό σταθερή ταχύτητα 

ολίσθησης 30cm/sec και απόσταση ολίσθησης 450m.  
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Εικόνα 3.2. Συντελεστής τριβής (μ) σαν συνάρτηση του επιβαλλόμενου 

φορτίου για το ζεύγος τριβής κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο- 

χαλυβας. 

 

Όπως παρατηρείται η αύξηση του  επιβαλλόμενου φορτίου οδήγησε σε 

μείωση του συντελεστή τριβής του τριβοσυστήματος (κράμα αλουμινίου 7075 

χωρίς ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας και κράμα αλουμινίου 7075 με 

κραματική προσθήκη ζιρκονίου- ανοξείδωτος χάλυβας). Συγκεκριμένα, για την 

περίπτωση του τριβοσυστήματος κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο - 

ανοξείδωτος χάλυβας, η μέση τιμή του συντελεστή τριβής (μ) είναι της τάξεως 

του 0,4 για τιμή επιβαλλόμενου φορτίου 2N και σταδιακά μειώνεται μέχρι την 

τιμή 0,2 για φορτίο 20N. Όσον αφορά την περίπτωση του τριβοσυστήματος 

κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας η μέση τιμή του 

συντελεστή τριβής (μ) είναι της τάξεως του 0,3 για τιμή επιβαλλόμενου 

φορτίου 2N και σταδιακά μειώνεται μέχρι την τιμή 0,13 για φορτίο 20N. Η 

παρατήρηση αυτή θα μπορούσε να αποδοθεί στο γεγονός, ότι η αύξηση του 

επιβαλλόμενου φορτίου πιθανόν να οδήγησε σε ενδοτράχυνση των 

επιφανειακών στοιβάδων των δυο ανταγωνιστικών υλικών. Έχοντας υπόψη 
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την παραπάνω παρατήρηση θα μπορούσε να λεχθεί, ότι σύμφωνα με τη θεωρία 

των Khruschov και Babichev [67], η αύξηση της επιφανειακής σκληρότητας, 

τουλάχιστον μίας εκ των δύο ανταγωνιστικών επιφανειών, οδηγεί σε μείωση 

του συντελεστή τριβής. 

Για το λόγο αυτό, μετά το πέρας κάθε πειράματος τριβής 

πραγματοποιήθηκε έλεγχος μικροσκληρότητας στην κάθετη τομή της πίστας 

των εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 7075. Από τις μετρήσεις που έγιναν 

προέκυψε αύξηση της σκληρότητας στις επιφανειακές στοιβάδες των υλικών. 

Συγκεκριμένα για το κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο που υπέστη ξηρή 

τριβή με ταχύτητα ολίσθησης 30cm/sec και επιβαλλόμενο φορτίο 2N, η 

επιφανειακή σκληρότητα σε κάθετη τομή ( ~5-8 μm) από την πίστα τριβής 

βρέθηκε να είναι 153 HVN, ενώ για φορτίο 20N η σκληρότητα αυξήθηκε στα 

159 HVN. Στην περίπτωση του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο η 

επιφανειακή σκληρότητα σε κάθετη τομή από την πίστα τριβής βρέθηκε να 

είναι 182 HVN για επιβαλλόμενο φορτίο 2N, ενώ για φορτίο 20N η 

σκληρότητα αυξήθηκε στα 187 HVN. 

 Η μείωση του συντελεστή τριβής (μ) των παραπάνω τριβοσυστημάτων 

με την αύξηση του κάθετου επιβαλλόμενου φορτίου, μπορεί επίσης να 

αποδοθεί στο γεγονός ότι με την αύξηση του φορτίου αυξάνεται και το 

ποσοστό των μικρών σωματιδίων που αποκολλώνται από τις επιφανειακές 

στοιβάδες των δυο υλικών, λόγω φαινομένων κόπωσης [68]. Τα σωματίδια 

αυτά είναι γνωστά ως δέβρη [69]. Η σχηματισθείσα δέβρη πιθανόν 

“εγκλωβίζεται” στην διεπιφάνεια των δύο υλικών που υπόκειται σε τριβή 

(εικόνα 3.3), μειώνοντας την πραγματική επιφάνεια επαφής και κατ’ επέκταση 

τον συντελεστή τριβής 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3.3. Παγιδευμένη δέβρη στη διεπιφάνεια του τριβοσυστήματος. 

Κράμα αλουμινίου 
7075 

Σφαίρα ανοξείδωτου 
χάλυβα Δέβρη 
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Στις εικόνες 3.4α,β παρουσιάζεται ο συντελεστής τριβής (μ) του 

ζεύγους των υλικών (κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο - ανοξείδωτος 

χάλυβας και κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας) ως 

συνάρτηση της απόστασης ολίσθησης για σταθερή ταχύτητα ολίσθησης 

30cm/sec και για επιβαλλόμενο κάθετο φορτίο α) 5N και β) 10N αντίστοιχα. 

Όπως παρατηρείται στις εικόνες αυτές, ο συντελεστής τριβής (μ) του ζεύγους 

κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας είναι της 

τάξεως του 0,35 για φορτίο 5N και 0,29 για φορτίο 10N, ενώ για το ζεύγος 

κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκονίου - ανοξείδωτος χάλυβας είναι της τάξεως 

του 0,26 για φορτίο 5N και 0,2 για φορτίο 10N. Το φαινόμενο αυτό 

παρατηρήθηκε και για τις τέσσερις τιμές επιβαλλόμενου φορτίου (2N, 5N,10N 

και 20N ). Η παραπάνω παρατήρηση μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι το 

κράμα αλουμινίου με προσθήκη ζιρκονίου παρουσίασε τιμή σκληρότητας (180 

HVN) υψηλότερη από αυτή του κράματος χωρίς ζιρκόνιο, που βρέθηκε να 

είναι 150 HVN, και σύμφωνα με τη θεωρία Khruschov και Babichev που 

αναφέρθηκε και παραπάνω, η αύξηση της επιφανειακής σκληρότητας, 

τουλάχιστον μίας εκ των δύο ανταγωνιστικών επιφανειών, οδηγεί σε μείωση 

του συντελεστή τριβής. 

Στις παραπάνω εικόνες παρατηρείται η ύπαρξη δύο περιοχών στη τιμή 

του συντελεστή τριβής: α) η περίοδος της αρχικής, μη σταθερής κατάστασης 

(running in period) και β) η περίοδος της σταθερής κατάστασης (steady state 

period) του συντελεστή τριβής. Η περίοδος μη σταθερής κατάστασης είναι 

περίπου 45m για φορτίο 5N και 55m για φορτίο 10N για το κράμα αλουμινίου 

7075 χωρίς ζιρκόνιο, ενώ η αντίστοιχη περίοδος για το χυτό κράμα με ζιρκόνιο 

είναι 47m για φορτίο 5N και 50m για φορτίο 10N. 
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Εικόνα 3.4α. . Συντελεστής τριβής (μ) σαν συνάρτηση της απόστασης 

ολίσθησης για το ζεύγος τριβής κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο - 

χάλυβας, για επιβαλλόμενο φορτίο 5N. 
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 Εικόνα 3.4β. . Συντελεστής τριβής (μ) σαν συνάρτηση της απόστασης 

ολίσθησης για το ζεύγος τριβής κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο - χάλυβας, 

για επιβαλλόμενο φορτίο 10N. 

 

α 

β 
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Στην εικόνα 3.5 παρουσιάζεται ο ρυθμός φθοράς του ζεύγους των 

υλικών (κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας και 

κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας) ως συνάρτηση 

του επιβαλλόμενου κάθετου φορτίου, για σταθερή ταχύτητα ολίσθησης 

30cm/sec και απόσταση ολίσθησης 450m. Στην εικόνα αυτή παρατηρείται ότι 

ο ρυθμός φθοράς αυξάνεται με την αύξηση του επιβαλλόμενου κάθετου 

φορτίου και στις δύο περιπτώσεις τριβοσυστημάτων και μάλιστα η αύξηση 

αυτή είναι σχεδόν γραμμική, για τις δεδομένες πειραματικές συνθήκες.  
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Εικόνα 3.5. Διάγραμμα του ρυθμού φθοράς των εξεταζόμενων κραμάτων 

αλουμινίου 7075 συναρτήσει του επιβαλλόμενου κάθετου φορτίου για σταθερή 

ταχύτητα ολίσθησης 30cm/sec. 

 

Ειδικότερα παρατηρούμε ότι για μεγαλύτερες τιμές επιβαλλόμενου 

φορτίου, υπάρχει σημαντική αύξηση του ρυθμού φθοράς. Η αύξηση του 

φορτίου οδηγεί στην εισαγωγή μηχανικών τάσεων (εικόνα 3.6) στο 

μαλακότερο υλικό, οι οποίες μόλις υπερβούν το όριο θραύσης λαμβάνει χώρα 

ρωγμάτωση και απολέπιση υλικού.  
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Εικόνα 3.6. Ανάπτυξη μηχανικών τάσεων με την αύξηση του επιβαλλόμενου 

φορτίου – ρωγμάτωση και απολέπιση υλικού. 

 

Επίσης, παρατηρείται ότι ο ρυθμός φθοράς του χυτού κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο είναι μικρότερος σε σχέση με το αντίστοιχη τιμή 

για το κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο. Η διαφορά αυτή κυρίως 

εντοπίζεται στη περίπτωση των μεγαλύτερων φορτίων (10N και 20N) και 

ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι το κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο 

παρουσιάζει μεγαλύτερη τιμή σκληρότητας και δυσθραυστότητας από το 

αντίστοιχο κράμα αλουμινίου χωρίς ζιρκόνιο. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται 

μικρότερο συντελεστή τριβής και κατ’ επέκταση μεγαλύτερη αντίσταση στη 

τριβή – φθορά.   

Η παραπάνω παρατήρηση έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με το νόμο του 

Archand, κατά τον οποίο, ο ρυθμός φθοράς είναι ανάλογος του κάθετου 

επιβαλλόμενου φορτίου [70-72]. 

 

Q= (K*W*L)/H                                           (3.1), όπου:  

 

Q είναι ο ρυθμός φθοράς του εξεταζόμενου υλικού 

W είναι το επιβαλλόμενο κάθετο φορτίο 

L είναι η απόσταση ολίσθησης 

H είναι η σκληρότητα του μαλακότερου υλικού 

K είναι μια χαρακτηριστική σταθερά του υλικού, η οποία υπολογίζεται από τη 

σχέση K= (3H*V)/P*L, όπου H είναι η σκληρότητα, P είναι το επιβαλλόμενο 

κάθετο φορτίο, L είναι η απόσταση ολίσθησης και V είναι ο φθειρόμενος 

όγκος που υπολογίζεται από την πυκνότητα και την απώλεια μάζας του υλικού. 

Μηχανικές τάσεις Ρωγμάτωση 

Σφαίρα χάλυβα 
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Στην εικόνα 3.7 παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά διαγράμματα 

επιφανειακής τραχύτητας, στην περιοχή της πίστα τριβής, ως συνάρτηση του 

επιβαλλόμενου κάθετου φορτίου, για το χυτό κράμα αλουμινίου 7075 με 

ζιρκόνιο. Όπως παρατηρείται η τιμή της επιφανειακής τραχύτητας των 

δοκιμίων του κράματος αυξάνει καθώς αυξάνεται η τιμή του επιβαλλόμενου 

κάθετου φορτίου. Ειδικότερα, αυξάνοντας το επιβαλλόμενο φορτίο οι τοπικές 

επιφανειακές ανωμαλίες (εσοχές-εξοχές) γίνονται πιο έντονες, υποδηλώνοντας 

μεγαλύτερη απώλεια μάζας και κατά συνέπεια μεγαλύτερος ρυθμός φθοράς. Η 

παρατήρηση αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι καθώς το επιβαλλόμενο φορτίο 

αυξάνει, αυξάνεται και η μηχανική καταπόνηση που υφίστανται οι 

επιφανειακές στοιβάδες των εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου, με 

αποτέλεσμα είτε την έντονη πλαστική παραμόρφωσή τους, ακόμη και τη 

θραύση τεμαχιδίων που απομακρύνονται ως προϊόντα τριβής. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι το παραπάνω φαινόμενο παρατηρήθηκε στις περιπτώσεις και 

των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075. 

 

 

 

Πίστα τριβής (Ταχύτητα Ολίσθησης=30cm/sec  , Επιβαλλόμενο Φορτίο= 2N) 
 

 
Μέση τραχύτητα :   1,21μm 

Μέγιστη τραχύτητα : 16,80μm 
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Πίστα τριβής (Ταχύτητα Ολίσθησης=30cm/sec  , Επιβαλλόμενο Φορτίο= 10N) 
 

 
Μέση τραχύτητα :   3,02μm 

Μέγιστη τραχύτητα : 23,86μm 

 

Πίστα τριβής (Ταχύτητα Ολίσθησης=30cm/sec  , Επιβαλλόμενο Φορτίο= 20N) 
 

 
Μέση τραχύτητα :   8,26μm 

Μέγιστη τραχύτητα : 40,86μm 

 

Εικόνα 3.7. Επίδραση του επιβαλλόμενου φορτίου στη τραχύτητα δοκιμίων 

του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. 

 
Επίσης, πραγματοποιήθηκαν πειράματα τριβής, προκειμένου να 

μελετηθεί η επίδραση της ταχύτητας ολίσθησης στο ρυθμό φθοράς των 

εξεταζόμενων τριβοσυστημάτων. Τα πειράματα αυτά πραγματοποιήθηκαν υπό 

σταθερό επιβαλλόμενο φορτίο 10N και για απόσταση ολίσθησης 450m. Η 

ταχύτητα ολίσθησης επιλέχθηκε να είναι 15, 30, 60 και 90 cm/sec.  

Στην εικόνα 3.8 παρουσιάζεται ο ρυθμός φθοράς του ζεύγους των 

υλικών (κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας και 

κράμα αλουμινίου 7075 με κραματική προσθήκη ζιρκονίου- ανοξείδωτος 

χάλυβας) ως συνάρτηση της ταχύτητας ολίσθησης, για σταθερό επιβαλλόμενο 
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φορτίο 10N και απόσταση ολίσθησης 450m. Στην εικόνα αυτή παρατηρείται 

ότι ο ρυθμός φθοράς αυξάνεται με την αύξηση της ταχύτητας ολίσθησης στην 

περίπτωση και των δύο τριβοσυστημάτων. Η παρατήρηση αυτή μάλλον 

οφείλεται στο γεγονός ότι η αύξηση της ταχύτητας οδηγεί σε αύξηση της 

θερμοκρασίας των επιφανειακών στοιβάδων των δύο κραμάτων αλουμινίου 

7075 κατά την τριβή των με τον ανοξείδωτο χάλυβα. Η τοπική αύξηση της 

θερμοκρασίας μπορεί να προκαλέσει μείωση της μηχανικής αντοχής των 

κραμάτων αλουμινίου. Η μείωση της μηχανικής αντοχής των δοκιμίων των 

εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 7075, λόγω τοπικής αύξησης της 

θερμοκρασίας, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αύξηση του ρυθμού φθοράς των 

υλικών.  
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Εικόνα 3.8. Επίδραση της ταχύτητας ολίσθησης στο ρυθμό φθοράς των 

εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 7075. 

 

Το παραπάνω φαινόμενο παρατηρήθηκε για τις δεδομένες τιμές της 

ταχύτητας ολίσθησης. Έχει παρατηρηθεί ότι αν αυξηθεί σημαντικά η ταχύτητα 

ολίσθησης και κατ’ επέκταση η θερμοκρασία που αναπτύσσεται στη 
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διεπιφάνεια του τριβοσυστήματος, σχηματίζεται ένα λεπτό στρώμα οξειδίου 

[73] το οποίο μειώνει την πραγματική επιφάνεια επαφής του τριβοσυστήματος. 

Αυτό έχει ως συνέπεια την μείωση του ρυθμού φθοράς.  

  
Προκειμένου να μελετηθούν οι μηχανισμοί τριβής οι οποίοι δρουν κατά 

την ολίσθηση του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο και του κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο σε επαφή με τη σφαίρα ανοξείδωτου χάλυβα, οι 

πίστες τριβής των δοκιμίων και το ανταγωνιστικό υλικό εξετάσθησαν, με τη 

βοήθεια Οπτικού Μικροσκοπίου και Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης 

(SEM). 

Στην εικόνα 3.9 παρουσιάζονται μικρογραφίες μεταλλουργικού 

μικροσκοπίου από τις πίστες τριβής που σχηματίσθησαν κατά την ολίσθηση α) 

του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο και β) του κράματος αλουμινίου 

7075 με ζιρκόνιο και με ανταγωνιστικό υλικό ανοξείδωτο χάλυβα, για 

ταχύτητα ολίσθησης 30cm/sec και επιβαλλόμενο κάθετο φορτίο 10N, μετά από 

ολίσθηση 450m. Στην περίπτωση του κράματος χωρίς ζιρκόνιο παρατηρείται 

φθοράς λόγω εκτριβής (όργωμα), έντονη πλαστική παραμόρφωση καθώς και 

τοπική αποκόλληση υλικού. Στην περίπτωση του χυτού κράματος με ζιρκόνιο  

παρατηρείται έντονα το φαινόμενο της φθοράς λόγω εκτριβής (όργωμα), 

καθώς και τοπική αποκόλληση υλικού. 

  

 
 

α
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Εικόνα 3.9. Εσωτερική περιοχή της πίστας τριβής του κράματος αλουμινίου 

7075 α) χωρίς ζιρκόνιο και β) με ζιρκόνιο, μετά από ολίσθηση 450m με 

ταχύτητα ολίσθησης 30cm/sec και επιβαλλόμενο κάθετο φορτίο 10N. 

 

Στην εικόνα 3.10 παρουσιάζονται μικρογραφίες Ηλεκτρονικού 

Μικροσκοπίου Σάρωσης από την πίστες τριβής, οι οποίες σχηματίσθησαν κατά 

την τριβή των εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 7075 με ανταγωνιστικό 

υλικό ανοξείδωτο χάλυβα, με ταχύτητα ολίσθησης 30cm/sec και επιβαλλόμενο 

κάθετο φορτίο 5N, μετά από ολίσθηση 450m. Στην εικόνα 3.10α που αφορά το 

κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο παρατηρείται η ύπαρξη περιοχών 

έντονης πλαστικής παραμόρφωσης, καθώς και περιοχών τοπικού οργώματος. 

Η συνύπαρξη των δυο ανωτέρω μηχανισμών τριβής θεωρείται αναγκαία, 

καθώς προκειμένου να επέλθει θραύση και αποκόλληση επιφανειακών 

στοιβάδων του κράματος θα πρέπει να έχει προηγηθεί έντονη πλαστική 

παραμόρφωσή τους. Όσον αφορά την περίπτωση του κράματος με ζιρκόνιο 

(εικόνα 3.10β), παρατηρείται έντονη φθορά λόγω εκτριβής (όργωμα), καθώς 

και διατμητικές τάσεις κάθετες στη διεύθυνση της πίστας τριβής, οι οποίες 

τάσεις αν υπερβούν το όριο θραύσης του υλικού οδηγούν σε ρωγμάτωση. Η 

ύπαρξη περιοχών ψαθυρής συμπεριφοράς στο κράμα αυτό μπορεί να εξηγηθεί 

από την αυξημένη σκληρότητα του κράματος, λόγω της προσθήκης ζιρκονίου, 

όπως αναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της διδακτορικής διατριβής. 

β
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Εικόνα 3.10. Εσωτερική περιοχή της πίστας τριβής του κράματος αλουμινίου 

7075 α) χωρίς ζιρκόνιο και β) με ζιρκόνιο, μετά από ολίσθηση 450m με 

ταχύτητα ολίσθησης 30cm/sec και επιβαλλόμενο κάθετο φορτίο 5N. 

 

Αύξηση του επιβαλλόμενου φορτίου οδήγησε στην αύξηση των 

μηχανικών τάσεων που υφίστανται οι επιφανειακές στοιβάδες των κραμάτων 

αλουμινίου 7075, με αποτέλεσμα την έντονη παρουσία εκτριβής (abrasion), 

πλαστικής παραμόρφωσης και τοπικής αποκόλλησης (εικόνα 3.11α-β),. Κατά 

την διαδικασία ολίσθησης των εξεταζόμενων κραμάτων αλουμινίου 7075 ως 

προς σφαίρα ανοξείδωτου χάλυβα, οι προεξοχές του σκληρότερου υλικού 

(χάλυβας) εισέρχονται στις επιφανειακές στοιβάδες του μαλακότερου υλικού 

(κράματα αλουμινίου), με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται μηχανικές τάσεις στο 

α 

β 
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μαλακότερο υλικό οι οποίες αν υπερβούν το όριο διαρροής του υλικού, 

πραγματοποιείται μετάβαση από ελαστική στην πλαστική περιοχή και τελικά 

επέρχεται θραύση του υλικού.  

 

 
 

 
Εικόνα 3.11. Εσωτερική περιοχή της πίστας τριβής του κράματος αλουμινίου 

7075 α) χωρίς ζιρκόνιο και β) με ζιρκόνιο, μετά από ολίσθηση 450m με 

ταχύτητα ολίσθησης 30cm/sec και επιβαλλόμενο κάθετο φορτίο 10N. 

 

Στην εικόνα 3.11 παρατηρείται επίσης ότι οι περιοχές όπου λαμβάνει 

χώρα ρωγμάτωση και αποκόλληση υλικού είναι εντονότερες στην περίπτωση 

του κράματος αλουμινίου 7075 με προσθήκη ζιρκονίου. Το φαινόμενο αυτό, 

πιθανώς, οφείλεται στο γεγονός ότι η προσθήκη ζιρκονίου επιφέρει 

α 

β
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εκλέπτυνση των κόκκων του υλικού και κατά συνέπεια αύξηση της 

σκληρότητας του κράματος, με ταυτόχρονη όμως μείωση της ολκιμότητας του.  

Στην εικόνα 3.12 παρουσιάζεται ενδεικτικά μικρογραφία της επιφάνειας 

της ανταγωνιστικής σφαίρας ανοξείδωτου μαρτενσιτικού χάλυβα μετά από 

τριβή με κράμα αλουμινίου 7075 με προσθήκη ζιρκονίου. Όπως παρατηρείται, 

στην επιφάνεια της σφαίρας έχει προσκολληθεί υλικό από το κράμα 

αλουμινίου 7075 με Zr. Με τη βοήθεια Σημειακού Μικροαναλυτή Στοιχείων 

(EDAX), πραγματοποιήθηκε χημική ανάλυση στην περιοχή αυτή και 

ανιχνεύθηκαν εκτός του σιδήρου και ποσότητες αλουμινίου (88% κ.β.), 

ψευδαργύρου (5% κ.β.)  και μαγνησίου (2.5% κ.β.). Η παραπάνω παρατήρηση 

εντοπίστηκε κατά τη τριβή και των δύο τριβοσυστημάτων και μπορεί να 

οδηγήσει στην άποψη, ότι κατά τη τριβή τους έλαβε χώρα πρόσφυση [74] 

σωματιδίων του κράματος αλουμινίου 7075 με Zr στη σφαίρα ανοξείδωτου 

χάλυβα.  

 

 
Εικόνα 3.12. Τυπική επιφάνεια σφαίρας ανοξείδωτου χάλυβα, κατόπιν τριβής 

ολίσθησης με κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. 

 

Δέβρη 

Ανοξείδωτος 
Χάλυβας 
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Η φθορά πρόσφυσης εμφανίζεται, όταν δυο υλικά είναι σε επαφή και 

μεταξύ τους σχηματίζονται ενώσεις σε ατομική κλίμακα. Η ένταση του 

φαινομένου αυτού εξαρτάται κυρίως από τη τάση που έχουν τα δυο υλικά να 

σχηματίσουν στερεό διάλυμα ή ενδομεταλλική ένωση. Η κρυσταλλική δομή, 

επίσης, των εφαπτόμενων υλικών επηρεάζει τη φθορά πρόσφυσης. Έχει 

παρατηρηθεί ότι μεταλλικά υλικά τα οποία έχουν εξαγωνική μεγίστης 

πυκνότητας κρυσταλλική δομή εμφανίζουν μικρότερη τάση για φθορά 

πρόσφυσης από εκείνα τα οποία έχουν εδροκεντρομένη κυβική ή 

χωροκεντρομένη κυβική κρυσταλλική δομή. 

Στις εικόνες 3.13 & 3.14 παρουσιάζονται ενδεικτικά διαγράμματα 

περίθλασης ακτίνων-Χ της συγκεντρωθείσας δέβρης κατά την τριβή των δύο 

κραμάτων αλουμινίου 7075 με ανταγωνιστική σφαίρα ανοξείδωτου χάλυβα, με 

ταχύτητα ολίσθησης 30cm/sec και επιβαλλόμενο φορτίο 10N και 20N, μετά 

από ολίσθηση 450m. Η ανάλυση των ακτίνων-Χ έδειξε ότι η δέβρη 

αποτελείται από σωματίδια αλουμινίου, καθώς και από οξείδιο 

αλουμινίου(Al2O3). Η παραπάνω παρατήρηση μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός 

ότι κατά τη τριβή αναπτύσσεται θερμοκρασία στην διεπιφάνεια των δύο 

υλικών [70], που είναι ικανή για την επιλεκτική οξείδωση των προεξοχών της 

μιας ή και των δυο ανταγωνιστικών επιφανειών. Η εμφάνιση του φαινομένου 

αυτού εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες διεξαγωγής του πειράματος αλλά 

και από την τάση των δύο υλικών προς οξείδωση. Πρέπει να σημειωθεί ότι η 

ανάλυση της δέβρης που συλλέχθηκε κατά την διεξαγωγή των πειραμάτων με 

επιβαλλόμενο φορτίο 2N και 5N, στην περίπτωση και των δύο 

τριβοσυστημάτων, δεν έδειξε την παρουσία οξειδίου του αλουμινίου(Al2O3). 
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Εικόνα 3.13. Περίθλαση ακτίνων – Χ προϊόντων τριβής (δέβρη), κατά την 

ολίσθηση κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς Zr ως προς σφαίρα ανοξείδωτου 

χάλυβα. 
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Εικόνα 3.14. Περίθλαση ακτίνων – Χ προϊόντων τριβής (δέβρη), κατά την 

ολίσθηση κράματος αλουμινίου 7075 με Zr ως προς σφαίρα ανοξείδωτου 

χάλυβα. 
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3.4 Επίδραση της προσθήκης ζιρκονίου στη λιπαντική τριβή 

κράματος αλουμινίου 7075 

 

3.4.1. Εισαγωγή 

Οι μηχανισμοί της τριβής και της φθοράς στηρίζονται στη φυσική 

επαφή δύο επιφανειών, εκ των οποίων η μία κινείται σχετικά ως προς την 

άλλη. Λίπανση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένα λιπαντικό υλικό 

τίθεται μεταξύ δύο επιφανειών, οι οποίες υφίστανται τριβή ή φθορά. Σκοπός 

της διαδικασίας αυτής είναι η δραστική μείωση της τριβής και φθοράς των 

τεχνολογικών υλικών. Το λιπαντικό υλικό είναι συνήθως ένα λεπτό υμένιο 

στερεό, υγρό ή αέριο, το οποίο όμως δεν καταστρέφει τις δύο επιφάνειες. 

Η πιο απλή μορφή λίπανσης είναι η υδροστατική και πραγματοποιείται 

όταν το λιπαντικό τίθεται υπό πίεση μεταξύ των δύο εφαπτόμενων επιφανειών. 

Η διαφορά των μορφών λίπανσης, εκτός της υδροστατικής, μπορεί να ορισθεί 

με τη βοήθεια της πλέον σημαντικής από βιομηχανικής άποψης καμπύλης του 

Stribeck. Η καμπύλη του Stribeck [75] (εικόνα 3.15), δίνει τη μεταβολή του 

συντελεστή τριβής του τριβοσυστήματος ως συνάρτηση ενός αδιάστατου 

αριθμού, που ονομάζεται παράμετρος λίπανσης Lb (Lubrication Parameter).  

 
 

Εικόνα 3.15. Πρότυπη καμπύλη Stribeck. 

λ<<1 λ≈1-3 λ> 3-10 
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Από τη γεωμετρία των επιφανειών, τις συνθήκες λειτουργίας αυτών και 

τις ιδιότητες του λιπαντικού, μπορούν να ορισθούν τρεις περιοχές λίπανσης 

[76]: 

 

• Υροδυναμική και ελαστουδροδυναμική (h >>Rav) 

• Μικτή λίπανση (h =Rav) 

• Οριακή λίπανση (h <<Rav) 

 

Στις προηγούμενες εκφράσεις ορίζονται οι ακόλουθες παράμετροι: 

h είναι το πάχος του λιπαντικού υμενίου 

Επίσης στη τεχνολογία της λίπανσης, ορίζεται και μια άλλη παράμετρος: 

λ= hmin σ -1, όπου  

λ είναι το ειδικό πάχος του λιπαντικού υμενίου  

hmin είναι το ελάχιστο πάχος του λιπαντικού υμενίου 

 

Η παράμετρος λίπανσης Lb είναι συνάρτηση του ιξώδους του 

λιπαντικού, της ταχύτητας ολίσθησης και της εφαρμοζόμενης πίεσης. Δίνεται 

δε από τον τύπο: 

 

Lb = nd (u / Rav P)                                        (3.2), όπου: 

 

nd : δυναμικό ιξώδες σε Pa • sec 

u: γραμμική ταχύτητα ολίσθησης σε m / sec  

P: κάθετη πίεση στις ολισθαίνουσες επιφάνειες σε N / m2  

Rav: συνδυασμένη μέση τραχύτητα των επιφανειών σε m 

 

H συνδυασμένη μέση τραχύτητα Rav των επιφανειών των δύο υλικών 

που αποτελούν το τριβοσύστημα, δίδεται από την ακόλουθη εξίσωση (3.3):    

2
d

2
pav RRR +=                                    (3.3) 
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όπου Rp είναι η μέση τραχύτητα της σφαίρας του ανοξείδωτου χάλυβα και Rd 

είναι η μέση τραχύτητα της επιφάνειας των εξεταζόμενων κραμάτων 

αλουμινίου 7075. 

Το ιξώδες ενός υγρού υποδηλώνει την αντίσταση σε διάτμηση ή την 

αντίσταση σε κίνηση του σώματος αυτού και εκφράζει την συμπεριφορά του 

σε πρόσφυση ή και προσκόλληση. Υπάρχουν δύο τύποι ιξώδους που 

χαρακτηρίζουν την αντίσταση ενός ρευστού ή αερίου σώματος σε διάτμηση. 

Πρόκειται για το δυναμικό ιξώδες (μ), το οποίο εκφράζει την εφαπτομενική 

δύναμη ανά μονάδα επιφάνειας που απαιτείται για να μετακινηθεί μια 

στοιχειώδης στοιβάδα ενός υλικού ως προς το υπόλοιπο σύστημα. Το δυναμικό 

ιξώδες εκφράζεται σε poise (P) όπου 1poise = 1g/cm.sec = 1/10 Pa.sec. Το 

κινηματικό ιξώδες (ν) εκφράζεται από το πηλίκο του δυναμικού ιξώδους προς 

την πυκνότητα του ρευστού και δίνεται από τη σχέση:  

 

ν= μ/d                                                           (3.4) 

 

όπου ν το κινηματικό ιξώδες, μ το δυναμικό ιξώδες και d η πυκνότητα του 

ρευστού. Το κινηματικό ιξώδες  εκφράζεται σε Centistokes (cSt) όπου 1cSt = 

10-6 m2 / sec. 
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3.4.2. Πειραματικό μέρος 

 

Για τη μελέτη της τριβής υπό συνθήκες λίπανσης χρησιμοποιήθηκε η 

ίδια διάταξη με αυτή των πειραμάτων ξηρής τριβής, μόνο που στην περίπτωση 

αυτή υπήρχε παροχή λιπαντικού. Τα δοκίμια των εξεταζόμενων κραμάτων 

αλουμινίου υπέστησαν μηχανική λείανση με ειδικά λειαντικά χαρτιά (220-

2000 grit) καρβίδια του πυριτίου (SiC), καθώς επίσης και στίλβωση με χρήση 

αδαμαντόπαστας. Η μέση τραχύτητα των δοκιμίων μετρήθηκε με τη χρήση 

προφιλόμετρου τύπου TIME TR230 της VDH Technology και βρέθηκε να 

είναι προσεγγιστικά 0.3 μm. 

Ακολούθως, τα δοκίμια εισήλθαν σε κλίβανο αδρανούς αερίου (Ar+), 

ώστε να υποστούν αποτατική ανόπτηση στους  350 οC για δύο ώρες. Μετά το 

πέρας της ανόπτησης τα δοκίμια παρέμειναν σε αδρανή ατμόσφαιρα (Ar+), 

μέχρι η θερμοκρασία του κλιβάνου να φτάσει την τιμή της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος. 

Σε ένα επόμενο στάδιο, όλα τα παραχθέντα δοκίμια εισήλθαν σε 

κλίβανο αδρανούς αερίου (Ar+), προκειμένου να υποβληθούν σε θερμική 

κατεργασία (Τ6). Η θερμική κατεργασία Τ6 περιλαμβάνει τρία στάδια: 1) 

ομογενοποίηση σε θερμοκρασία 480ο C, β) βαφή σε νερό και γ) γήρανση για 

24 ώρες στου 120ο C. Η θερμική αυτή κατεργασία προσδίδει στο κράμα τις 

βέλτιστες μηχανικές ιδιότητες. 

Ακριβώς πριν τη δοκιμή, τόσο η σφαίρα μαρτενσιτικού ανοξείδωτου 

χάλυβα όσο και τα δοκίμια καθαρίζονταν με αιθανόλη και ακολουθούσε η 

εμβάπτισή τους σε λουτρό υπερήχων με ακετόνη, προκειμένου να 

απομακρυνθούν σωματίδια του καρβιδίου του πυριτίου και γράσα, τα οποία 

πιθανόν υπάρχουν στις επιφάνειες των δοκιμίων λόγω της λείανσης και της 

κοπής, εις την οποία υπεβλήθησαν.  

Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκε λιπαντικό τύπου SAE 80W, το οποίο 

είχε κινηματικό ιξώδες  76 cSt στους 40οC αντίστοιχα. Η παροχή του 

λιπαντικού στο σημείο επαφής του τριβοσυστήματος γινόταν με τη χρήση 

κατάλληλης προχοϊδας, στην άκρη της οποίας είχε τοποθετηθεί ένας εύκαμπτος 
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σωλήνας, ο οποίος κατέληγε κοντά στην επιφάνεια επαφής των δύο υλικών. Ο 

ρυθμός τροφοδοσίας του λιπαντικού ήταν 2ml/min. Στην αρχή κάθε 

πειράματος το κυλινδρικό δοκίμιο αλουμινίου καλυπτόταν από ένα στρώμα 

λιπαντικού και στη συνέχεια το ανταγωνιστικό υλικό εφαπτόταν στο δοκίμιο, 

έτσι ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία λιπαντικού ανάμεσα στις δύο 

ολισθαίνουσες επιφάνειες.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η καμπύλη του Stribeck, δίνει τη 

μεταβολή του συντελεστή τριβής του τριβοσυστήματος ως συνάρτηση ενός 

αδιάστατου αριθμού, που ονομάζεται παράμετρος λίπανσης Lb (Lubrication 

Parameter). Η παράμετρος λίπανσης είναι συνάρτηση του ιξώδους του 

λιπαντικού, της ταχύτητας ολίσθησης και της εφαρμοζόμενης πίεσης Οι 

δοκιμές λιπαντικής τριβής πραγματοποιήθησαν με επιβαλλόμενο φορτίο (2 N, 

5 N, 10 N και 20 N), ταχύτητα ολίσθησης (15, 30, 45, 60 και 90 cm/sec) και 

σταθερή απόσταση ολίσθησης (450m).. Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν 

υπό συνθήκες υγρασίας 45% περίπου και θερμοκρασίας 25oC. Με την χρήση 

λογισμικού, πραγματοποιήθηκε συνεχής καταγραφή του συντελεστή τριβής 

του ζεύγους των υλικών συναρτήσει της απόστασης ολίσθησης.  

 

 

 

3.4.3 Αποτελέσματα και Συζήτηση  

 

Στις εικόνες 3.16 και 3.17 παρουσιάζεται ο συντελεστής τριβής για το 

ζεύγος υλικών κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας 

και χυτό κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας 

αντίστοιχα, σαν συνάρτηση της απόστασης ολίσθησης, τόσο υπό ξηρές, όσο 

και υπό συνθήκες λίπανσης. Τα πειράματα αυτά διεξήχθησαν με ταχύτητα 

ολίσθησης 30cm/sec και επιβαλλόμενο κάθετο φορτίο 5N. Στις εικόνες αυτές 

παρατηρείται ότι με τη χρήση του λιπαντικού, ο συντελεστής τριβής του 

τριβοσυστήματος και στις δύο περιπτώσεις ελαττώθηκε σημαντικά.  
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Εικόνα 3.16. Διάγραμμα συντελεστή τριβής (μ) συναρτήσει της απόστασης 

ολίσθησης υπό ξηρές και λιπαντικές συνθήκες, για το κράμα αλουμινίου 7075 

χωρίς Zr. 
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Εικόνα 3.17. Διάγραμμα συντελεστή τριβής (μ) συναρτήσει της απόστασης 

ολίσθησης υπό ξηρές και λιπαντικές συνθήκες, για το κράμα αλουμινίου 7075 

με Zr. 
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Συγκεκριμένα, στην περίπτωση του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς 

ζιρκόνιο, ο συντελεστής τριβής (μ) μειώθηκε από 0.35 σε 0.06, ενώ για το 

κράμα αλουμινίου 7075 με προσθήκη ζιρκονίου ο συντελεστής τριβής 

μειώθηκε από 0.26 σε 0.045. Η χρήση λιπαντικού μειώνει την πραγματική 

επιφάνεια επαφής των δυο ανταγωνιστικών υλικών, με αποτέλεσμα να 

μειώνεται σημαντικά ο συντελεστής τριβής. Επιπλέον, μειώνεται και η 

θερμοκρασία που αναπτύσσεται μεταξύ των ανταγωνιστικών επιφανειών.  

Στην εικόνα 3.18 δίδεται η καμπύλη του Stribeck για το κράμα 

αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο, που προκύπτει για τις συνθήκες φόρτισης και 

ταχύτητας που επιλέχθησαν κατά την παρούσα μελέτη, με τη χρήση του 

λιπαντικού SAE 80W. 
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Εικόνα 3.18. Καμπύλη Stribeck για το κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς Zr με 

χρήση λιπαντικού SAE 80W. 

 

Από τη μορφή της καμπύλης είναι δυνατόν να διακρίνουμε τρεις κύριες 

περιοχές λίπανσης με διαφορετικά χαρακτηριστικά για την κάθε μία. Στην 

περιοχή I για παραμέτρους λίπανσης μεγαλύτερους από 1.87 x 10-5, ο 
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συντελεστής τριβής του ζεύγους των υλικών κυμαίνεται από 0.03 μέχρι 0.04. Η 

περιοχή αυτή (Ι) είναι γνωστή ως ελαστοϋδροδυναμική περιοχή λίπανσης. 

Στην ελαστοϋδροδυναμική περιοχή (περιοχή I), οι επιφάνειες των υλικών 

χωρίζονται από ένα στρώμα λιπαντικού, το πάχος του οποίου, είναι αρκετά 

μεγαλύτερο από τη συνδυασμένη τραχύτητα των δυο επιφανειών. Εξαιτίας του 

πάχους του λιπαντικού, δεν λαμβάνει χώρα επαφή ανάμεσα στις επιφάνειες, με 

αποτέλεσμα να μην υπάρχει εμφανής φθορά.  

Η μείωση της ταχύτητας ολίσθησης και η αύξηση του επιβαλλόμενου 

φορτίου, συντελούν στην μείωση του πάχους του λιπαντικού στρώματος που 

αναπτύσσεται μεταξύ των ολισθαίνουσων επιφανειών. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, οι επιφανειακές προεξοχές ( asperities) τόσο του δοκιμίου του 

κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο όσο και του δοκιμίου του 

ανοξείδωτου χάλυβα να μην καλύπτονται πλέον από το λιπαντικό στρώμα και 

να έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. 

Για παραμέτρους λίπανσης μεταξύ 0.55 x 10-5 και 1.87 x 10-5 (περιοχή 

II), ο συντελεστής τριβής του ζεύγους κυμαίνεται από 0.035 μέχρι 0.065. Η 

περιοχή ΙΙ είναι γνωστή ως περιοχή μικτής λίπανσης. Στην περιοχή της 

μικτής λίπανσης (περιοχή II), η φθορά της επιφάνειας του κράματος 

αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο είναι πιο έντονη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, 

ότι υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, δεν πρέπει να υπάρχει πλέον ένα ενιαίο 

στρώμα λιπαντικού που χωρίζει τις δύο επιφάνειες. Οι προεξοχές των 

επιφανειών, διαπερνούν το στρώμα του λιπαντικού και πραγματοποιείται 

επαφή ανάμεσα στις μεταλλικές επιφάνειες. 

Με περαιτέρω μείωση της παραμέτρου λίπανσης,  για τιμές μικρότερες 

από  0.55 x 10-5, το τριβοσύστημα εισέρχεται στην οριακή περιοχή λίπανσης 

(περιοχή III). Σε αυτήν την περιοχή εμφανίζεται εκτεταμένη επαφή των 

προεξοχών μεταξύ των δύο μεταλλικών επιφανειών, καθώς το πάχος του 

στρώματος του λιπαντικού είναι μερικά δέκατα ή εκατοστά του μικρού, με 

αποτέλεσμα οι ιδιότητες ροής του λιπαντικού να καθίστανται ασήμαντες.  
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Οι μηχανισμοί φθοράς που δρουν κατά την τριβή του κράματος 

αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο υπό συνθήκες λίπανσης, μελετήθηκαν με τη 

βοήθεια Οπτικού Μικροσκοπίου και παρουσιάζονται στην εικόνα 3.19. 

Η εικόνα 3.19α αντιστοιχεί σε πίστα τριβής με παράμετρο λίπανσης 2.5 

x 10-5, οπότε με βάση και την καμπύλη του Stribeck, η δοκιμή θα πρέπει να 

έχει πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης. Στην 

εικόνα αυτή παρατηρείται ότι υπάρχει μικρή απώλεια υλικού, που αποδίδεται 

στην πιθανή εμφάνιση φθοράς πρόσφυσης, κυρίως κατά τα πρώτα στάδια της 

τριβής ολίσθησης όπου πιθανόν δεν έχει σχηματισθεί το ομοιόμορφο στρώμα 

του λιπαντικού. 

Η εικόνα 3.19β αντιστοιχεί σε πίστα τριβής με παράμετρο λίπανσης 1.2 

x 10-5. Σύμφωνα με την καμπύλη του Stribeck που προέκυψε παραπάνω, η 

δοκιμή αυτή πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες μικτής λίπανσης. Όπως 

παρατηρείται στην εικόνα αυτή υπάρχει επαφή μεταξύ των μεταλλικών 

επιφανειών, η οποία έχει ως συνέπεια την παρουσία μικρής έκτασης φθοράς 

λόγω εκτριβής. 

Τέλος, η εικόνα 3.19γ αντιστοιχεί σε πίστα τριβής με παράμετρο 

λίπανσης 0.4 x 10-5, οπότε με βάση και την καμπύλη του Stribeck, η δοκιμή 

πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες οριακής λίπανσης. Όπως παρατηρείται στην 

εικόνα αυτή λαμβάνει χώρα έντονη μεταλλική επαφή, που συντελεί στην 

εκτεταμένη φθορά του δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς 

ζιρκόνιο. Ειδικότερα, παρατηρείται έντονη φθορά λόγω εκτριβής (όργωμα), 

λόγω του μικρού πάχους του στρώματος του λιπαντικού.  
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Εικόνα 3.19. Επιφανειακή μεταλλογραφία της πίστας τριβής από τις τρεις 

χαρακτηριστικές περιοχές λίπανσης: (α) ελαστοϋδροδυναμική, (β) 

μικτή και (γ) οριακή του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς 

ζιρκόνιο. 

 

  Στην εικόνα 3.20, από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, 

παρουσιάζεται ενδεικτικά η πίστα τριβής του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς 

α 

γ 

β 
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ζιρκόνιο, με παράμετρο λίπανσης 0.4 x 10-5. Πρόκειται για περιοχή οριακής 

λίπανσης και όπως διαφαίνεται υπάρχει φθορά λόγω εκτριβής (όργωμα), 

πλαστική παραμόρφωση και μικρορωγμές. 

 

 
Εικόνα 3.20. Επιφανειακή μεταλλογραφία της πίστας τριβής από περιοχή 

οριακής λίπανσης, για το κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο. 

 

 Στην εικόνα 3.21 δίδεται η καμπύλη Stribeck για το χυτό κράμα 

αλουμινίου 7075 με προσθήκη ζιρκονίου, που προκύπτει για τις συνθήκες 

φόρτισης και ταχύτητας που επιλέχθησαν και προηγούμενα (εικόνα 3.18), με 

τη χρήση του λιπαντικού SAE 80W. 

 Από τη μορφή της καμπύλης είναι δυνατόν να διακρίνουμε τρεις 

κύριες περιοχές λίπανσης με διαφορετικά χαρακτηριστικά για την κάθε μία. 

Στην περιοχή I (ελαστοϋδροδυναμική περιοχή λίπανσης) για  παραμέτρους 

λίπανσης μεγαλύτερους από 1.72 x 10-5, ο συντελεστής τριβής του ζεύγους των 

υλικών κυμαίνεται από 0.03 μέχρι 0.035. Για παραμέτρους λίπανσης από 0.45 

x 10-5 έως 1.72 x 10-5 (περιοχή II), περιοχή μικτής λίπανσης, ο συντελεστής 

τριβής του ζεύγους των υλικών κυμαίνεται από 0.023 μέχρι 0.056. Με 

περαιτέρω μείωση της παραμέτρου λίπανσης,  για τιμές μικρότερες από  0.45 x 

10-5, το τριβοσύστημα εισέρχεται στην οριακή περιοχή λίπανσης (περιοχή 

III). 
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Εικόνα 3.21. Καμπύλη Stribeck για το κράμα αλουμινίου 7075 με Zr με χρήση 

λιπαντικού SAE 80W. 

 

Από τη σύγκριση των καμπυλών Stribeck των κραμάτων αλουμινίου 

7075 (εικόνες 3.18 & 3.21) προκύπτει ότι η προσθήκη ζιρκονίου διαφοροποιεί 

τις σε μικρό ποσοστό τις περιοχές λίπανσης, γεγονός που οφείλεται στην 

μεταβολή της μικροδομής και της σκληρότητας, παράγοντες που καθορίζουν 

σημαντικά της τριβολογική συμπεριφορά του υλικού. Συγκρίνοντας, τις 

ληφθείσες καμπύλες του Stribeck των φαίνεται ότι, το κράμα με την προσθήκη 

ζιρκονίου παρουσιάζει ελαφρώς μικρότερους συντελεστές τριβής.  

Οι μηχανισμοί φθοράς που δρουν κατά την τριβή του κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο υπό συνθήκες λίπανσης, μελετήθηκαν με τη 

βοήθεια οπτικού μικροσκοπίου και παρουσιάζονται στην εικόνα 3.22. 

Η εικόνα 3.22α αντιστοιχεί σε πίστα τριβής με παράμετρο λίπανσης 1.9 

x 10-5, οπότε με βάση και την καμπύλη του Stribeck, η δοκιμή θα πρέπει να 

έχει πραγματοποιηθεί υπό συνθήκες ελαστοϋδροδυναμικής λίπανσης. Στην 

εικόνα αυτή παρατηρείται ότι υπάρχει μικρή απώλεια υλικού, που αποδίδεται 

στην πιθανή εμφάνιση φθοράς πρόσφυσης, κυρίως κατά τα πρώτα στάδια της 
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τριβής ολίσθησης όπου πιθανόν δεν έχει σχηματισθεί το ομοιόμορφο στρώμα 

του λιπαντικού. 

 

 
 

 
 

 

Εικόνα 3.22. Επιφανειακή μεταλλογραφία της πίστας τριβής από τις τρεις 

χαρακτηριστικές περιοχές λίπανσης: (α) ελαστοϋδροδυναμική, (β) 

μικτή και (γ) οριακή του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς 

ζιρκόνιο. 

α 

β 

γ 
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Η εικόνα 3.22β αντιστοιχεί σε πίστα τριβής με παράμετρο λίπανσης 0.9 

x 10-5. Σύμφωνα με την καμπύλη του Stribeck που προέκυψε παραπάνω, η 

δοκιμή αυτή πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες μικτής λίπανσης. Όπως 

παρατηρείται στην εικόνα αυτή υπάρχει επαφή μεταξύ των μεταλλικών 

επιφανειών, η οποία έχει ως συνέπεια την παρουσία μικρής έκτασης φθοράς 

λόγω εκτριβής. 

Τέλος, η εικόνα 3.22γ αντιστοιχεί σε πίστα τριβής με παράμετρο 

λίπανσης 0.3 x 10-5, οπότε με βάση και την καμπύλη του Stribeck, η δοκιμή 

πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες οριακής λίπανσης. Όπως παρατηρείται στην 

εικόνα αυτή λαμβάνει χώρα έντονη μεταλλική επαφή, που συντελεί στην 

εκτεταμένη φθορά του δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. 

Ειδικότερα, παρατηρείται έντονη φθορά λόγω εκτριβής (όργωμα), λόγω του 

μικρού πάχους του στρώματος του λιπαντικού.  

 Στην εικόνα 3.23, από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, 

παρουσιάζεται η πίστα τριβής του κράματος αλουμινίου 7075 με προσθήκη 

ζιρκονίου, με παράμετρο λίπανσης 0.3 x 10-5. Πρόκειται για περιοχή οριακής 

λίπανσης και όπως διαφαίνεται υπάρχει έντονη πλαστική παραμόρφωση και 

ρωγμάτωση. 

 

 
Εικόνα 3.23. Επιφανειακή μεταλλογραφία της πίστας τριβής από περιοχή 

οριακής λίπανσης, για το κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. 
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Τέλος, θα πρέπει να τονιστεί η διαφορετική συμβολή της ταχύτητας 

ολίσθησης και του επιβαλλόμενου φόρτου, στη διαμόρφωση του συντελεστή 

τριβής υπό συνθήκες λίπανσης. Το φαινόμενο αυτό, αποδίδεται στην 

διαφορετική επίδραση που έχουν αυτοί οι παράγοντες στον καθορισμό του 

ελάχιστου πάχους του στρώματος του λιπαντικού hmin. Το ελάχιστο πάχος του 

στρώματος του λιπαντικού hmin, για την ολίσθηση ενός σώματος με 

ημισφαιρικό άκρο σε μια επίπεδη επιφάνεια, δίνεται από την ακόλουθη σχέση 

[77-78]: 

 

hmin = 1,79 r0.47 α0.49 no
0.68 u0.68 E-0.12 W-0.07

            (3.5),   όπου:  

 

E: συνδυασμένο μέτρο ελαστικότητας των δύο επιφανειών 

u: ταχύτητα ολίσθησης 

W: επιβαλλόμενο κάθετο φορτίο 

r: ακτίνα του ημισφαιρικού σώματος (ακίδα ανοξείδωτου χάλυβα) 

Από την παραπάνω σχέση είναι φανερό, ότι το πάχος του στρώματος 

του λιπαντικού καθορίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό από την ταχύτητα ολίσθησης 

παρά από τον επιβαλλόμενο φόρτο. 
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4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ΣΤΗ 
ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΜΑΤΟΣ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7075 
 
 
4.1 Εισαγωγή 
 

Η μελέτη της συμπεριφοράς ενός υλικού σε συνθήκες διάβρωσης είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Ο λόγος είναι, ότι ανεξάρτητα από την εφαρμογή 

για την οποία προορίζεται ένα υλικό, θα πρέπει ταυτόχρονα να ανταπεξέλθει 

στις δράσεις του περιβάλλοντος, οι οποίες ανάλογα με την περίπτωση θα είναι 

περισσότερο ή λιγότερο διαβρωτικές. Σε παγκόσμιο επίπεδο παρουσιάζονται 

μεγάλες οικονομικές απώλειες, λόγω του φαινομένου της διάβρωσης, γι' αυτό 

και η προσπάθεια για τον περιορισμό του έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία. 

Διάβρωση είναι η αλληλεπίδραση ενός μετάλλου με το περιβάλλον του, 

που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή των ιδιοτήτων του μετάλλου και που 

συχνά μπορεί να καταλήξει στην υποβάθμιση της λειτουργίας του μετάλλου. 

Το φαινόμενο της διάβρωσης είναι κυρίως ηλεκτροχημικό και προκύπτει όταν 

τα άτομα των μετάλλων οξειδώνονται και φεύγουν από το υλικό με την μορφή 

ιόντων. Κατά την διαδικασία αυτή έχουμε τη μεταφορά ηλεκτρονίων από τα 

άτομα του υλικού προς το διάλυμα του ηλεκτρολύτη και στην  συνέχεια την 

αποχώρησή των ατόμων από το υλικό με τη μορφή θετικά φορτισμένων 

ιόντων. 

Το αλουμίνιο και τα κράματά του παρουσιάζουν μεγάλη αντοχή στη 

διάβρωση και αυτό οφείλεται στο λεπτό στρώμα οξειδίου που σχηματίζεται 

στην επιφάνεια του υλικού. Το οξείδιο αυτό έχει την ιδιότητα να σχηματίζεται 

ταχύτατα μόλις το υλικό έρθει σε επαφή με το διαβρωτικό περιβάλλον. Επίσης 

εάν αυτό το προστατευτικό οξείδιο καταστραφεί, εύκολα αναγεννάται. Το 

πάχος του οξειδίου είναι της τάξεως των 2 nm [79], αλλά παρά το γεγονός ότι 

έχει μικρό πάχος, παρέχει αποτελεσματική προστασία από τη διάβρωση. Το 

προστατευτικό στρώμα οξειδίου που σχηματίζεται όταν το αλουμίνιο είναι σε 

κανονική ατμόσφαιρα έχει αρκετά μεγαλύτερο πάχος. Αυτό αποτελείται από 

δύο ζώνες (εικόνα 4.1). Η πρώτη ζώνη, αυτή που βρίσκεται σε επαφή με το 
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μέταλλο, έχει άμορφη ή κρυσταλλική δομή και πάχος το οποίο καθορίζεται 

αποκλειστικά και μόνο από την θερμοκρασία. Η δεύτερη ή εξωτερική ζώνη 

έχει μεγαλύτερο πάχος και αυξημένο πορώδες και αποτελείται από ένυδρα 

οξείδια. Το προστατευτικό στρώμα χαρακτηρίζεται σαν μια λεπτή ισορροπία 

μεταξύ των δυο αντικρουόμενων δυνάμεων, εκείνων που τείνουν να 

σχηματίσουν την πρώτη συμπυκνωμένη ζώνη οξειδίου και αυτών που θέλουν 

να την καταστρέψουν. Εάν δεν υπάρχουν καταστρεπτικές δυνάμεις, όπως όταν 

το υλικό βρίσκεται σε θερμό αέρα, θα σχηματιστεί μόνο η εξωτερική ζώνη των 

οξειδίων που γρήγορα θα φτάσει το μέγιστο πάχος. Αντιθέτως εάν οι 

καταστροφικές δυνάμεις είναι πολύ υψηλές τότε η προστατευτική ζώνη των 

οξειδίων θα ενυδατώνεται πολύ πιο γρήγορα από ότι θα σχηματίζεται, με 

τελικό αποτέλεσμα την καταστροφή του. Στις περισσότερες περιπτώσεις που 

συναντούμε υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δυο τάσεις, που 

καθορίζονται πάντα από το διαβρωτικό περιβάλλον. 

 

 

 
Εικόνα 4.1. Προστατευτικό στρώμα οξειδίων του αλουμινίου. 

 

Το κράμα αλουμινίου 7075 παρουσιάζει μεγάλη ετερογένεια στη 

μικροδομή του και αυτό οφείλεται στον σχετικά μεγάλο αριθμό κραματικών 
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στοιχείων που περιέχει ( Zn, Mg, Cu, Fe, Zr). Τα κραματικά στοιχεία και οι 

προσμίξεις ενώ αυξάνουν τις μηχανικές ιδιότητες του κράματος, ταυτόχρονα 

επιδρούν στην αντιδιαβρωτική του συμπεριφορά. Η επίδραση στην 

αντιδιαβρωτική συμπεριφορά οφείλεται στο διαφορετικό δυναμικό διάβρωσης 

που παρουσιάζουν οι ενδομεταλλικές ενώσεις σε σχέση με το μητρικό υλικό. 

Τα κραματικά στοιχεία και οι προσμίξεις κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες. Η 

πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει αυτά που παρουσιάζουν σχετική διαλυτότητα 

στο αλουμίνιο και σχηματίζουν στερεό διάλυμα αντικατάστασης ή 

παρεμβολής, ενώ η δεύτερη αναφέρεται σε αυτά που έχουν πολύ μικρή 

διαλυτότητα στο αλουμίνιο και είτε παραμένουν αδιάλυτα είτε σχηματίζουν 

ενδομεταλλικές ενώσεις. 

Τα κράματα αλουμινίου της σειράς 7ΧΧΧ, όπως το κράμα αλουμινίου 

7075, είναι επιρρεπή σε βελονοειδή διάβρωση και περικρυσταλλική διάβρωση 

[80-82]. Μετά τη θερμική κατεργασία Τ6 του κράματος αλουμινίου 7075, οι 

ενδομεταλλικές ενώσεις (τάξεως nm) που δημιουργούνται καθώς και φάσεις 

τριμερείς ή τετραμερείς (τάξεως μm) επιδρούν σημαντικά στη διάβρωση του 

κράματος, αφού έχουν διαφορετικό δυναμικό διάβρωσης από το μητρικό υλικό 

με αποτέλεσμα να δημιουργούνται τοπικά μικρογαλβανικά στοιχεία [83-84]. Ο 

μηχανισμός διάβρωσης του κράματος αλουμινίου 7075 εξαρτάται σημαντικά 

από το αν οι ενδομεταλλικές ενώσεις εμφανίζουν ανοδική ή καθοδική 

συμπεριφορά σε σχέση με τη μητρική φάση του κράματος.  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η μελέτη της διαβρωτικής 

συμπεριφοράς του κράματος αλουμινίου 7075, καθώς και το πώς η μικροδομή 

του κράματος επηρεάζει τη συμπεριφορά αυτή είναι ιδιαίτερης σημασίας. 

Ακολούθως παρατίθενται ορισμένες πρόσφατες ερευνητικές μελέτες σχετικές 

με την διαβρωτική συμπεριφορά κραμάτων αλουμινίου της σειράς 7xxx. 

O N. Birbilis και οι συνεργάτες του [85] μελέτησαν τις ηλεκτροχημικές 

ιδιότητες των ενδομεταλλικών ενώσεων που σχηματίζονται στο κράμα 

αλουμινίου 7075. Οι ερευνητές αυτοί παρέθεσαν σημαντικά στοιχεία ως προς 

δυναμικό διάβρωσης των ενδομεταλλικών ενώσεων αυτών καθώς και για το 
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ενδεχόμενο σχηματισμού τοπικών γαλβανικών στοιχείων μεταξύ των ενώσεων 

αυτών και της μητρικής φάσης. 

Ο A.V. Benedetti κ.α. [86] μελέτησαν την επίδραση της κραματικής 

προσθήκης σιδήρου στη μικροδομή και στη διαβρωτική συμπεριφορά 

κράματος Al-Zn-Mg σε τρεις διαφορετικές καταστάσεις (χυτό, ανοπτημένο, 

γηρασμένο). Οι ερευνητές αυτοί διαπίστωσαν ότι η παρουσία Fe σε ποσοστό 

0,3 % στο κράμα περιορίζει τη δημιουργία κατακρημνισμάτων MgZn2, 

επομένως αυξάνει και την αντιδιαβρωτική συμπεριφορά του κράματος. Επίσης, 

παρατήρησαν ότι όταν συνυπάρχει σίδηρος και χρώμιο στο κράμα, το χρώμιο 

δεν επηρεάζει την ανάπτυξη των κόκκων εξαιτίας της συσσώρευσης του 

χρωμίου στα πλούσια σε σίδηρο σωματίδια. 

Ο T.C. Tsai [87] και οι συνεργάτες του μελέτησαν την επίδραση του 

μεγέθους κόκκων στη διαβρωτική αντοχή υπό μηχανική καταπόνηση του 

κράματος αλουμινίου 7475. Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν ότι η 

εκλέπτυνση των κόκκων του υλικού οδήγησε σε μικρότερο μέγεθος 

κατακρημνισμάτων στα όρια των κόκκων, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και η 

διαβρωτική αντοχή του κράματος υπό μηχανική καταπόνηση. Επίσης 

παρατήρησαν μια σχέση μεταξύ της διαβρωτικής αντοχής υπό μηχανική 

καταπόνηση και ψαθυροποίησης λόγω υδρογόνου. 

Οι F. Andreatta και οι συνεργάτες του [88] μελέτησαν το μηχανισμό 

διάβρωσης κράματος αλουμινίου 7075, μετά από μια σειρά διαφορετικών 

θερμικών κατεργασιών. Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν τη δημιουργία 

έντονων τοπικών γαλβανικών στοιχείων μεταξύ των ενδομεταλλικών ενώσεων 

και της μητρικής φάσης κατά την ομογενοποίηση του κράματος, η οποία τάση 

αυτή μειώνεται όταν το υλικό υφίσταται θερμική κατεργασία Τ6 και Τ7. Κατά 

της θερμικές αυτές κατεργασίες παρατηρήθηκε μετατόπιση του ανοιχτού 

δυναμικού του κράματος αλουμινίου 7075 προς αρνητικότερες τιμές, καθώς 

αυξάνεται το ποσοστό των ανοδικών ενδομεταλλικών ενώσεων MgZn2. 

Ο V. Neubert και οι συνεργάτες του [89] μελέτησαν τη διαβρωτική 

συμπεριφορά κράματος Al-Sc-Zr, το οποίο παρήχθηκε με τη μέθοδο της 

κονιομεταλλουργίας. Πειράματα ποτενσιοδυναμικής διάβρωσης έδειξαν ότι το 
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κράμα Al-Sc-Zr εμφανίζει αυξημένη διαβρωτική συμπεριφορά συγκρινόμενο 

με καθαρό Al και κράμα Al 6061-Τ6. 

 

 

 

4.2. Πειραματικό μέρος 

 

Για τη μελέτη της διαβρωτικής συμπεριφοράς των κραμάτων 

αλουμινίου 7075 παρασκευάσθησαν ορθογώνια δοκίμια διαστάσεων 3 x 1 x 

0.5 cm³, τόσο από το διαμορφωμένο κράμα όσο και από το χυτό κράμα 

αλουμινίου 7075  με κραματική προσθήκη ζιρκονίου. Αμέσως μετά την κοπή 

τους, τα δοκίμια υπέστησαν μηχανική λείανση με ειδικά λειαντικά χαρτιά 

(220-2000 grit) καρβίδια του πυριτίου (SiC), καθώς επίσης και στίλβωση με 

χρήση αδαμαντόπαστας. Η μέση τραχύτητα των δοκιμίων μετρήθηκε με τη 

χρήση προφιλόμετρου τύπου TIME TR230 της VDH Technology και βρέθηκε 

να είναι προσεγγιστικά 0.3 μm. Η μέτρηση της μέσης τραχύτητας πριν από την 

διεξαγωγή των πειραμάτων διάβρωσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς 

η διάβρωση αποτελεί επιφανειακή ιδιότητα των υλικών, και είναι επιθυμητό 

όλα τα δοκίμια να έχουν παραπλήσια επιφανειακή μορφολογία  

Ακολούθως, τα δοκίμια εισήλθαν σε κλίβανο αδρανούς αερίου (Ar+), 

ώστε να υποστούν αποτατική ανόπτηση στους  350 οC για δύο ώρες. Μετά το 

πέρας της ανόπτησης τα δοκίμια παρέμειναν σε αδρανή ατμόσφαιρα (Ar+), 

μέχρι η θερμοκρασία του κλιβάνου να φτάσει την τιμή της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος. Θα πρέπει ακόμα να σημειωθεί, ότι η θερμοκρασία στην οποία 

πραγματοποιήθηκε η αποτατική ανόπτηση επιλέχθηκε να είναι χαμηλότερη της 

θερμοκρασίας ανακρυστάλλωσης του κράματος, προκειμένου να μην επέλθει 

μεταβολή στην μικροδομή του. 

Με τη βοήθεια του ASTM Handbook of Metals βρέθηκαν οι 

κατάλληλες παράμετροι για την θερμική κατεργασία Τ6, στην οποία 

υπεβλήθησαν τα δοκίμια του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με 

κραματική προσθήκη ζιρκονίου. Πιο συγκεκριμένα η θερμοκρασία 
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ομογενοποίησης ήταν στους 480 οC. Ο χρόνος ομογενοποίησης επιλέχτηκε 

βάσιζόμενος στις διαστάσεις των δοκιμίων και ήταν 2 ώρες. Στη συνέχεια 

πραγματοποιήθηκε βαφή σε νερό. Η θερμοκρασία γήρανσης ήταν στους 120 
οC και ο χρόνος επιλέχτηκε να είναι 24 ώρες. 

Προκειμένου να μελετηθεί  διεξοδικά η διαβρωτική συμπεριφορά των 

δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με κραματική προσθήκη 

ζιρκονίου, πραγματοποιήθησαν δοκιμές μέτρησης δυναμικού διάβρωσης 

(O.C.P.) και δοκιμές ποτενσιοδυναμικής διάβρωσης.  

Ως διαβρωτικό μέσο χρησιμοποιήθηκε υδατικό διάλυμα NaCl (HCl-

NaOH) με τιμές pH (3, 8 και 11). Επίσης, πραγματοποιήθησαν δοκιμές σε 

διαφορετικές συγκεντρώσεις διαλύματος NaCl (0.01M, 0.1M και 1M). Από τα 

διαβρωτικά διαλύματα δεν απομακρύνθηκε το διαλυτοποιημένο οξυγόνο. Οι 

παραπάνω δοκιμές ελεύθερης και ποτενσιοδυναμικής διάβρωσης 

πραγματοποιήθησαν σε θερμοκρασία περίπου 25ο C.  

Προκειμένου να εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν μια συγκεκριμένη 

επιφάνεια διάβρωσης, τα δοκίμια μονώθηκαν κατάλληλα με εποξειδική ρητίνη 

στη μια πλευρά τους, ώστε κατά τη διάρκεια των πειραμάτων το τμήμα του 

δοκιμίου που βρίσκεται εντός του διαλύματος να έχει εμβαδόν ίσο με 1 cm2. 

Η μέτρηση του δυναμικού διάβρωσης (O.C.P.) πραγματοποιήθηκε με την 

χρήση της διάταξης που φαίνεται στην εικόνα 4.2. Η διάταξη αυτή 

αποτελείται από το ηλεκτρόδιο της ανόδου που συνδέεται το δοκίμιο του 

κράματος αλουμινίου 7075, το ηλεκτρόδιο αναφοράς που είναι καλομέλανας 

και το ηλεκτρόδιο της καθόδου που συνδέεται με δείγμα γραφίτη. Θα πρέπει 

να σημειωθεί, ότι τα τρία ηλεκτρόδια δεν τοποθετούνται με τυχαίο τρόπο μέσα 

στο διάλυμα. Θα πρέπει να σχηματίζουν κατά την διάρκεια της διάβρωσης 

ισόπλευρο τρίγωνο, ώστε να είναι ομογενές το πεδίο. 
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 Εικόνα 4.2. Διάταξη μέτρησης ανοιχτού δυναμικού διάβρωσης (O.C.P.). 

 

Κατά τη δοκιμή αυτή, ένα πολύμετρο συνδέεται μεταξύ ανόδου (δοκίμιο 

αλουμινίου 7075) και του ηλεκτροδίου αναφοράς (καλομέλανας) και γίνεται 

συνεχής καταγραφή του δυναμικού, για καθορισμένο χρονικό διάστημα. 

Επίσης, είναι δυνατή και η χρήση ενός δεύτερου πολυμέτρου μεταξύ ανόδου 

(δοκίμιο αλουμινίου 7075) και καθόδου (γραφίτης), προκειμένου να γίνεται 

συνεχής καταγραφή του ρεύματος διάβρωσης. 

Για την πραγματοποίηση των δοκιμών ποτενσιοδυναμικής πόλωσης 

χρησιμοποιήθηκε η ακόλουθη διάταξη, γνωστή και ως γαλβανικό κελί (εικόνα 

4.3). 

 

Πολύμετρο (I) 
V(t) 

Πολύμετρο (II) 
I(t) 
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Εικόνα 4.3. Πειραματική διάταξη ποτενσιοδυναμικής διάβρωσης. 

  

 

Αυτή η διάταξη αποτελείται από τρία ηλεκτρόδια. Το ένα είναι το 

ηλεκτρόδιο που θα αποτελέσει την άνοδο (δοκίμιο που πρόκειται να 

διαβρωθεί), το δεύτερο είναι η κάθοδος (χρησιμοποιείται για να επιταχύνει την 

διάβρωση) και το τρίτο είναι το ηλεκτρόδιο αναφοράς (ηλεκτρόδιο 

καλομέλανα με δυναμικό –241,5mV). Με την βοήθεια του ποτενσιοστάτη 

καταγράφουμε την διαφορά δυναμικού ανάμεσα στην άνοδο και το ηλεκτρόδιο 

αναφοράς, καθώς και το ρεύμα που δημιουργείται λόγω διαφοράς δυναμικού 

ανάμεσα σε άνοδο και κάθοδο. Τα δεδομένα επεξεργάζονται από ειδικά 

προγράμματα (sοftcοrrIII) στον υπολογιστή και σχηματίζεται μια 

ποτενσιοδυναμική καμπύλη. 

Κατά τις δοκιμές της ποτενσιοδυναμικής πόλωσης πραγματοποιήθηκε 

σάρωση του δυναμικού σε εύρος από –250 mV μέχρι +1200 mV από το 

ανοικτό δυναμικό διάβρωσης, και ο ρυθμός σάρωσης του δυναμικού ήταν 0,2 

mV/sec. Η επιφάνεια των δοκιμίων που βρισκόταν εκτεθειμένη ήταν 1cm2. 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας ποτενσιοδυναμικής διάβρωσης τα δοκίμια 

του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, 

Δοκίμιο 
αλουμινίου 7075 Διάλυμα NaCl 

Ηλεκτρόδιο 
γραφίτη 

Ηλεκτρόδιο 
καλομέλανα (SCE) 

Γαλβανοστάτης 
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εμβαπτίστηκαν στο διαβρωτικό διάλυμα για 30 λεπτά, προκειμένου να 

ισορροπήσει το ελεύθερο δυναμικό διάβρωσης στο διάλυμα και να αποκτήσει 

μια σχετικά σταθερή τιμή. 

Τα προϊόντα διάβρωσης ταυτοποιήθησαν με την χρήση του 

περιθλασίμετρου ακτίνων-Χ D5000. Τέλος με την βοήθεια Μεταλλουργικού 

Μικροσκοπίου (ΜΜ) Zeiss και Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) 

Jeol 6100 που ήταν συνδεδεμένο με Μικροαναλυτή Στοιχείων (EDAX), 

μελετήθησαν οι διαβρωμένες επιφάνειες των δοκιμίων του κράματος 

αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου. Η διαδικασία αυτή 

κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τους 

μηχανισμούς διάβρωσης που έλαβαν χώρα κατά τα πειράματα διάβρωσης των 

δύο κραμάτων αλουμινίου 7075.  

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι οι καμπύλες και τα πειραματικά δεδομένα 

που παρατίθενται ακολούθως αποτελούν τις μέσες τιμές 5 ανεξάρτητων 

πειραμάτων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 106 

4.3. Αποτελέσματα και Συζήτηση 

4.3.1. Επίδραση της κραματικής προσθήκης ζιρκονίου στη διαβρωτική 

συμπεριφορά του κράματος αλουμινίου 7075. 

 Στην εικόνα 4.4 παρουσιάζονται οι καμπύλες του ανοιχτού δυναμικού 

διάβρωσης (Open Circuit Potential O.C.P.) ως προς ηλεκτρόδιο καλομέλανα 

(SCE), σαν συνάρτηση του χρονικού διαστήματος εμβάπτισης των δοκιμίων 

του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου. Οι καμπύλες 

αυτές αφορούν τη διάβρωση των δοκιμίων των δύο κραμάτων σε διάλυμα 

NaCl 0.1M και για τιμή pH=8 του διαλύματος.  
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Εικόνα 4.4. Επίδραση της προσθήκης ζιρκονίου στο ανοιχτό δυναμικό 

διάβρωσης (O.C.P.) του κράματος αλουμινίου 7075, ως προς ηλεκτρόδιο 

καλομέλανα (SCE). 

 

Όσον αφορά τη μορφή των καμπυλών του δυναμικού διάβρωσης και 

για τα δύο δοκίμια, αυτές έχουν παραπλήσιο σχήμα. Αρχικά παρατηρείται 
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ελαφρά μεταβολή του δυναμικού διάβρωσης, λόγω του ότι υπάρχει έντονη 

κίνηση μεταξύ ηλεκτρονίων της ανόδου και ιόντων του ηλεκτρολύτη. Μετά 

από χρονικό διάστημα περίπου 1100 λεπτών η τιμή του δυναμικού διάβρωσης 

σταθεροποιείται. Αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω των 

ηλεκτροχημικών αντιδράσεων που λαμβάνουν χώρα στη διεπιφάνεια μεταξύ 

των δοκιμίων των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075 (χωρίς και με ζιρκόνιο) και 

του ηλεκτρολύτη είναι πιθανόν να σχηματίζεται ένα στρώμα προϊόντων 

διάβρωσης στην επιφάνεια των δοκιμίων, το οποίο αποτρέπει την περεταίρω 

κίνηση ηλεκτρονίων - ιόντων.  

Στην εικόνα 4.4 παρατηρείται ότι το δυναμικό διάβρωσης του δοκιμίου 

του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο είναι μετατοπισμένο κατά (~ 40 

mV) προς αρνητικότερες τιμές δυναμικού διάβρωσης (-800 mV vs SCE) σε 

σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του δυναμικού διάβρωσης του δοκιμίου του 

κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο (-760 mV vs SCE). Ουσιαστικά το 

κράμα αλουμινίου 7075 με προσθήκη ζιρκονίου εμφανίζει ελαφρώς αυξημένο 

ρυθμό διάβρωσης [90] σε σχέση με το κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο. 

Όπως προαναφέρθηκε στο δεύτερο κεφάλαιο της διδακτορικής 

διατριβής, η προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα αλουμινίου 7075 έχει ως 

αποτέλεσμα την κατακρήμνιση της ενδομεταλλικής ένωσης Al3Zr, τόσο στα 

όρια των κόκκων όσο και στη μητρική φάση του κράματος, κατά τη διαδικασία 

της χύτευσης. Η ενδομεταλλική ένωση Al3Zr είναι ελαφρώς καθοδική σε 

σχέση με τη μητρική φάση του κράματος αλουμινίου 7075 [85, 91]. Ωστόσο, 

τα σωματίδια της ενώσεως αυτής αποτελούν ικανοποιητικά φύτρα για 

ετερογενή πυρηνοποίηση των κατακρημνισμάτων της φάσεως η (MgZn2), από 

το υπέρκορο στερεό διάλυμα, μετά τη θερμική κατεργασία Τ6. Οι 

ενδομεταλλικές ενώσεις που είναι πλούσιες σε Cu και Fe είναι καθοδικές σε 

σχέση με τη μητρική φάση και επιταχύνουν το ρυθμό διάβρωσης της μητρικής 

φάσης, ενώ οι ενδομεταλλικές ενώσεις που είναι πλούσιες σε Mg και Zn είναι 

ανοδικές σε σχέση με τη μήτρα και για το λόγο αυτό πραγματοποιείται 

επιλεκτική διάβρωση αυτών [81, 83-84, 92-93]. 
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Η κατακρήμνιση της φάσεως Al3Zr συντελεί στην αύξηση του 

κλάσματος όγκου της φάσεως η (MgZn2) που σχηματίζεται εντός αλλά και 

περιμετρικά των ορίων κόκκων του υλικού, μετά τη θερμική κατεργασία Τ6. Η 

αύξηση αυτή οδηγεί σε μετατόπιση του δυναμικού διάβρωσης του κράματος 

προς αρνητικότερες τιμές, λόγω της ανοδικής συμπεριφοράς που εμφανίζει η 

ένωση αυτή. 

 Για την αναλυτικότερη μελέτη του φαινομένου της διάβρωσης 

πραγματοποιήθηκε μελέτη της ποτενσιοδυναμικής διάβρωσης των δοκιμίων 

του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου. Στην εικόνα 

4.5 παρουσιάζονται οι ποτενσιοδυναμικές καμπύλες διάβρωσης ως προς 

ηλεκτρόδιο καλομέλανα (SCE) των δοκιμίων των δύο κραμάτων αλουμινίου 

7075. Για τιμές δυναμικού διάβρωσης περίπου από -800 έως -100 mV, τα δύο 

δοκίμια διαβρώνονται έντονα, καθώς για μικρή αύξηση του δυναμικού 

παρατηρείται μεγάλη αύξηση της πυκνότητας του ρεύματος διάβρωσης. Στην 

εικόνα αυτή παρατηρείται επίσης η ύπαρξη δυναμικού διάσπασης στην 

περίπτωση και των δύο κραμάτων. Ως δυναμικό διάσπασης (breakdown 

potential) ορίζεται η τιμή της τάσης για την οποία αυξάνεται απότομα η 

ένταση του ρεύματος. Η αύξηση αυτή του ρεύματος διάβρωσης αποδίδεται 

στην ολική καταστροφή του προστατευτικού στρώματος του αλουμινίου [94-

95] λόγω της αύξησης του επιβαλλόμενου ηλεκτρικού πεδίου. Στην εικόνα 

αυτή είναι εμφανές, ότι η προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα οδηγεί στην 

εμφάνιση δυναμικού διάσπασης για μικρότερες τιμές δυναμικού διάβρωσης. 

Συγκεκριμένα, για τιμές δυναμικού 48 mV και 198 mV παρατηρείται απότομη 

αύξηση του ρεύματος διάβρωσης για το κράμα αλουμινίου 7075 με και χωρίς 

ζιρκόνιο αντίστοιχα. 

 Για θετικότερες τιμές δυναμικού διάβρωσης, τα δοκίμια διαβρώνονται 

με σχετικά αργό ρυθμό, όπως προκύπτει από την κλίση των καμπυλών 

ανοδικής πόλωσης. Επιπλέον εμφανίζουν παθητική περιοχή, η οποία οφείλεται 

πιθανώς στο σχηματισμό οξειδίου στην επιφάνειά των. Το γεγονός αυτό 

πιθανώς οφείλεται στο ουδέτερο διάλυμα που χρησιμοποιήθηκε και όπως θα 

αναλυθεί παρακάτω το αλουμίνιο και τα κράματα αυτού εμφανίζουν παθητική 
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περιοχή σε ουδέτερα διαλύματα. Η μορφή και των δύο καμπυλών ανοδικής 

πόλωσης δεικνύει ότι κατά τη διάβρωση και των δύο δοκιμίων του κράματος 

αλουμινίου 7075 λαμβάνει χώρα μηχανισμός σχηματισμού και διάλυσης 

προϊόντων διάβρωσης (dissolution precipitation), για τιμές δυναμικού άνω των 

650 mV.  

Στην ίδια εικόνα παρατηρείται ότι η καμπύλη ανοδικής πόλωσης του 

δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο είναι μετατοπισμένη 

ελαφρώς προς αρνητικότερες τιμές δυναμικού διάβρωσης, κάτι το οποίο 

έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τις δοκιμές ανοιχτού δυναμικού διάβρωσης 

που πραγματοποιήθησαν παραπάνω. 

Επιπρόσθετα, στην εικόνα αυτή παρατηρείται ότι η καμπύλη ανοδικής 

πόλωσης του δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο είναι 

μετατοπισμένη προς μεγαλύτερες τιμές ρεύματος διάβρωσης σε σχέση με τις 

αντίστοιχες τιμές του δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο .  
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Εικόνα 4.5. Επίδραση της προσθήκης ζιρκονίου στις ποτενσιοδυναμικές 

καμπύλες διάβρωσης του κράματος αλουμινίου 7075 σε 0.1M  NaCl και pH8. 
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 Η παραπάνω παρατήρηση οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κράμα 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο διαβρώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από το 

αντίστοιχο κράμα χωρίς ζιρκόνιο. Το φαινόμενο της μείωσης της 

αντιδιαβρωτικής ικανότητας του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο θα 

μπορούσε να αποδοθεί αρχικά στην αλλαγή του μεγέθους και του σχήματός 

των κόκκων του κράματος, την οποία επιφέρει η προσθήκη ζιρκονίου. Είναι 

γνωστό, ότι η διάβρωση των υλικών πραγματοποιείται κυρίως με την διάχυση 

των ιόντων του διαβρωτικού μέσου (χλωριόντων κτλ.) μέσα από εύκολες 

διόδους (easy paths) όπως είναι τα όρια των κόκκων, καθώς και από 

επιφανειακές μικρο-ατέλειες. Η μείωση του μεγέθους των κόκκων ,έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερου αριθμού ορίων και υποορίων κόκκων. 

Είναι γνωστό ότι η ενδομεταλλική ενώση η (MgZn2) κατακρημνίζεται στα όρια 

κόκκων, λόγω διαφοράς στην ενέργεια ενεργοποίησης ορίων κόκκων και 

μητρικής φάσης. Η παραπάνω διεργασία έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του 

κλάσματος όγκου της φάσεως (MgZn2). Η κατακρήμνιση της ενδομεταλλικής 

ένωσης η (MgZn2) προσφέρει ικανοποιητική αντοχή στο κράμα αλλά 

ταυτόχρονα το κάνει επιρρεπές στη διάβρωση. Η φάση αυτή κατακρημνίζεται 

στα όρια των κόκκων και συντελεί σημαντικά στην περικρυσταλλική καθώς 

και τη βελονοειδή διάβρωση του κράματος, λόγω του ότι εμφανίζει αρκετά 

ανοδική συμπεριφορά σε σχέση με τη μητρική φάση του κράματος αλουμινίου 

7075.  

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κατακρήμνιση της φάσεως Al3Zr 

κατά τη χύτευση κάνει φτωχότερο το στερεό διάλυμα σε Mg και Zn. Το 

φαινόμενο αυτό δικαιολογεί την αύξηση των κατακρημνισμάτων (MgZn2) στο 

κράμα αλουμινίου 7075, η οποία υποβαθμίζει την αντιδιαβρωτική του 

συμπεριφορά λόγω δημιουργίας πολλών τοπικών μικρο-γαλβανικών στοιχείων. 

Επίσης η μείωση του ποσοστού των στοιχείων Mg και Zn στο στερεό διάλυμα 

είναι πιθανόν να ευνοεί και την κατακρήμνιση σωματιδίων της φάσεως S 

(Al2CuMg) τάξεως μm στο κράμα. Η ένωση αυτή εμφανίζει ανοδική 
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συμπεριφορά ως προς τη μητρική φάση και συντελεί στην έντονη τοπική 

διάβρωση αυτού. 

Είναι γνωστό ότι το ζιρκόνιο και τα κράματα αυτού έχουν μεγάλη 

συγγένεια με το οξυγόνο [96] και αντιδρούν εύκολα με αυτό σχηματίζοντας 

ένα λεπτό στρώμα ZrO2, το οποίο εμποδίζει την διάβρωση αυτών. Επομένως 

είναι πιθανόν κατά τη διάβρωση κραμάτων αλουμινίου με ζιρκόνιο να 

λαμβάνει χώρα δημιουργία οξεδίων (Al2O3, ZrO2) λόγω του διαλυτοποιημένου 

οξυγόνου του διαβρωτικού μέσου. Η δημιουργία των οξειδίων αυτών 

βελτιώνει την αντιδιαβρωτική ικανότητα του κράματος. 

Ωστόσο η παραπάνω θεωρία δεν είναι πλήρως αποδεκτή, καθώς οι 

παραπάνω μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα αφορούν κυρίως 

διφασικά κράματα αλουμινίου. Στα διφασικά κράματα αυτά η προσθήκη Zr 

ή/και Sc οδηγεί στη κατακρήμνιση αυξημένου ποσοστού %κ.ο. ενώσεων τύπου 

Al3Zr - Al3Sc. Η διάλυση των ενώσεων αυτών παρουσία διαβρωτικού 

διαλύματος μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία οξειδίων ή υδροξειδίων (π.χ. 

Sc2O3, Sc(OH)3) Ερευνητές όπως ο Ganiev [96] και η Vyazovikιna [97] 

υποστηρίζουν ότι η προσθήκη σκάνδιου (Sc) σε κράματα αλουμινίου συντελεί 

στην παθητικοποίησή των. Ειδικότερα, η Vyazovikina υποστηρίζει ότι η 

παθητική αυτή περιοχή κατά τη διάβρωση διφασικού κράματος αλουμινίου με 

σκάνδιο οφείλεται στην επιλεκτική διαλυτοποίηση του σκάνδιου και το 

σχηματισμό ομοιόμορφα διεσπαρμένου οξειδίου Sc2O3 στην διεπιφάνεια 

ενδομεταλλικών ενώσεων – μητρικής φάσης. 

Στην εικόνα 4.6 (A-B) παρουσιάζονται τυπικές μεταλλογραφικές 

εικόνες των διαβρωμένων δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και 

με ζιρκόνιο αντίστοιχα, μετά από ανοδική πόλωση σε διάλυμα NaCl 0.1M 

(pH= 8). Στην επιφάνεια των δοκιμίων παρατηρούνται σκουρόχρωμοι 

χρωματισμοί, οι οποίοι αποτελούν τα προϊόντα διάβρωσης.  
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Εικόνα 4.6. Επιφανειακή μεταλλογραφία διαβρωμένων δοκιμίων κράματος Al 

7075, A) χωρίς και Β) με ζιρκόνιο, μετά από ανοδική πόλωση σε διάλυμα NaCl 

0.1M (pH= 8). 

 
- Στην εικόνα 4.7 παρουσιάζονται μικρογραφίες της διαβρωμένης 

επιφάνειας του δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 Α) χωρίς και Β) με 

ζιρκόνιο από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης, μετά από ανοδική πόλωση 

σε διάλυμα NaCl 0.1M (pH= 8). Στην περίπτωση του κράματος αλουμινίου 

7075 χωρίς ζιρκόνιο παρατηρούνται περιοχές έντονης τοπικής διάβρωσης, που 

A 

B 
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οφείλεται πιθανόν στη δημιουργία έντονων τοπικά γαλβανικών στοιχείων 

μεταξύ του μητρικού υλικού και των ανοδικών ενδομεταλλικών ενώσεων 

(Al2CuMg), με αποτέλεσμα να διαβρώνονται επιλεκτικά και να 

απομακρύνονται., καθώς και φαινόμενα διαλυτοποίησης και σχηματισμού 

προϊόντων διάβρωσης. Ο μηχανισμός βελονοειδούς διάβρωσης (pitting 

corrosion) είναι περιορισμένος στην περίπτωση του κράματος αλουμινίου 7075 

χωρίς ζιρκόνιο.  

Στην περίπτωση του κράματος με ζιρκόνιο παρατηρούνται περιοχές 

έντονης βελονοειδούς διάβρωσης (pitting corrosion) καθώς και φαινόμενα 

διαλυτοποίησης και σχηματισμού (dissolution-precipitation corrosion 

mechanism) προϊόντων διάβρωσης. Το γεγονός ότι στην περίπτωση του 

κράματος αυτού επικρατεί ο μηχανισμός βελονοειδούς διάβρωσης οφείλεται 

στο μεγαλύτερο κλάσμα όγκου των ενδομεταλλικων ενώσεων (MgZn2) τάξεως 

nm, την οποία ευνοεί η προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα. 

O μηχανισμός της βελενοειδούς διάβρωσης οφείλεται στο γεγονός ότι 

τα χλωριόντα του διαβρωτικού διαλύματος διαχέονται μέσα από το 

προστατευτικό στρώμα του οξειδίου του αλουμινίου (εικόνα 4.7) και 

αντιδρούν με άλλα ιόντα στην διεπιφάνεια προστατευτικού στρώματος – 

κράματος αλουμινίου . Θεωρώντας ότι τα χλωριόντα διαχέονται μέσα από 

ατομικές ελλείψεις οξυγόνου στο πλέγμα του προστατευτικού στρώματος της 

αλουμίνας, οι παρακάτω ηλεκτροχημικές αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα . 

Al = Al3+ + 3e-                                             (4.1) 

Al3+ + 3H2O = Al(OH)3 + 3H+                    (4.2) 

 

Οι χημικές αυτές αντιδράσεις οδηγούν στη δημιουργία μοριακού 

υδρογόνου H2. Ο σχηματισμός μοριακού υδρογόνου έχει ως αποτέλεσμα την 

άσκηση υψηλών πιέσεων, που διαρρηγνύουν το προστατευτικό στρώμα 

σχηματίζοντας πόρους διάβρωσης.  

2H+ + 2e- = H2                                             (4.3) 

O2 + 2H2O + 4e- = 4OH                               (4.4) 
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Εικόνα 4.7. Επιφανειακή μεταλλογραφία από Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο 

Σάρωσης σε κράμα αλουμινίου 7075 A) χωρίς και Β) με ζιρκόνιο, μετά από 

ανοδική πόλωση σε διάλυμα NaCl 0.1M (pH= 8). 

 

Προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση των προϊόντων διάβρωσης που 

σχηματίστηκαν στην επιφάνεια των δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075, 

χωρίς και με ζιρκόνιο, πραγματοποιήθησαν σημειακές χημικές αναλύσεις με τη 

βοήθεια Ηλεκτρονικου Μικροαναλυτή Στοιχείων (EDAX) και παρουσιάζονται 

στους πίνακες 4.1-4.2, καθώς και δοκιμές Περίθλασης ακτίνων-Χ. 

Α 

Β 
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Πινάκες 4.1-4.2. Πίνακες σημειακών χημικών αναλύσεων των προϊόντων 

διάβρωσης στην επιφάνεια του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με 

ζιρκόνιο αντίστοιχα. 

 

 

 
 
 
 
 
 

  

 

  

 

Όπως φαίνεται στα ακτινο-διαγράμματα (εικόνα. 4.8), η διαβρωμένη 

επιφάνεια των δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο 

αποτελείται κυρίως από το οξείδιο του αλουμινίου (Al2O3), ενώ είναι διακριτές 

και οι κορυφές από το υπόστρωμα του αλουμινίου. Η ύπαρξη των κορυφών 

του υποστρώματος αλουμινίου αποδίδεται στο μεγάλο βάθος διείσδυσης των 

ακτίνων-Χ (≈20μm). Η παραπάνω παρατήρηση έρχεται σε απόλυτη συμφωνία 

τόσο με τις χημικές αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα προϊόντα 

διάβρωσης, καθώς και με τις περιοχές παθητικοποίησης που παρατηρήθηκαν 

στις καμπύλες ανοδικής πόλωσης και των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075. 

 

 

Στοιχεία % κ.β. 

O 49.09 

Al 45.89 

Zn 4.1 

Mg 0.92 

7075.T6 100 

Στοιχεία % κ.β. 

O 53.82 

Al 42.56 

Zn 2.72 

Mg 0.9 

7075-Zr.T6 100 
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Εικόνα 4.8. Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ από την ποτενσιοδυναμικά 

διαβρωμένη επιφάνεια του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο. 

 

 Επίσης σύμφωνα και με το διάγραμμα Pourbaix του αλουμινίου, όπως 

αναφέρεται παρακάτω, αυτό και τα κράματά του παθητικοποιούνται στην 

περιοχή του ουδετέρου pH, λόγω της δημιουργίας στρώματος αλουμίνας 

(Al2O3).  
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5.3.2. Επίδραση της τιμής του pH του διαλύματος NaCl στη διαβρωτική 

συμπεριφορά του κράματος αλουμινίου 7075. 

 

Το αλουμίνιο και τα κράματα αυτού παρουσιάζουν ικανοποιητική 

αντιδιαβρωτική συμπεριφορά στα περισσότερα διαβρωτικά περιβάλλοντα. Το 

φαινόμενο αυτό αποδίδεται στον σχηματισμό ενός λεπτού (της τάξεως των 

nm), συνεκτικού υμενίου οξειδίου του αλουμινίου (Al2O3), το οποίο αποτρέπει 

την περαιτέρω διάχυση των διαβρωτικών ιόντων (π.χ. χλωριόντα) στις 

επιφανειακές στοιβάδες του αλουμινίου. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η χημική σταθερότητα του οξειδίου 

και η επικείμενη διαβρωτική προστασία που αυτό επιφέρει στο αλουμίνιο και 

τα κράματα αυτού εξαρτάται από τη τιμή του pH του διαλύματος καθώς και 

από τη συγκέντρωση αυτού. Η προστασία του αλουμινίου και των κραμάτων 

αυτού από το λεπτό στρώμα οξειδίου του αλουμινίου (Al2O3) περιορίζεται για 

τιμές pH= 4 έως 9 του διαλύματος. Στην περιοχή αυτή το οξείδιο του 

αλουμινίου είναι ελάχιστα ευδιάλυτο στο διάλυμα, με αποτέλεσμα να 

δημιουργείται παθητική περιοχή και να προστατεύεται το αλουμίνιο, όπως 

φαίνεται και στο διάγραμμα διάβρωσης του Pourbaix για το αλουμίνιο σε 

υδατικό διάλυμα (εικόνα 4.10). 

Τα διαγράμματα Pourbaix επιτρέπουν τον εντοπισμό ζωνών διάβρωσης, 

μη προσβολής και παθητικοποίησης ενός μετάλλου. Επίσης, λαμβάνονται 

πληροφορίες ως προς τα προϊόντα διάβρωσης που σχηματίζονται στην 

επιφάνεια του μετάλλου για τις διάφορες τιμές pH διαλύματος και δυναμικού.  

Τα διαγράμματα αυτά δίνουν πληροφορίες μόνο ως προς τη θερμοδυναμική 

της διάβρωσης και όχι σε ότι αφορά την κινητική της. 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα Pourbaix του αλουμινίου στην εικόνα 

4.10, το αλουμίνιο εμφανίζει παθητική περιοχή για τιμές pH από 4 έως 9. Για 

τιμές pH < 4, και τιμές pH > 9, το αλουμίνιο διαβρώνεται έντονα σε υδατικό 

περιβάλλον. 
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Εικόνα 4.10. Διάγραμμα Pourbaix για το καθαρό αλουμίνιο σε υδατικό 

διάλυμα. 

Σύμφωνα με τη θεωρία του E. McCafferty [98], υπάρχει μια κρίσιμη 

τιμή pH διαλύματος κατά την οποία το φορτίο του οξειδίου του αλουμινίου 

(Al2O3) που σχηματίζεται στην επιφάνεια είναι μηδέν, με αποτέλεσμα ούτε 

ανιόντα ούτε κατιόντα να προσροφούνται στην επιφάνεια. Η κρίσιμη τιμή αυτή 

pHpzc (pH of zero point charge) έχει βρεθεί ότι κυμαίνεται μεταξύ 8 έως 9, 

για το οξείδιο του αλουμινίου. Στο pH αυτό ο αριθμός των πρωτονίων και 

υδροξυλίων είναι ίσος. 

Για τιμές  pH < pHpzc η επιφάνεια είναι θετικά φορτισμένη οπότε 

ανιόντα όπως Cl- προσροφούνται στην επιφάνεια και διαχέονται μέσα από το 

προστατευτικό στρώμα του αλουμινίου και αντιδρούν με άλλα ιόντα στην 

διεπιφάνεια προστατευτικού στρώματος – κράματος αλουμινίου. Αντίθετα, για 

τιμές pH > pHpzc η επιφάνεια είναι αρνητικά φορτισμένη οπότε κατιόντα όπως 
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Η+ προσροφούνται στην επιφάνεια του προστατευτικού στρώματος του 

αλουμινίου. 

Οι μηχανισμοί διάχυσης των χλωριόντων μέσα από το στρώμα του 

οξειδίου του αλουμινίου δεν έχουν διαλευκανθεί πλήρως. Ένας μηχανισμός ο 

οποίος έχει αναπτυχθεί την τελευταία δεκαετία [99-100] και ίσως είναι ο 

επικρατέστερος υποθέτει, ότι τα χλωριόντα του διαβρωτικού διαλύματος 

διαχέονται μέσα από το προστατευτικό στρώμα του αλουμινίου (εικόνα 4.11) 

και αντιδρούν με άλλα ιόντα στην διεπιφάνεια προστατευτικού στρώματος – 

κράματος αλουμινίου.  

 
Εικόνα 4.11. Μηχανισμός διάχυσης χλωριόντων μέσω του προστατευτικού 

στρώματος οξειδίου του αλουμινίου. 

 

Στην εικόνα 4.12 (α-β) παρουσιάζονται οι καμπύλες του ανοιχτού 

δυναμικού διάβρωσης (Open Circuit Potential OCP) ως προς ηλεκτρόδιο 

αναφοράς καλομέλανα (SCE) του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με 
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ζιρκόνιο αντίστοιχα, σαν συνάρτηση του χρονικού διαστήματος εμβάπτισης 

των δοκιμίων, για τις διάφορες τιμές pH του διαλύματος NaCl.  
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Εικόνα 4.12. Μεταβολή του ανοιχτού δυναμικού διάβρωσης συναρτήσει του 

χρόνου, για διάφορες τιμές pH διαλύματος NaCl του κράματος αλουμινίου 7075 

α) χωρίς και β) με ζιρκόνιο. 

α 

β 
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Αρχικά παρατηρείται έντονη μεταβολή του δυναμικού διάβρωσης των 

δοκιμίων και των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075 για τις τρεις τιμές pH 

διαλύματος, λόγω του ότι υπάρχει έντονη κίνηση μεταξύ ηλεκτρονίων της 

ανόδου και ιόντων του ηλεκτρολύτη. Μετά από χρονικό διάστημα περίπου 

1200 λεπτών η τιμή του δυναμικού διάβρωσης σχεδόν σταθεροποιείται. 

Στις εικόνες 4.12 (α-β) παρατηρείται ότι το ανοιχτό δυναμικό 

διάβρωσης (Open Circuit Potential OCP) ως προς ηλεκτρόδιο καλομέλανα 

(SCE) των δοκιμίων και των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075 λαμβάνει 

θετικότερη τιμή για ουδέτερο pH διαλύματος. Επίσης παρατηρείται η 

μετατόπιση της τιμής του ανοιχτού δυναμικού διάβρωσης (OCP) προς 

αρνητικότερες τιμές σε όξινο περιβάλλον σε σχέση με το ουδέτερο. Τέλος, στις 

εικόνες αυτές φαίνεται ότι το ανοιχτό δυναμικό διάβρωσης λαμβάνει την 

αρνητικότερη τιμή σε βασικό διάλυμα (pH=12). 

Η μελέτη της μεταβολής του ανοιχτού δυναμικού διάβρωσης (Open 

Circuit Potential OCP) ως προς ηλεκτρόδιο καλομέλανα (SCE), σαν 

συνάρτηση του χρονικού διαστήματος εμβάπτισης των δοκιμίων αποτελεί μια 

σαφή ένδειξη ως προς την τάση που εμφανίζει ένα υλικό να διαβρωθεί. 

Συγκεκριμένα, όσο αρνητικότερη είναι η τιμή του ανοιχτού δυναμικού 

διάβρωσης ενός υλικού, τόσο μεγαλύτερη είναι η τάση που εμφανίζει αυτό 

προς διάβρωση. Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω τα δύο κράματα αλουμινίου 

7075, χωρίς και με ζιρκόνιο, εμφανίζουν μεγαλύτερη τάση προς διάβρωση σε 

βασικό pH σε σύγκριση με όξινο και ουδέτερο pH διαλύματος NaCl. Η 

παραπάνω παρατήρηση έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με το διάγραμμα 

Pourbaix (εικόνα 4.11), σύμφωνα με το οποίο το αλουμίνιο διαβρώνεται 

εντονότερα σε βασικό και όξινο περιβάλλον από ότι σε ουδέτερο. Το γεγονός 

αυτό έγκειται στη χημική σταθερότητα του προστατευτικού στρώματος της 

αλουμίνας σε ουδέτερο pH διαλύματος, όπως θα αναλυθεί και παρακάτω. 

Επιπρόσθετα, στις εικόνες αυτές είναι εμφανές ότι το ανοιχτό δυναμικό 

διάβρωσης (Open Circuit Potential OCP) ως προς ηλεκτρόδιο καλομέλανα 
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(SCE) του δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο λαμβάνει 

αρνητικότερες τιμές σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή για το κράμα αλουμινίου 

7075 χωρίς ζιρκόνιο, για τις τρεις τιμές pH διαλύματος. Το γεγονός αυτό 

δεικνύει ότι το κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο εμφανίζει μεγαλύτερη τάση 

προς διάβρωση σε σχέση με το αντίστοιχο κράμα χωρίς ζιρκόνιο και για τις 

τρεις τιμές pH, όπως βρέθηκε και προηγούμενα. 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε έλεγχος ποτενσιοδυναμικής 

διάβρωσης δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με ζιρκόνιο, σε 

διάλυμα 0.1Μ NaCl για τρεις διαφορετικές τιμές pH διαλύματος (3, 8 και 12). 

Οι καμπύλες που προέκυψαν κατά την ποτενσιοδυναμική διάβρωση των 

δοκιμίων των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075 παρουσιάζονται στις εικόνες 

4.13 και 4.14. Στις καμπύλες αυτές παρατηρείται ότι το ανοιχτό δυναμικό 

διάβρωσης (Open Circuit Potential OCP) ως προς ηλεκτρόδιο καλομέλανα 

(SCE) είναι μετατοπισμένο προς αρνητικότερες τιμές για όξινο και βασικό pH 

διαλύματος σε σχέση με ουδέτερο, στην περίπτωση και των δύο κραμάτων 

αλουμινίου 7075. 

Θα μπορούσε να λεχθεί, ότι το κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο 

υφίσταται διάβρωση καθόλη τη διάρκεια της ανοδικής πόλωσης, καθώς 

παρατηρήθηκε συνεχής αύξηση του ρεύματος διάβρωσης για την αντίστοιχη 

αύξηση του δυναμικού διάβρωσης, σε όξινο και βασικό pH διαλύματος. 

Αντίθετα, στην περίπτωση του ουδέτερου pH παρατηρείται αρχικά μια περιοχή 

παθητικοποίησης του κράματος και για δυναμικό περίπου 180 mV 

παρατηρείται η ύπαρξη δυναμικού διάσπασης (breakdown potential), δηλαδή 

απότομη αύξηση του ρεύματος διάβρωσης. Η ύπαρξη δυναμικού διάσπασης 

παρατηρείται επίσης και για δυναμικό 700 mV. Επίσης από τη μορφή και των 

τριών ποτενσιοδυναμικών καμπυλών παρατηρείται η συνύπαρξη βελονοειδούς 

διάβρωσης με φαινόμενα διαλυτοποίησης και σχηματισμού (dissolution-

precipitation corrosion mechanism) προϊόντων διάβρωσης. 
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Εικόνα 4.13. Ποτενσιοδυναμικές καμπύλες διάβρωσης του κράματος 
αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο, για διάφορες τιμές pH διαλύματος 0.1Μ 
NaCl. 
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Εικόνα 4.14. Ποτενσιοδυναμικές καμπύλες διάβρωσης του κράματος αλουμινίου 
7075 με ζιρκόνιο, για διάφορες τιμές pH διαλύματος NaCl. 
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Το προστατευτικό στρώμα του αλουμινίου είναι σύνθετου τύπου και 

αποτελείται κυρίως από Al2O3 που είναι μονωτικό υλικό, καθώς και από 

Al(OH)3 και AlO(OH) [101]. Η ύπαρξη προστατευτικού στρώματος σε 

ουδέτερο pH  φαίνεται από την κλίση της ποτενσιοδυναμικής καμπύλης, με 

αντίστοιχη αύξηση του δυναμικού διάβρωσης ως προς καλομέλανα λόγω του 

σχηματισμού και της αύξησης του πάχους του στρώματος της αλουμίνας. 

Ωστόσο, η αύξηση του επιβαλλόμενου πεδίου, σε συνδυασμό με την ύπαρξη 

των διαβρωτικών ιόντων του χλωρίου, οδηγούν στην καταστροφή του 

προστατευτικού στρώματος του αλουμινίου. Η τιμή της τάσης για την οποία 

αυξάνεται απότομα η ένταση του ρεύματος, ορίζεται ως δυναμικό διάσπασης 

του προστατευτικού στρώματος οξειδίου (breakdown potential). 

Στην εικόνα 4.13 παρατηρείται ότι η ποτενσιοδυναμική καμπύλη που 

αφορά τη διάβρωση του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο σε βασικό 

pH διαλύματος NaCl είναι μετατοπισμένη προς μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας 

ρεύματος διάβρωσης σε σχέση με τις αντίστοιχες καμπύλες που αφορούν όξινο 

και ουδέτερο pH. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κράμα 

αλουμινίου διαβρώνεται εντονότερα σε βασικό περιβάλλον, καθώς η αυξημένη 

τιμή της πυκνότητας του ρεύματος υποδηλώνει μεγαλύτερη κίνηση μεταξύ των 

ηλεκτρονίων της ανόδου (κράμα αλουμινίου 7075) και ιόντων του 

ηλεκτρολύτη (Cl-, OH-).  

Στην εικόνα 4.14 παρουσιάζονται οι ποτενσιοδυναμικές καμπύλες που 

αφορούν τη διάβρωση του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο σε 

ουδέτερο, όξινο και βασικό pH διαλύματος NaCl. Ομοίως και στην περίπτωση 

του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο παρατηρείται ότι η 

ποτενσιοδυαμική καμπύλη σε βασικό περιβάλλον είναι μετατοπισμένη προς 

μεγαλύτερες τιμές πυκνότητας ρεύματος διάβρωσης σε σχέση με τις 

αντίστοιχες καμπύλες που αφορούν όξινο και ουδέτερο περιβάλλον. Η 

παρατήρηση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το κράμα αλουμινίου 7075 με 

ζιρκόνιο διαβρώνεται εντονότερα σε βασικό περιβάλλον σε σύγκριση με όξινο 

και ουδέτερο περιβάλλον. 
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Η αυξημένη αντοχή του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο σε 

διάβρωση, σε συνθήκες ουδέτερου pH, οφείλεται πιθανώς στη δημιουργία 

προστατευτικού στρώματος οξειδίου του αλουμινίου (Al2O3) στην επιφάνεια 

του κράματος. Το φιλμ αυτό οξειδίου (Al2O3), σύμφωνα και με το διάγραμμα 

Pourbaix, είναι χημικά σταθερό σε ουδέτερο pH και εμποδίζει την περαιτέρω 

κίνηση μεταξύ των ηλεκτρονίων της ανόδου (κράμα αλουμινίου 7075) και 

ιόντων του ηλεκτρολύτη, μειώνοντας το ρυθμό διάβρωσης του υλικού.  

Σύμφωνα και με τη θεωρία του E. McCafferty που αναπτύχθηκε 

παραπάνω, στην περιοχή αυτή του pH, το φορτίο του οξειδίου του αλουμινίου 

(Al2O3) που σχηματίζεται στην επιφάνεια είναι μηδέν, με αποτέλεσμα ούτε 

ανιόντα αλλά και κατιόντα να εκλύονται στην επιφάνεια τα οποία μπορούν να 

αποκολλήσουν το προστατευτικό αυτό στρώμα, ευνοώντας τη διάβρωση του 

κράματος.  

Όσον αφορά τη μορφή των ποτενσιοδυναμικών καμπυλών του 

κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο (εικόνα 4.14), παρατηρείται η ύπαρξη 

δυναμικού διάσπασης (breakdown potential) στα 50 mV για ουδέτερο pH 

διαλύματος. Επίσης παρατηρείται παθητική περιοχή για τιμή δυναμικού 680 

mV. Είναι εμφανές ότι η προσθήκη ζιρκονίου οδηγεί στην εμφάνιση 

δυναμικού διάσπασης για χαμηλότερη τιμή δυναμικού. Αντίθετα, το κράμα 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο εμφανίζει ενεργητική συμπεριφορά σε όξινο και 

βασικό pH, καθώς για αύξηση του δυναμικού διάβρωσης παρατηρείται 

συνεχής αύξηση του ρεύματος διάβρωσης. Τέλος, παρατηρούνται φαινόμενα 

έντονης βελονοειδούς διάβρωσης και για τις τρεις τιμές pH διαλύματος. 

 

 Στην εικόνα 4.15 παρουσιάζονται ενδεικτικές μικρογραφίες της 

διαβρωμένης επιφάνειας του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο 

από Οπτικό Μικροσκόπιο, μετά από δοκιμή ποτενσιοδυναμικής διάβρωσης σε 

διάλυμα NaCl 0.1M και για pH (3, 8 και 12). Στην εικόνα αυτή παρατηρείται 

ότι σε ουδέτερο pH διαλύματος η επιφάνεια των δοκιμίων των δύο κραμάτων 

αλουμινίου 7075 είναι καλυμμένη από σκουρόχρωμους χρωματισμους, οι 

οποίοι αποτελούν τα προϊόντα διάβρωσης. Η παρατήρηση αυτή έρχεται σε 
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πλήρη συμφωνία με τις καμπύλες ανοδικής πόλωσης των δοκιμίων του 

κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο, καθώς και με το διάγραμμα 

Pourbaix, καθώς το στρώμα αυτό προϊόντων που δημιουργείται μειώνει το 

ρυθμό διάβρωσης των δοκιμίων (παθητικοποίηση). Το προστατευτικό αυτό 

στρώμα προϊόντων φαίνεται να είναι μικρότερο σε όξινο pH, ενώ η 

παρατήρηση αυτή είναι πιο εμφανής σε βασικό περιβάλλον όπου το στρώμα 

αυτό είναι αρκετά περιορισμένο.  

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σε όξινο και βασικό pH στην επιφάνεια 

των δοκιμίων παρατηρείται έντονη βελονοειδής διάβρωση. O μηχανισμός της 

βελενοειδούς διάβρωσης οφείλεται στις αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στη 

διεπιφάνεια οξειδίου του αλουμινίου και ηλεκτρολύτη και οδηγούν στη 

δημιουργία μοριακού υδρογόνου H2. Επίσης η ύπαρξη ανοδικών 

ενδομεταλλικών ενώσεων τάξεως μεγέθους nm ή και μερικών μm, οι οποίες 

διαλύονται κατά τη διάβρωση του κράματος, έχει ως αποτέλεσμα τη 

δημιουργία βελονοειδούς διάβρωσης.  

 
Αλουμίνιο 7075 χωρίς ζιρκόνιο                    Αλουμίνιο 7075 με ζιρκόνιο 
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Εικόνα 4.15. Μικρογραφίες διαβρωμένων δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 

7075 χωρίς και με ζιρκόνιο, για τιμές pH διαλύματος NaCl από πάνω προς τα 

κάτω (3, 8 και 12). 

 

Στην εικόνα 4.16 παρουσιάζονται ενδεικτικές μικρογραφίες των 

δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο από 

Ηλεκτρονικό Μικροσκόπιο Σάρωσης (SEM), μετά από διάβρωση σε διάλυμα 

NaCl. Οι εικόνες  4.16 (Α-Β) παρουσιάζουν τη διαβρωμένη επιφάνεια των 

δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο, για τιμές pH 

διαλύματος 3 και 12 αντίστοιχα, ενώ οι εικόνες 4.16 (Γ-Δ) παρουσιάζουν τη 

διαβρωμένη επιφάνεια των δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 με 

ζιρκόνιο για τις ίδιες τιμές pH διαλύματος. Από τη μορφολογία των 

διαβρωμένων επιφανειών θα μπορούσε να λεχθεί, ότι ο κύριος μηχανισμός 

διάβρωσης είναι αυτός της βελονοειδούς διάβρωσης συνυπάρχοντας με 

φαινόμενα διάλυσης και εναπόθεσης (dissolution-precipitation corrosion 
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mechanism) των προϊόντων διάβρωσης. Τα έντονα φαινόμενα βελονοειδούς 

διάβρωσης οφείλονται στην παρουσία των ενδομεταλλικών ενώσεων (τάξεως 

nm) MgZn2, οι οποίες είναι ανοδικές σε σχέση με τη μητρική φάση και 

διαλύονται αφήνοντας πόρους. Επίσης στις εικόνες αυτές διακρίνονται 

περιοχές επιλεκτικής διάβρωσης. Πρόκειται για περιοχές όπου υπάρχουν 

ενδομεταλλικές ενώσεις (τάξεως μm) οι οποίες είτε είναι ανοδικές και 

διαλύονται (Al2CuMg) είτε είναι καθοδικές (Al7Cu2Fe) σε σχέση με τη 

μητρική φάση, και καθώς διαβρώνεται περιφερειακά η μητρική φάση τελικά 

απομακρύνεται η ενδομεταλλική ένωση, αφήνοντας κενό. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της βελονοειδούς διάβρωσης τα χλωριόντα 

διαχέονται μέσα από ατομικές ελλείψεις οξυγόνου στο πλέγμα του 

προστατευτικού στρώματος της αλουμίνας και πολύπλοκες ηλεκτροχημικές 

αντιδράσεις λαμβάνουν χώρα [102]. Οι χημικές αυτές αντιδράσεις οδηγούν στη 

δημιουργία μοριακού υδρογόνου H2. Ο σχηματισμός μοριακού υδρογόνου έχει 

ως αποτέλεσμα την άσκηση υψηλών πιέσεων, που διαρρηγνύουν το 

προστατευτικό στρώμα σχηματίζοντας πόρους διάβρωσης.  

Η διάβρωση του κράματος αλουμινίου 7075 σε υδατικό περιβάλλον 

είναι ένα φαινόμενο ηλεκτροχημικής φύσεως, δεδομένου ότι περιλαμβάνει 

δράσεις μεταξύ ιόντων και ηλεκτρονίων [103]. Όταν το κράμα αλουμινίου 

7075 βυθίζεται σε όξινο περιβάλλον, πραγματοποιείται μια αντίδραση 

διάλυσης του αλουμινίου, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση (5.1):  

 

Al + 3H+ → Al3+ + 3/2 H2                                           (4.5) 

 

Σύμφωνα με την αντίδραση (5.1), ένα άτομο αλουμινίου προσφέρει τα 

τρία ηλεκτρόνια σθένους που διαθέτει σε τρία ιόντα υδρογόνου και περνά στο 

διάλυμα υπό μορφή κατιόντος Al3+, υπό ταυτόχρονη έκλυση αερίου 

υδρογόνου. Η αντίδραση (5.1) μπορεί να γραφεί με τη μορφή δυο 

ημιαντιδράσεων: 
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Al→ Al3+ + 3e-                                                             (4.6) 

3H+ + 3e → 3/2 H2                                                      (4.7) 

 

Αν το διάλυμα περιέχει διαλυμένο οξυγόνο, ναι μεν η ανοδική 

αντίδραση παραμένει η ίδια, αλλά η καθοδική αντίδραση μετασχηματίζεται ως 

ακολούθως:  

 

(n/2) O2 + 2n H+ +2n e- → n H2O                              (4.8) 

    

 Σε ουδέτερο διάλυμα, τα κατιόντα αλουμινίου υφίστανται ταχύτατη 

υδρόλυση και το τελικό προϊόν διάβρωσης του αλουμινίου είναι Al(OH)3. 

Καθώς το pH του διαλύματος αυξάνει, η διαλυτότητα του Al3+ μειώνεται και 

λαμβάνει χώρα κατακρήμνιση της φάσεως Al(OH)3, σύμφωνα με τις 

ακόλουθες αντιδράσεις: 

 

  Al3+ + H2O ↔ AlOH2+ + H+                                     (4.9) 

  Al3+ + 2H2O ↔ Al(OH)+
2 + 2H+                              (4.10) 

  Al3+ + 3H2O ↔ Al(OH)+
3 (aq)+ 3H+                        (4.11) 

 

 Σε βασικό pH διαλύματος, πραγματοποιείται μια αντίδραση διάλυσης 

του αλουμινίου, η οποία περιγράφεται από την εξίσωση (5.8): 

 

Al3+ + 3H2O ↔ Al(OH)-
4 + H+                                   (4.12) 

 Η ένωση Al(OH)-
4 .2 H2O  είναι ισοδύναμη με την ένωση AlO2

-. 

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αντιδράσεις, στο διάλυμα υπάρχουν ιόντα 

Al3+ και AlO2
- για όξινο και βασικό pH, υποδηλώνοντας οτι το κράμα 

αλουμινίου 7075 διαβρώνεται στην περιοχή αυτή. 

Η ύπαρξη ιόντων χλωρίου στο διαβρωτικό διάλυμα NaCl οδηγεί στην 

πραγματοποίηση των ακόλουθων αντιδράσεων:   
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Al3+ + Cl- ↔ AlCl2+                                                     (4.13) 

 

 Στη συνέχεια η ένωση AlCl2+ αντιδρά περεταίρω με το H2O 

σχηματίζοντας άμορφο χλωρίδιο του αλουμινίου στερεής φάσης, σύμφωνα με 

την ακόλουθη αντιδράση: 

 

AlCl2+ +2 Η2Ο → Al(OH)2Cl + 2H+                          (4.14) 

 

 Περεταίρω υδρόλυση οδηγεί στην κατακρήμνιση της φάσεως Al(OH)3, 

σύμφωνα με την ακόλουθη αντιδράση: 

 

Al(OH)2Cl + Η2Ο → Al(OH)3 + H+ + Cl-                  (4.15) 

 

 

 

  

 

A 
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Γ 

B 
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Εικόνα 4.16. Μικρογραφίες διαβρωμένων δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 

7075 χωρίς ζιρκόνιο, για τιμές pH Α) 3 και Β) 12 διαλύματος NaCl και 

δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο, για τιμές pH Α) 3 και Β) 

12. 

 

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε δοκιμή περίθλασης ακτίνων-Χ στη 

διαβρωμένη επιφάνεια των δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και 

με ζιρκόνιο για τιμές pH διαλύματος NaCl (3 και 12). Στην εικόνα 4.17 (α-β) 

παρουσιάζονται τα ενδεικτικά ακτινοδιαγράμματα των δοκιμίων του κράματος 

αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο αντίστοιχα, σε συνθήκες όξινου 

διαλύματος. Στην εικόνα αυτή παρατηρείται ότι η διαβρωμένη επιφάνεια των 

δοκιμίων αποτελείται από τις κορυφές του στερεού διαλύματος του 

αλουμινίου.  

Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν και στη περίπτωση των 

δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο που υπέστησαν 

διάβρωση σε βασικό διάλυμα. Το γεγονός ότι δεν ανιχνεύθηκαν ενώσεις όπως 

AlCl3 και Al(OH)3 δεν αποκλείει την ύπαρξη τους. Αυτό συμβαίνει επειδή το 

ποσοστό των ενώσεων αυτών ανά μονάδα όγκου του υλικού είναι μικρό και 

δεν καθίσταται δυνατή η ανίχνευσή τους.  

 

Γ 
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Εικόνα 4.17. Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ των δοκιμίων του κράματος 

αλουμινίου 7075 α) χωρίς και β) με ζιρκόνιο, σε συνθήκες όξινου διαλύματος 

NaCl.  

α α 

β
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5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ ΣΤΗΝ 
ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ ΤΟΥ 

ΚΡΑΜΑΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7075 
 
 
5.1 Εισαγωγή 

 

Στη φυσική μεταλλουργία, η επίδραση υδρογόνου στα μεταλλικά υλικά 

οδηγεί κατά κανόνα στη σταδιακή εξασθένηση των μηχανικών τους ιδιοτήτων, 

με αποτέλεσμα την αστοχία των υλικών. Η φθορά των μετάλλων από την 

εισδοχή υδρογόνου χαρακτηρίζεται με τον γενικό όρο ψαθυροποίηση 

υδρογόνου [104]. Το υδρογόνο δύναται να εισαχθεί στα μεταλλικά υλικά με 

τους παρακάτω εξής τρόπους: 

Α) Κατά τη διαδικασία της χύτευσης του μετάλλου, παρατηρείται εγκλωβισμός 

αερίου υδρογόνου, με αποτέλεσμα, κατά την στερεοποίηση του μετάλλου να 

αναπτύσσονται φυσαλίδες στο εσωτερικό, οι οποίες αποτελούν σημεία έναρξης 

της φθοράς το υλικού. 

Β) Ο δεύτερος τρόπος διείσδυσης του υδρογόνου στις μεταλλικές επιφάνειες 

είναι ηλεκτρολυτικός. Στηρίζεται στην ηλεκτρολυτική θεωρία κατά την οποία 

τα διαλυτοποιημένα ιόντα υδρογόνου, υπό την επίδραση διαφοράς δυναμικού 

μεταξύ δύο ηλεκτροδίων, κινούνται στην κάθοδο του ηλεκτρολυτικού κελιού, 

όπου και βρίσκεται το εξεταζόμενο μέταλλο. 

Γ) Κατά τις συγκολλήσεις των μετάλλων, παρατηρείται το φαινόμενο της 

διείσδυσης υδρογόνου στο τηγμένο μέταλλο. Κατά τη στερεοποίηση του 

μετάλλου, η ύπαρξη αδιάλυτου υδρογόνου προκαλεί την ανάπτυξη φυσαλίδων 

ή ρωγμών, οι οποίες και αποτελούν αιτίες έναρξης της φθοράς του υλικού. 

 Το υδρογόνο ευρισκόμενο εντός του πλέγματος των μεταλλικών 

υλικών, καταλαμβάνει θέση παρεμβολής λόγω της μικρής του ατομικής 

ακτίνας. Αυτά δε τα άτομα του υδρογόνου μπορούν να κινηθούν με σχετική 

ευκολία εντός του πλέγματος είτε με μηχανισμούς διάχυσης είτε 

συμπαρασυρόμενα από την κίνηση των διαταραχών του μεταλλικού υλικού 
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[105]. Ωστόσο, στις πλείστες των περιπτώσεων, όταν το υδρογόνο εισαχθεί στο 

πλέγμα των μεταλλικών υλικών επιφέρει αρνητικές μεταβολές σε πολλές 

τεχνολογικές ιδιότητες των υλικών αυτών. 

 Μέχρι σήμερα έχουν αναπτυχθεί διάφορες θεωρίες ερμηνείας του 

μηχανισμού διείσδυσης του υδρογόνου στα μέταλλα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει 

κάποιος που έχει γίνει πλήρως αποδεκτός και να εξηγεί αυτό το πολύπλοκο 

φαινόμενο. Ορισμένες από τις επικρατέστερες θεωρίες παρατίθενται 

ακολούθως. 

Η πρώτη θεωρία που αναπτύχθηκε προτείνει, ότι το μοριακό υδρογόνο 

διαλύεται υπό την επίδραση υψηλής πίεσης στις επιφανειακές στοιβάδες του 

μεταλλικού υλικού μέσω επιφανειακών ατελειών όπως μικρορωγμών και 

πόρων. Η αύξηση τοπικά της συγκέντρωσης του υδρογόνου ανά μονάδα όγκου 

επιφέρει έντονη παραμόρφωση του πλέγματος του μεταλλικού υλικού, με 

αποτέλεσμα τον σχηματισμό υψηλών παραμενουσών μηχανικών τάσεων. 

Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις οι μηχανικές αυτές τάσεις δύναται να 

υπερβούν το όριο θραύσης (U.T.S.) του υλικού, σχηματίζοντας ρωγμές με την 

μορφή επιφανειακών φυσαλίδων (blisters) [106-107]. Σημαντικό μειονέκτημα 

της θεωρίας αυτής είναι, ότι δεν μπορεί να εξηγήσει το φαινόμενο της εισδοχής 

υδρογόνου υπό συνθήκες χαμηλής πίεσης. 

Ο Troiano [108] πρότεινε ότι το υδρογόνο διαχέεται μέσω εύκολων 

διόδων (easy paths), όπως είναι τα όρια των κόκκων στις επιφανειακές 

στοιβάδες του μεταλλικού υλικού. Το υδρογόνο μέσω του ανωτέρω 

διαχυσιακού μηχανισμού καταλαμβάνει θέσεις παρεμβολής στο πλέγμα του 

υλικού, μειώνοντας τις δυνάμεις συνοχής ανάμεσα στα άτομα του πλέγματος. 

Κατ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται τοπικά στο πλέγμα του υλικού 

μικροατέλειες. Η αύξηση της συγκέντρωσης του υδρογόνου στις επιφανειακές 

στοιβάδες του μεταλλικού υλικού οδηγεί σε αντίστοιχη αύξηση τόσο του 

αριθμού όσο και του μεγέθους των μικροατελειών ανά μονάδα όγκου υλικού. 

Το φαινόμενο αυτό οδηγεί στον σχηματισμό μικρορωγμών. 

Άλλοι ερευνητές υποστηρίζουν, ότι τα άτομα του υδρογόνου διαχέονται 

στο πλέγμα του μεταλλικού υλικού, όπου και αλληλεπιδρούν με τις 
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υπάρχουσες διαταραχές. Η αλληλεπίδραση αυτή αυξάνει την κινητικότητα των 

διαταραχών και κατ’ επέκταση της ολκιμότητας του υλικού [109]. Η θεωρία 

αυτή είναι γνωστή στη διεθνή βιβλιογραφία ως Hydrogen Enhanced Localized 

Plasticity Theory (HELP) και διατυπώθηκε από τους H.K. Birnbaum και P. 

Sofronis. Ωστόσο άλλες ερευνητικές ομάδες έχουν αποδείξει, ότι η εισδοχή 

υδρογόνου στις επιφανειακές στοιβάδες μεταλλικών υλικών οδηγεί στην 

δημιουργία έντονα ενδοτραχυμένων  περιοχών [110]. Μάλιστα έχει βρεθεί, ότι 

το υδρογόνο δύναται να ξεπεράσει το όριο διαλυτότητάς του στο μεταλλικό 

υλικό, σχηματίζοντας υδρίδια [111-112]. Πιστεύεται ότι τα υδρίδια 

λειτουργούν ως εμπόδιο στην κίνηση των διαταραχών, μειώνοντας σημαντικά 

την ολκιμότητα του μεταλλικού υλικού.  

Μερικές από τις πλέον πρόσφατες δημοσιεύσεις που σχετίζονται με την 

επίδραση του υδρογόνου στην τεχνολογική συμπεριφορά κραμάτων 

αλουμινίου, δίδονται παρακάτω. 

Ο C. N. Panagopoulos και ο P. Papapanayiotou [113], ερεύνησαν την 

επίδραση του υδρογόνου στην μηχανική συμπεριφορά του κράματος Al-4%Zn-

1%Mg. Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν σκλήρυνση των επιφανειακών 

στοιβάδων του κράματος, καθώς επίσης και ότι η μέγιστη αντοχή αυτού σε 

εφελκυσμό (U.T.S.), δεν ήταν γραμμική συνάρτηση του ρεύματος φόρτισης. 

Ακόμα παρατήρησαν, ότι το αλουμίνιο που περιείχε υδρογόνο παρουσίαζε 

έντονη ψαθυρή περικρυσταλλική θραύση στις επιφανειακές στοιβάδες. 

Ο Ν. Takano [114] μελέτησε την επίδραση της εισδοχής υδρογόνου στις 

μηχανικές ιδιότητες του κράματος αλουμινίου 7075. Παρατήρησε δε ότι τόσο 

το όριο θραύσης όσο και η επιμήκυνση του κράματος μειώνονται σημαντικά 

λόγω φαινομένων διάχυσης του υδρογόνου στα όρια των κόκκων του υλικού. 

Η θραυσιγεννής επιφάνεια των κραμάτων που υπέστησαν φόρτιση με 

υδρογόνο, αποτελείται από περιοχές ψαθυρής περικρυσταλλικής θραύσης 

καθώς και από περιοχές όλκιμης θραύσης (dimples). Ακόμα υπολογίστηκε, ότι 

ο συντελεστής διάχυσης του υδρογόνου στο κράμα αλουμινίου 7075 είναι 

προσεγγιστικά     4.4 x 10-12 m2/s στους 318 K. 
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Ο S. Satoh και M. Kannno [115] μελέτησαν την επίδραση της εισδοχής 

υδρογόνου σε κράματα αλουμινίου 7050 και 7075, σε συνθήκες περιβάλλοντος 

(υγρασία). Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν ότι αυξάνοντας το ποσοστό της 

υγρασίας παρουσιάζεται μεγαλύτερη υποβάθμιση της αντοχής των δύο 

κραμάτων. Αυτοί επίσης παρατήρησαν ότι η προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα 

αλουμινίου 7075 επιτάχυνε την ψαθυροποίηση λόγω υδρογόνου, καθώς οι 

περιοχές που ήταν πλούσιες σε ζιρκόνιο λειτουργούν σαν σημεία παγίδευσης 

του υδρογόνου, λόγω της μεγάλης χημικής συγγένειας του ζιρκονίου με το 

υδρογόνο.  

Ο C. N. Panagopoulos και ο E. Georgiou [116] μελέτησαν την επίδραση 

της εισδοχής υδρογόνου στη μηχανική συμπεριφορά διαμορφωμένου κράματος 

αλουμινίου 5083. Οι ερευνητές αυτοί παρατήρησαν ότι η εισδοχή υδρογόνου 

επιφέρει μείωση της ολκιμότητας του κράματος και μάλιστα η ολκιμότητα του 

κράματος μειώνεται καθώς αυξάνει ο χρόνος φόρτισης αλλά και η πυκνότητα 

του ρεύματος φόρτισης. Ωστόσο, το όριο θραύσης δεν επηρεάζεται σημαντικά 

κατά την καθοδική φόρτιση του κράματος. Η θραυσιγεννής επιφάνεια των 

κραμάτων που υπέστησαν φόρτιση με υδρογόνο, αποτελείται από περιοχές 

ψαθυρής περικρυσταλλικής θραύσης καθώς και από περιοχές όλκιμης θραύσης 

(dimples).  

Σκοπός, λοιπόν, του κεφαλαίου αυτού αποτέλεσε η μελέτη της 

επίδρασης της προσθήκης υδρογόνου στη μηχανική συμπεριφορά του 

κράματος αλουμινίου 7075. Επίσης, ερευνήθηκε η επίδραση της κραματικής 

προσθήκης ζιρκονίου στο κράμα αλουμινίου 7075, με τη διαδικασία της 

χύτευσης, στην καθοδική φόρτιση του κράματος με  υδρογόνο. 

  

 

5.2 Πειραματικό Μέρος 

 

Προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της καθοδικής φόρτισης 

υδρογόνου, στη δομή και στις μηχανικές ιδιότητες του κράματος αλουμινίου 

7075, χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, παρασκευάστηκαν δύο τύποι 
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δοκιμίων. Τα δοκίμια που εξετάστηκαν ως προς τη δομή και τη 

μικροσκληρότητά τους, είχαν διαστάσεις 3 x 1 x 0.3 cm3, ενώ τα δοκίμια που 

υπεβλήθησαν σε δοκιμές εφελκυσμού, κατασκευάστηκαν σύμφωνα με το 

πρότυπο ASTM E 8M-99. Το μήκος των δοκιμίων ήταν 10 cm, το πλάτος της 

ωφέλιμης επιφάνειας ήταν 1,2 cm και το πάχος των δοκιμίων ήταν 0,1 cm. 

Κατά τις δοκιμές, το μήκος των δοκιμίων του κράματος που βρισκόταν εντός 

των αρπαγών της συσκευής εφελκυσμού ήταν 3 cm σε κάθε πλευρά. Το 

πρότυπο κατά το οποίο κατασκευάστηκαν τα δοκίμια εφελκυσμού 

εξασφαλίζει ότι οι συγκεκριμένες διαστάσεις του δοκιμίου είναι αναγκαίες 

προκειμένου να επέλθει μονοαξονική φόρτιση (κατά τη διεύθυνση άσκησης 

της τάσης) στο δοκίμιο. 

 Αμέσως μετά την κοπή τους, τα δοκίμια υπέστησαν μηχανική λείανση 

με ειδικά λειαντικά χαρτιά (220-2000 grit) που περιέχουν καρβίδια του 

πυριτίου (SiC), καθώς επίσης και στίλβωση με χρήση αδαμαντόπαστας. Η 

μέση τραχύτητα των δοκιμίων μετρήθηκε με τη χρήση προφιλόμετρου τύπου 

TIME TR230 της VDH Technology και βρέθηκε να είναι προσεγγιστικά 0.3 

μm. Η μέτρηση της μέσης τραχύτητας πριν από την διεξαγωγή των πειραμάτων 

πραγματοποιήθηκε προκειμένου όλα τα δοκίμια να έχουν παραπλήσια 

επιφανειακή μορφολογία. Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι η υψηλή ομοιομορφία 

της επιφάνειας των δοκιμίων του κράματος συμβάλλει στην δημιουργία 

ομοιόμορφου πεδίου φόρτισης. 

Ακολούθως, τα δοκίμια εισήλθαν σε κλίβανο αδρανούς αερίου (Ar+), 

ώστε να υποστούν αποτατική ανόπτηση στους  350 οC για δύο ώρες. Μετά το 

πέρας της ανόπτησης τα δοκίμια παρέμειναν σε αδρανή ατμόσφαιρα (Ar+), 

μέχρι η θερμοκρασία του κλιβάνου να φτάσει την τιμή της θερμοκρασίας του 

περιβάλλοντος. 

Σε ένα επόμενο στάδιο, όλα τα παραχθέντα δοκίμια εισήλθαν σε 

κλίβανο αδρανούς αερίου (Ar+), προκειμένου να υποβληθούν σε θερμική 

κατεργασία (Τ6). Η θερμική κατεργασία Τ6 περιλαμβάνει τρία στάδια: 1) 

ομογενοποίηση σε θερμοκρασία 480ο C, β) βαφή σε νερό και γ) γήρανση για 
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24 ώρες στου 120ο C. Η θερμική αυτή κατεργασία προσδίδει στο κράμα τις 

βέλτιστες μηχανικές ιδιότητες. 

Η καθοδική φόρτιση των δοκιμίων αλουμινίου 7075 πραγματοποιήθηκε 

σε ηλεκτρολυτικό κελί τριών ηλεκτροδίων, το οποίο παρουσιάζεται στην 

εικόνα 5.1. Άνοδος του κελιού αποτέλεσε κυλινδρικό δοκίμιο γραφίτη, ενώ το 

υπό εξέταση δοκίμιο αλουμινίου 7075 αποτελούσε το ηλεκτρόδιο της καθόδου 

και ετοποθετείτο εντός του κυλινδρικού δοχείου σε παράλληλη διάταξη, 

προκειμένου να διασφαλισθεί ομογενές ηλεκτρικό πεδίο κατά την 

ηλεκτρολυτική δράση. Τα ηλεκτρόδια συνδέονταν με τροφοδοτικό σταθερού 

ρεύματος, όπου και επιλεγόταν η τιμή της πυκνότητας ρεύματος. Στην 

περίπτωση των δοκιμίων εφελκυσμού, μόνο το ωφέλιμο μήκος του δοκιμίου 

εκτίθετο στο πεδίο. Τα τμήματα του υλικού που εισέρχονται στις αρπάγες της 

μηχανής εφελκυσμού, μονώνονταν κατάλληλα, έτσι ώστε να μη μεταβάλλεται 

η πυκνότητα διερχόμενου ρεύματος και να διασφαλίζεται ομογενής ένταση 

ηλεκτρικού πεδίου μεταξύ των ηλεκτροδίων. 

Τα πειράματα καθοδικής φόρτισης με υδρογόνο των δοκιμίων 

αλουμινίου 7075 πραγματοποιήθηκε σε διάλυμα που περιείχε 2.6% κ.ο. H2SO4, 

75% κ.ο. μεθανόλης, 22.4% κ.ο. νερού και 10mg/lt Ar2O3. Κατά τη διάρκεια 

της καθοδικής φόρτισης των δοκιμίων, υπήρχε ανάδευση του διαλύματος. 

Κατά τη διάρκεια κάθε πειράματος μεταβάλλετο η πυκνότητα του ρεύματος 

ενώ ο χρόνος φόρτισης παρέμενε σταθερός. Ο χρόνος καθοδικής φόρτισης 

επιλέχτηκε στις 6 ώρες, ενώ η πυκνότητα ρεύματος καθοδικής φόρτισης 

μεταβαλλόταν από 10 μέχρι 65 mA/cm2. 

Οι επιφάνειες και οι κάθετες τομές των καθοδικά φορτισμένων 

δοκιμίων μελετήθηκαν με τη βοήθεια Μεταλλουργικού Μικροσκοπίου (ΜΜ) 

Zeiss και Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM) Jeol 6100 που ήταν 

συνδεδεμένο με Μικροαναλυτή Στοιχείων (EDAX). Επίσης, με τη χρήση 

Περιθλασίμετρου Ακτίνων-Χ D5000 της Siemens μελετήθηκε η κρυσταλλική 

δομή των του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με κραματική προσθήκη 

ζιρκονίου, μετά την καθοδική φόρτιση με υδρογόνο 
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Δοκίμια του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με κραματική 

προσθήκη ζιρκονίου, αμέσως μετά την καθοδική φόρτιση με υδρογόνο, 

υπεβλήθησαν  σε δοκιμές μικροσκληρότητας με τη χρήση μικροσκληρόμετρου 

Shimadzu Vickers, επιλέγοντας ως επιβαλλόμενο φορτίο 25gr και χρόνο 

φόρτισης 

15sec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5.1. Διάταξη Καθοδικής Φόρτισης με Υδρογόνο. 

 

Εν συνεχεία, σειρά καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων των δύο κραμάτων 

αλουμινίου 7075, χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, καταπονήθηκαν μηχανικά, 

προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της εισδοχής υδρογόνου στην αντοχή 

των δοκιμίων σε εφελκυσμό. Τα πειράματα της μέτρησης της αντοχής σε 

Γραφίτης 

Διάλυμα καθοδικής φόρτισης 

Μονωτική 
ταινία 
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εφελκυσμό έλαβαν χώρα σε διάταξη εφελκυσμού της Instrom και ο ρυθμός 

φόρτισης ήταν 3.3 x 10-4 s-1 . Αυτά δε πραγματοποιήθηκαν αμέσως μετά την 

διαδικασία καθοδικής φόρτισης των δειγμάτων του κράματος αλουμινίου 

7075, προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια υδρογόνου. 

5.3 Αποτελέσματα και Συζήτηση 

 

Αμέσως μετά την καθοδική φόρτιση με υδρογόνο, τα δοκίμια του 

κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, εξετάσθησαν με 

τη βοήθεια περιθλασίμετρου ακτίνων-Χ. Στην εικόνα 5.2 παρουσιάζονται τα 

φάσματα περίθλασης ακτίνων-Χ των καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων του 

κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο, για διάφορες συνθήκες φόρτισης, 

καθώς και του μη-φορτισμένου δοκιμίου του κράματος.  

Όπως παρατηρείται στην εικόνα αυτή ανιχνεύθηκε υδρίδιο του 

αλουμινίου (AlH3) στις επιφανειακές στοιβάδες του κράματος, για συνθήκες 

φόρτισης από (35mA/cm2 - 65mA/cm2). Η παρουσία υδριδίου στις 

επιφανειακές στοιβάδες του φορτισμένου κράματος αλουμινίου δηλώνει, ότι η 

συγκέντρωση του υδρογόνου στις στοιβάδες αυτές είναι μεγαλύτερη από το 

όριο διαλυτότητας του υδρογόνου στο κράμα αυτό.  
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Εικόνα 5.2. Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ καθοδικά και μη 

φορτισμένου δοκιμίου κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο, για 

συνθήκες καθοδικής φόρτισης από 35mA/cm2 - 65mA/cm2. 
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Από το διάγραμμα φάσεων αλουμινίου – υδρογόνου (εικόνα 5.3) είναι 

εμφανές, ότι η διαλυτότητα του υδρογόνου στο πλέγμα του αλουμινίου είναι 

ιδιαίτερα μικρή. Έχει δε υπολογιστεί, ότι η διαλυτότητα του υδρογόνου στο 

αλουμίνιο είναι της τάξεως των 5 x 10-6 %κ.β. στους 660 oC και με πίεση 

0.1MPa [117].  

Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι η διάχυση του υδρογόνου στις 

επιφανειακές στοιβάδες του αλουμινίου και κατ’ επέκταση ο σχηματισμός 

υδριδίων εξαρτάται άμεσα από τις συνθήκες καθοδικής φόρτισης. Η μη 

ανίχνευση υδριδίων του αλουμινίου (AlH3) σε χαμηλές συνθήκες φόρτισης με 

υδρογόνο των δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με ζιρκόνιο, 

πιθανώς μπορεί να αποδοθεί στο σχηματισμό πολύ μικρών ποσοτήτων, μη 

ανιχνεύσιμων από τη τεχνική περίθλασης ακτίνων-Χ. Στην εικόνα 5.2 

παρατηρείται ότι η ένταση της κορυφής του υδριδίου του αλουμινίου 

αυξάνεται καθώς οι συνθήκες καθοδικής φόρτισης γίνονται εντονότερες. Αυτό 

μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η αύξηση της τιμής του εφαρμοζόμενου 

ηλεκτρικού πεδίου οδηγεί σε αύξηση της συγκέντρωσης του υδρογόνου ανά 

μονάδα όγκου στις επιφανειακές στοιβάδες του κράματος αλουμινίου 7075 και 

κατ’ επέκταση στη διάχυσή του. 
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Εικόνα 5.3. Διμερές διάγραμμα φάσεων Al-H. 

 

Όπως φαίνεται στο διάγραμμα φάσεων ζιρκονίου – υδρογόνου (εικόνα 

5.4), η μέγιστη διαλυτότητα του υδρογόνου στο ζιρκόνιο είναι 5,93 %κ.α. σε 

θερμοκρασία 550 οC. Το ζιρκόνιο έχει μεγάλη χημική συγγένεια με το 

υδρογόνο και η διαλυτότητα του υδρογόνου στο ζιρκόνιο φτάνει στα 0,7 %κ.α. 

σε θερμοκρασία 300 οC [118].  Η διαλυτότητα του υδρογόνου μειώνεται με τη 

θερμοκρασία και συγκεκριμένα στη θερμοκρασία περιβάλλοντος παρατηρείται 

η συνύπαρξη στερεού διαλύματος ζιρκονίου και ενδομεταλλικής ένωσης δ 

(υδρίδιο). 

Πολλοί ερευνητές έχουν μελετήσει τη διαλυτότητα του υδρογόνου στο 

ζιρκόνιο και στα κράματα αυτού σε διάφορες θερμοκρασίες ( Gulbransen and 

Andrew 1955, Sawatzky 1960, Westerman 1966, Kearns 1967 κ.α. ). Οι 

ερευνητές αυτοί κατέληξαν ότι ο υπερκορεσμός του ζιρκονίου και των 

κραμάτων αυτού σε υδρογόνο οδήγησε και στην παρουσία υδριδίων του 

ζιρκονίου. Τα υδρίδια ζιρκονίου οδηγούν σε υποβάθμιση των μηχανικών 
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ιδιοτήτων του μετάλλου ή του κράματος, λόγω του ότι λειτουργούν σαν σημεία 

έναρξης και διάδοσης ρωγμών. 

 

 
Εικόνα 5.4. Διμερές διάγραμμα φάσεων Zr-H. 

 

Όσον αφορά το χυτό κράμα αλουμινίου με προσθήκη ζιρκονίου, 

ανιχνεύθηκε υδρίδιο του αλουμινίου (AlH3) στις επιφανειακές στοιβάδες του 

κράματος (εικόνα 5.5), για συνθήκες φόρτισης από (35mA/cm2 - 65mA/cm2) 

και χρόνο 6 ωρών. Ωστόσο, υδρίδιο του ζιρκονίου δεν ανιχνεύτηκε και αυτό 

πιθανώς οφείλεται στο ότι το ποσοστό της συγκεκριμένης φάσης είναι πολύ 

μικρό και δεν είναι δυνατόν να ανιχνευθεί με τη χρήση της τεχνικής 

περίθλασης ακτίνων-Χ. 
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Εικόνα 5.5. Διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ καθοδικά και μη 

φορτισμένου δοκιμίου κράματος αλουμινίου 7075 με προσθήκη ζιρκονίου, για 

συνθήκες καθοδικής φόρτισης από 35mA/cm2 - 65mA/cm2. 

50mA/cm2 – 6 ώρες 
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Από τα διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ των καθοδικά και μη 

φορτισμένων δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη 

ζιρκονίου, παρατηρήθηκε επίσης μια μικρή μετατόπιση προς μικρότερες τιμές 

γωνίας 2θ των κύριων κορυφών του στερεού διαλύματος του αλουμινίου, μετά 

την καθοδική φόρτιση των δοκιμίων του κράματος υπό έντονες συνθήκες 

(50mA/cm2 , 65mA/cm2). Συγκεκριμένα, στον πίνακα 5.1 παρουσιάζονται οι 

τιμές της γωνίας 2θ του στερεού διαλύματος αλουμινίου των δοκιμίων του 

κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, για συνθήκες 

καθοδικής φόρτισης 65mA/cm2.  

 Από ανάλυση των φασμάτων του στερεού διαλύματος αλουμινίου των 

διαγραμμάτων ακτίνων-Χ των εικόνων 5.4 και 5.5 διαπιστώθηκε ότι στην 

περίπτωση και των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075, οι κύριες κορυφές του 

στερεού διαλύματος αλουμινίου ήταν μετατοπισμένες προς μικρότερες γωνίες 

2θ. Η παραπάνω παρατήρηση μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η εισδοχή 

του ατομικού υδρογόνου εντός του κρυσταλλικού πλέγματος του στερεού 

διαλύματος του αλουμινίου συντελεί στην τοπική παραμόρφωση του 

κρυσταλλικού πλέγματος των δύο κραμάτων. 

 

Πίνακας 5.1. Πίνακας τιμών γωνίας 2θ στερεού διαλύματος αλουμινίου των 

κραμάτων  αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, πριν και μετά 

την καθοδική φόρτιση με υδρογόνο (65mA/cm2). 

 Αφόρτιστο 
κράμα Al 

7075 

Καθοδικά 
φορτισμένο 
κράμα Al 

7075  

Αφόρτιστο 
κράμα Al 
7075-Zr 

Καθοδικά 
φορτισμένο 
κράμα Al 
7075-Zr 

Al(111)  
2θ(ο)  

38,64 38,58 38,52 38,42 

Al(200) 2θ 
(ο)  

44,8 44,76 44,76 44,68 

Al(220) 2θ 
(ο)  

65,2 65,16 65,16 65,12 
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Το υδρογόνο καταλαμβάνει θέσεις παρεμβολής στο πλέγμα του 

αλουμινίου [119], λόγω της μικρής του ατομικής ακτίνας, και το γεγονός αυτό 

μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη θλιπτικών τάσεων στις επιφανειακές 

στοιβάδες του υλικού [120], κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται από την μετατόπιση 

των κορυφών του στερεού διαλύματος προς μικρότερες γωνίες 2θ.  

 Η τιμή της μικροσκληρότητας στις επιφανειακές στοιβάδες διαφόρων 

τεχνολογικών κραμάτων αποτελεί έμμεσο προσδιορισμό της παρουσίας 

υδρογόνου στις στοιβάδες αυτές [120-121]. Τα άτομα υδρογόνου 

διαλυτοποιούνται στο κρυσταλλικό πλέγμα αποτελώντας σημεία παγίδευσης 

των διατραραχών (dislocation pinning) [122], με αποτέλεσμα την σκλήρυνση 

των επιφανειακών στοιβάδων του κράματος. Έχει παρατηρηθεί ότι η διάχυση 

του υδρογόνου σε θέσεις παρεμβολής του κρυσταλλικού πλέγματος επιφέρει 

αύξηση της πυκνότητας των διαταραχών, τόσο λόγω παρεμβολής του 

υδρογόνου στην κίνηση τους όσο και λόγω της δημιουργίας νέων διαταραχών 

[123-124]. 

 Επιπρόσθετα, η δημιουργία υδριδίων λόγω υπερκορεσμού δύναται να 

οδηγήσει σε αύξηση της σκληρότητας στις επιφανειακές στοιβάδες ενός 

υλικού. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι οι διαταραχές πρέπει να 

συμπαρασύρουν τα υδρίδια προκειμένου να κινηθούν. Άρα τα σχηματιζόμενα 

υδρίδια αποτελούν εμπόδια στην κίνηση των διαταραχών, επιφέροντας τελικά 

σκλήρυνση του υλικού. 

Στην εικόνα 5.6 δίδεται η μεταβολή της μέσης τιμής της επιφανειακής 

μικροσκληρότητας (HVN) των καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων των δύο 

κραμάτων αλουμινίου 7075, χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, σα συνάρτηση 

της πυκνότητας ρεύματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο χρόνος καθοδικής 

φόρτισης παρέμενε σταθερός στις 6 ώρες.  
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Εικόνα 5.6. Διάγραμμα μεταβολής της επιφανειακής μικροσκληρότητας των 

καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με 

προσθήκη ζιρκονίου, σα συνάρτηση της πυκνότητας ρεύματος. 

 

 Στην εικόνα 5.6 παρατηρείται ότι η αύξηση της πυκνότητας ρεύματος 

επιφέρει αύξηση της επιφανειακής μικροσκληρότητας των δύο εξεταζόμενων 

κραμάτων. Είναι εμφανής η συνεχής αύξηση της μικροσκληρότητας για τις 

δεδομένες συνθήκες καθοδικής φόρτισης. Η μικροσκληρότητα της επιφάνειας 

των δύο κραμάτων φαίνεται να αυξάνεται έντονα για τιμές πυκνότητας 

ρεύματος άνω των 20mA/cm2, κάτι το οποίο οφείλεται στην αύξηση της 

συγκέντρωση του υδρογόνου ανά μονάδα όγκου υλικού στις επιφανειακές 

στοιβάδες, με αποτέλεσμα τη διάχυση του ατομικού υδρογόνου εντός της 

επιφάνειας των δύο υλικών και την αποτελεσματικότερη παγίδευση των 

διαταραχών (dislocation pinning) και τελική σκλήρωση των επιφανειακών 

στοιβάδων των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075. Αντίθετα, για τιμές 

πυκνότητας ρεύματος μικρότερες των 20mA/cm2 η μη ικανοποιητική 

συγκέντρωση υδρογόνου στις επιφανειακές στοιβάδες των κραμάτων δεν 
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δύναται να προκαλέσει σημαντική σκλήρυνση των επιφανειακών στοιβάδων 

των δύο υλικών.  

Προκειμένου να μελετηθεί ο μηχανισμός διάχυσης του υδρογόνου στις 

επιφανειακές στοιβάδες των δυο κραμάτων αλουμινίου 7075 κατά την 

καθοδική φόρτιση, καθώς και η επίδραση την οποία έχει η προσθήκη ζιρκονίου 

στο μηχανισμό αυτό, πραγματοποιήθηκαν πειράματα μικροσκληρομέτρησης 

στην κάθετη διατομή δοκιμίων των δύο υλικών, από την επιφάνεια προς την 

κύρια μάζα τους [112, 116, 125].  
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 Εικόνα 5.7. Μεταβολή της μικροσκληρότητας καθοδικά φορτισμένων 

δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, 

σαν συνάρτηση της απόστασης από την επιφάνεια των δοκιμίων.  

 

 Στην εικόνα 5.7 παρουσιάζεται η τιμή της επιφανειακής 

μικροσκληρότητας των καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων των εξεταζόμενων 

κραμάτων αλουμινίου 7075, ως συνάρτηση της απόστασης από την επιφάνεια 

των δοκιμίων. Η μικροσκληρότητα των επιφανειακών στοιβάδων και των δύο 

κραμάτων αλουμινίου 7075 παρουσιάζεται αυξημένη σε σχέση με τις 
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αντίστοιχες τιμές των καθοδικά φορτισμένων των δύο κραμάτων σε απόσταση 

από την επιφάνεια. Είναι εμφανές ότι καθώς η απόσταση από την επιφάνεια 

αυξάνεται, η μέση τιμή της μικροσκληρότητας μειώνεται και μάλιστα 

προσεγγίζει τη τιμή των  μη καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων των δύο 

κραμάτων. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στην υψηλή συγκέντρωση 

υδρογόνου που υπάρχει στις επιφανειακές στοιβάδες των δύο υλικών, μετά την 

καθοδική φόρτισή τους. Το υδρογόνο εισέρχεται στις επιφανειακές στοιβάδες 

των δύο υλικών και διαχέεται διαμέσου ατελειών ή ορίων κόκκων και σε 

μεγαλύτερο βαθμό έχει αποδειχθεί ότι διαχέεται μέσω των διαταραχών [126]. 

Επομένως, η αυξημένη σκληρότητα στις επιφανειακές στοιβάδες των δύο 

υλικών μπορεί να αποδοθεί σε φαινόμενα παγίδευσης των διαταραχών λόγω 

αυξημένης συγκέντρωσης υδρογόνου στις στοιβάδες αυτές και κατ’ επέκταση 

το σχηματισμό φυσαλίδων (blisters). Οι μεταβολές που φαίνονται στη τιμή της 

επιφανειακής μικροσκληρότητας των δύο κραμάτων καθώς απομακρυνόμαστε 

από την επιφάνεια οφείλεται πιθανώς στη διαφορετική συγκέντρωση 

υδρογόνου και στη μείωση των μικροατελειών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι πραγματοποιήθησαν δοκιμές 

μικροσκληρότητας σε κάθετη διατομή και των αφόρτιστων δοκιμίων των 

εξεταζόμενων κραμάτων. Κατά τις δοκιμές αυτές η μέση τιμή της 

μικροσκληρότητας βρέθηκε να είναι 150 HVN για το κράμα αλουμινίου 7075 

χωρίς ζιρκόνιο και 180 HVN για το αντίστοιχο κράμα με ζιρκόνιο. Στις 

παραπάνω τιμές μικροσκληρότητας βρέθηκε μια απόκλιση προς μικρότερες 

τιμές κατά τη σταδιακή μετακίνηση ορισμένων μm, που πιθανώς οφειλόταν 

στην παρουσία του στερεού διαλύματος Al-Zn-Mg και στις ενδομεταλλικές 

ενώσεις που σχηματίζονται στο κράμα. Ειδικότερα, η μέση τιμή της 

μικροσκληρότητας του στερεού διαλύματος του κράματος χωρίς ζιρκόνιο 

βρέθηκε στα 115 ± 10 HVN, ενώ στην περίπτωση του κράματος με ζιρκόνιο 

βρέθηκε 128 ± 10 HVN. Αντίθετα, στην περίπτωση των φορτισμένων δοκιμίων 

των δύο κραμάτων παρατηρείται αύξηση της μικροσκληρότητας των 

επιφανειακών στοιβάδων έως μια απόσταση από την επιφάνεια. 
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 Η κατανομή της μεταβολής της μικροσκληρότητας των δοκιμίων του 

κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, ως προς το 

βάθος διείσδυσης (εικόνα 5.7) μπορεί να συσχετισθεί άμεσα με την κατανομή 

υδρογόνου στο εσωτερικό των δοκιμίων. Η μορφή της καμπύλης διάχυσης του 

υδρογόνου στα δοκίμια των εξεταζόμενων κραμάτων φαίνεται να προσεγγίζει 

το μοντέλο διάχυσης του δεύτερου νόμου του Fick [120]. Η σχέση που δίδει 

προσεγγιστικά τον συντελεστή διάχυσης του υδρογόνου στα δοκίμια του 

κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου είναι η εξής: 

 

         D = x2 / (4t)                    (1) 

όπου,  D ο συντελεστής διάχυσης του υδρογόνου στα εξεταζόμενα κράματα 

αλουμινίου 7075 (m2/sec), x το βάθος διείσδυσης του υδρογόνου (m) και t ο 

χρόνος καθοδικής φόρτισης (sec). Ο συντελεστής διάχυσης του υδρογόνου που 

παρουσιάζεται παρακάτω προκύπτει από καθοδική φόρτιση των δοκιμίων των 

εξεταζόμενων κραμάτων για 6 ώρες και με πυκνότητα ρεύματος 50mA/cm2 . 

 

D7075 = x2 / (4t)=(0,03 cm)2 / 4 × (21600)= 1 × 10-8 cm2 s-1= 1 × 10-12 m2 s-1  

 

D7075-Zr= x2 / (4t)=(0,02 cm)2 / 4 × (21600)=4,6× 10-9 cm2 s-1= 4,6 × 10-13 m2 s-1 

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συντελεστής διάχυσης του υδρογόνου στα 

δοκίμια του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, 

βρέθηκε να είναι παραπλήσιος με τον αντίστοιχο που υπολογίστηκε σε 

κράματα αλουμινίου της σειράς 7XXX από άλλους ερευνητές [112, 114,]. Η 

διαφορά που υπάρχει στη τιμή του συντελεστή διάχυσης του υδρογόνου στις 

διάφορες ερευνητικές μελέτες, μπορεί να αποδοθεί στο πλήθος των 

κραματικών στοιχείων που υπάρχουν στα κράματα αλουμινίου της σειράς 

7XXX και επηρεάζουν σε ένα βαθμό το μηχανισμό διάχυσης του υδρογόνου.  

Κραματικά στοιχεία όπως το Mg και το Zr έχουν μεγάλη χημική 

συγγένεια με το υδρογόνο και ενώνονται με αυτό και σχηματίζουν ενώσεις 

(MgH, MgH2 και ZrH2). Έχει παρατηρηθεί ότι κράματα ζιρκονίου τα οποία 
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χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης αντιδραστήρων αρχίζουν να 

αντικαθίστανται, λόγω του ότι το μεγάλο ποσοστό υδρογόνου που απορροφούν 

οδηγεί σε μεγάλη υποβάθμιση της μηχανικής τους αντοχής και κατ’ επέκταση 

της διάρκειας ζωής τους.  

Ο συντελεστής διάχυσης του υδρογόνου στο κράμα αλουμινίου 7075 

χωρίς κραματική προσθήκη ζιρκονίου, κατόπιν καθοδικής φόρτισης με 

υδρογόνο για 6 ώρες και με 50mA/cm2, βρέθηκε να είναι μεγαλύτερος από τον 

αντίστοιχο που υπολογίστηκε στο κράμα αλουμινίου 7075 με κραματική 

προσθήκη ζιρκονίου. Η παρατήρηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στη μικροδομή 

του κράματος, η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στο μηχανισμό διάχυσης του 

υδρογόνου. Συγκεκριμένα, η προσθήκη 0,2 %κ.β. ζιρκονίου στο κράμα 

αλουμινίου οδηγεί στην κατακρήμνιση της ενδομεταλλικής ένωσης Al3Zr στα 

όρια κόκκων του κράματος αλλά και στη μητρική φάση αυτού, κατά τη 

διαδικασία χύτευσης. Το ζιρκόνιο και τα κράματα αυτού έχουν μεγάλη 

συγγένεια με το υδρογόνο [115, 118] και όταν βρίσκονται σε περιβάλλον 

υδρογόνου αντιδρούν με αυτό.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, περιοχές του κράματος αλουμινίου 7075 που 

είναι πλούσιες σε Al3Zr μπορούν να θεωρηθούν σαν ισχυρά σημεία παγίδευσης 

των ατόμων υδρογόνου με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η διάχυσή τους σε 

μεγαλύτερο βάθος στη μικροδομή του κράματος, μέσω των διαταραχών. 

Επιπρόσθετα, η προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα οδηγεί σε εκλέπτυνση των 

κόκκων. Αυτό επιφέρει μεγαλύτερο ποσοστό σημείων παγίδευσης (MgZn2 και 

AlZr3) ατομικού υδρογόνου, λόγω της κατακρήμνισής τους στα όρια κόκκων, 

και τελικά περιορίζεται το βάθος διάχυσης του υδρογόνου μέσω των 

διαταραχών. 

Ακολούθως, μελετήθηκε η επίδραση της καθοδικής φόρτισης με 

υδρογόνο στην μηχανική συμπεριφορά του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς 

και με προσθήκη ζιρκονίου. Χαρακτηριστικές καμπύλες εφελκυσμού τάσης – 

παραμόρφωσης αφόρτιστων και καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων των δύο 

κραμάτων αλουμινίου 7075 παρουσιάζονται στην εικόνα 5.8 – 5.9. 
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Εικόνα 5.8. Διάγραμμα τάσης – παραμόρφωσης αφόρτιστου και καθοδικά 

φορτισμένου με υδρογόνο (65mA/cm2- 6 ώρες) δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου 7075  χωρίς προσθήκη ζιρκονίου. 

 
Στα διαγράμματα των εικόνων 5.8 και 5.9 είναι εμφανής η σημαντική 

μείωση της ολκιμότητα των δοκιμίων και των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075, 

μετά την καθοδική φόρτιση με υδρογόνο. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο ότι 

τα άτομα υδρογόνου διαχέονται και καταλαμβάνουν θέσεις παρεμβολής σε 

μεταλλικά υλικά εδροκεντρωμένης κυβικής δομής (fcc metals) [127]. 

Ειδικότερα, έχει αποδειχθεί ότι καταλαμβάνουν τετραεδρικές ή οκταεδρικές 

θέσεις στο κρυσταλλικό πλέγμα, λόγω της μικρής ατομικής ακτίνας ( r = 0.025 

– 0.054 nm ), το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την παραμόρφωση του 

κρυσταλλικού πλέγματος. Η παραπάνω διαδικασία συντελεί στην 

ενδοτράχυνση των δοκιμίων των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075, λόγω των 
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θλιπτικών τάσεων [120, 121] που δημιουργούνται (εικόνα 4.6), και τελικά στη 

μείωση της ολκιμότητάς τους. 

Επιπρόσθετα, η δημιουργία υδριδίων του αλουμινίου (AlH3) στις 

επιφανειακές στοιβάδες και των δύο κραμάτων λόγω υψηλής συγκέντρωσης 

υδρογόνου , όπως παρατηρήθηκε στα διαγράμματα περίθλασης ακτίνων-Χ, 

συντελεί στη ενδοτράχυνση των δύο κραμάτων. Αυτό συμβαίνει επειδή τα 

υδρίδια αλουμινίου αποτελούν εμπόδια στην κίνηση των διαταραχών. 
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Εικόνα 5.9. Διάγραμμα τάσης – παραμόρφωσης αφόρτιστου και καθοδικά 

φορτισμένου με υδρογόνο (65mA/cm2- 6 ώρες) δοκιμίου του κράματος 

αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο. 

 

Από τα διαγράμματα εφελκυσμού των εικόνων 5.8 και 5.9 μπορεί να 

παρατηρηθεί ότι η μείωση της ολκιμότητας λόγω καθοδικής φόρτισης των 
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δοκιμίων είναι μεγαλύτερη στο κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς προσθήκη 

ζιρκονίου. Ειδικότερα, η μείωση της ολκιμότητας στο κράμα αλουμινίου 7075 

χωρίς προσθήκη ζιρκονίου είναι της τάξεως του 5,2 %, ενώ στην περίπτωση 

του κράματος αλουμινίου 7075 με προσθήκη ζιρκονίου είναι της τάξεως του 

3,92 %. Η παραπάνω παρατήρηση μπορεί να αποδοθεί στον υψηλότερο 

συντελεστή διάχυσης του υδρογόνου στο κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς 

ζιρκόνιο σε σχέση με αυτό που έχει ζιρκόνιο, όπως αποδείχθηκε προηγούμενα. 

Το γεγονός αυτό συντελεί στη διάχυση μεγαλύτερου ποσοστού ατόμων 

υδρογόνου στο κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο, με αποτέλεσμα τον 

ταχύτερο κορεσμό του στερεού διαλύματος του αλουμινίου 7075 χωρίς 

ζιρκόνιο σε υδρογόνο, οπότε και σχηματίζονται υδρίδια του αλουμινίου 

(AlH3). Άρα ο πολλαπλασιασμός των διαταραχών λόγω υψηλής συγκέντρωσης 

υδρογόνου στο κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο σε συνδυασμό με τη 

δημιουργία υδριδίων συντελεί στην αποτελεσματικότερη παρεμπόδιση της 

κίνησης των διαταραχών και τελικά τη μειωμένη ολκιμότητα του κράματος. 

Επίσης, στην ίδια εικόνα παρατηρείται ότι το όριο θραύσης (UTS) των 

καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με 

ζιρκόνιο παρουσιάζει ελαφρώς μειωμένες τιμές σε σχέση με την αντίστοιχη 

τιμή των αφόρτιστων δοκιμίων και των δύο κραμάτων. Η παρατήρηση αυτή 

μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι τα άτομα υδρογόνου διαχέονται μέσω 

των διαταραχών στο κράμα και συγκεντρώνονται σε διάφορα κενά και 

ατέλειες αυτού, σχηματίζοντας φυσαλίδες (blisters) [107] όπως φαίνεται και 

στην εικόνα 5.10. Κατά τη μηχανική καταπόνηση των δοκιμίων του κράματος 

αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο, οι φυσαλίδες αυτές αποτελούν σημεία 

συσσώρευσης μηχανικών τάσεων, οπότε και θραύονται. Επομένως οι 

φυσαλίδες αυτές αποτελούν σημεία έναρξης και διάδοσης ρωγμών, 

υποβαθμίζοντας την αντοχή των δοκιμίων των δύο κραμάτων. 
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Εικόνα 5.10. Σχηματισμός φυσαλίδων (blisters) λόγω της εισδοχής υδρογόνου 

στις επιφανειακές στοιβάδες του κράματος αλουμινίου 7075 Α) χωρίς και Β) 

με ζιρκόνιο. 

 

Στην εικόνα 5.11 παρατίθεται η επίδραση της πυκνότητας του ρεύματος 

καθοδικής φόρτισης  στην ολκιμότητα των κραμάτων αλουμινίου 7075, χωρίς 

και με ζιρκόνιο, υπό σταθερό χρόνο φόρτισης (6 ώρες). Στην εικόνα αυτή 

παρατηρείται σημαντική μείωση της ολκιμότητας των δοκιμίων και των δύο 

κραμάτων αλουμινίου 7075 καθώς η πυκνότητα ρεύματος αυξάνει. Η 

παρατήρηση αυτή μπορεί να αποδοθεί στην υψηλή συγκέντρωση ατόμων 

Α 

Β 
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υδρογόνου στις επιφανειακές στοιβάδες των κραμάτων, λόγω υψηλής έντασης 

ηλεκτρικού πεδίου. Αυτό έχει ως συνέπεια τη δημιουργία υδριδίων λόγω 

κορεσμού του στερεού διαλύματος των δύο κραμάτων, τα οποία εμποδίζουν 

την κίνηση των διαταραχών, επομένως και στη μείωση του ποσοστού 

παραμόρφωσης ε % (ολκιμότητα) των δύο κραμάτων. 
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Εικόνα 5.11. Διάγραμμα μεταβολής της ολκιμότητας δοκιμίων του κράματος 

αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου σαν συνάρτηση της 

πυκνότητας ρεύματος καθοδικής φόρτισης, υπό σταθερό χρόνο φόρτισης (6 

ώρες). 

 

Στην εικόνα 5.12 παρουσιάζεται η επίδραση της πυκνότητας του 

ρεύματος καθοδικής φόρτισης στη τιμή του ορίου θραύσης (UTS) των 

δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075, χωρίς και με ζιρκόνιο, υπό σταθερό 

χρόνο φόρτισης (6 ώρες). Η τιμή του ορίου θραύσης βρέθηκε να είναι 

προσεγγιστικά σταθερή για χαμηλές τιμές πυκνότητας ρεύματος, ενώ 

παρουσίασε μια σχετική μείωση με αύξηση της πυκνότητας ρεύματος από 35 

έως 65 mA/cm2. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε στην περίπτωση και των 
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δύο κραμάτων αλουμινίου 7075. Η σχετική αυτή μείωση του ορίου θραύσης 

των δοκιμίων πιθανώς οφείλεται στην υψηλή συγκέντρωση ατόμων 

υδρογόνου, λόγω υψηλής έντασης ηλεκτρικού πεδίου, η οποία επιφέρει το 

σχηματισμό μεγαλύτερου ποσοστού φυσαλίδων (blisters) ανά μονάδα όγκου 

των δύο κραμάτων.  
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Εικόνα 5.12. Διάγραμμα μεταβολής του ορίου θραύσης δοκιμίων του 

κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου σαν συνάρτηση 

της πυκνότητας ρεύματος καθοδικής φόρτισης, υπό σταθερό χρόνο φόρτισης (6 

ώρες). 

Οι περιοχές αυτές, όπως αναφέρθηκε και προηγούμενα, θεωρούνται 

σημεία συσσώρευσης μηχανικών τάσεων και κατά τη μηχανική καταπόνηση 

των κραμάτων θραύονται, αποτελώντας σημεία δημιουργίας και διάδοσης 

ρωγμών μειώνοντας την αντοχή του κράματος. 

Οι επιφάνειες θραύσης των καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων των 

κραμάτων αλουμινίου 7075 χωρίς και με προσθήκη ζιρκονίου, εξετάσθησαν με 

τη βοήθεια  Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης (SEM). Στην εικόνα 5.13 

παρουσιάζονται οι θραυσιγενείς επιφάνειες δοικμίων του κράματος αλουμινίου 
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7075 χωρίς ζιρκόνιο για τιμές πυκνότητας ρεύματος 10, 35 και 65 mA/cm2. 

Όπως φαίνεται στην εικόνα αυτή, το υλικό μετά από καθοδική φόρτιση με 

πυκνότητας ρεύματος 10 mA/cm2 εμφανίζει χαρακτηριστικά όλκιμης θραύσης, 

λόγω της ύπαρξης μικροκρατήρων (dimples).  Αντιθέτως, όταν το κράμα 

αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο υποστεί καθοδική φόρτιση με υδρογόνο υπό 

συνθήκες έντονες (35-65 mA/cm2) , στις εξωτερικές στοιβάδες αυτού 

παρατηρείται ψαθυρή περικρυσταλλική θραύση. Ωστόσο, στις εσωτερικές 

στοιβάδες του κράματος ο μηχανισμός θραύσης εξακολουθεί να είναι όλκιμος. 

Η ύπαρξη περικρυσταλλικής θραύσης στις εξωτερικές στοιβάδες του κράματος 

7075 αποδίδεται σε μηχανισμούς αγκύστρωσης της κίνησης των διαταραχών 

(dislocation pinning) από τα προσροφημένα άτομα του υδρογόνου σε 

συνδυασμό με τις ενδομεταλλικές ενώσεις.  

 

 
 

 

Α 
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Σχήμα 5.13. Επίδραση της πυκνότητας ρεύματος καθοδικής φόρτισης στη 

θραυσιγενή επιφάνεια του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο, υπό 

σταθερό χρόνο φόρτισης (6 ώρες). (Α) 10mA/cm2, (Β) 35mA/cm2 και (Γ) για 

65mA/cm2. 

 

Β 

Γ 

             Κύριο μέρος                       Επιφάνεια
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Στην εικόνα 5.14 παρουσιάζονται οι επιφάνειες θραύσης των καθοδικά 

φορτισμένων δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 με προσθήκη ζιρκονίου 

για τιμές πυκνότητας ρεύματος 10, 35 και 65 mA/cm2. Όπως παρατηρείται για 

χαμηλές τιμές πυκνότητας ρεύματος (10 mA/cm2), το υλικό εμφανίζει 

αποκλειστικά χαρακτηριστικά όλκιμης θραύσης, λόγω της ύπαρξης 

μικροκρατήρων (dimples). Για υψηλότερες τιμές πυκνότητας ρεύματος, στις 

εξωτερικές στοιβάδες αυτού παρατηρείται ψαθυρή περικρυσταλλική θραύση, 

ενώ στο εσωτερικό ο μηχανισμός θραύσης εξακολουθεί να είναι όλκιμος.  

 

 
 

 

 
 

 

Α 

Β 
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Σχήμα 5.13. Επίδραση της πυκνότητας ρεύματος καθοδικής φόρτισης στη 

θραυσιγενή επιφάνεια του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο, υπό 

σταθερό χρόνο φόρτισης (6 ώρες). (Α) 10mA/cm2, (Β) 35mA/cm2 και (Γ) για 

65mA/cm2. 

 

Από τις μικρογραφίες των επιφανειών θραύσης των δοκιμίων των δύο 

κραμάτων, προκύπτει ότι για τις ίδιες συνθήκες καθοδικής φόρτισης η περιοχή 

ψαθυρής περικρυσταλλικής θραύσης είναι μεγαλύτερου βάθους στην 

περίπτωση του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο, κάτι το οποίο 

έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με τις τιμές του συντελεστή διάχυσης του 

υδρογόνου στα δύο κράματα, που υπολογίστηκε προηγούμενα.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Γ 

                 Κύριο μέρος                         Επιφάνεια
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 
 
 
6.1 Συμπεράσματα χύτευσης και χαρακτηρισμού του κράματος 
αλουμινίου 7075. 
 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης ζιρκονίου στη 

μικροδομή του κράματος αλουμινίου 7075. Επίσης υπολογίστηκε το μέσο 

μέγεθος κόκκων καθώς και η μικροσκληρότητα του κράματος, πριν και μετά 

την προσθήκη ζιρκονίου.  

 
I.  Το κράμα αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο βρέθηκε να αποτελείται από 

τις ακόλουθες μεταλλουργικές φάσεις: (α) από το στερεό διάλυμα του 

ψευδαργύρου και του μαγνησίου στο αλουμίνιο, εδροκεντρωμένης 

κυβικής δομής, (β) από την ενδομεταλλική ένωση Mg(Zn,Cu)2, 

εξαγωνικής δομής, (γ) από την ενδομεταλλική ένωση Al2CuMg, 

ορθορομβικού συστήματος και (δ) από κατακρημνίσματα της φάσεως 

Al2Cu7Fe, τετραγωνικής δομής . 

II.  Το κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο βρέθηκε να αποτελείται από τις 

ίδιες μεταλλουργικές φάσεις με αυτές στην περίπτωση του κράματος 

χωρίς ζιρκόνιο. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν και κατακρημνίσματα της 

φάσεως CuAl2, τετραγωνικής δομής. 

III.  Η προσθήκη 0,2%κ.β. Zr στο κράμα οδήγησε στην κατακρήμνιση της 

φάσης Al3Zr τόσο ενδοκρυσταλλικά όσο και περικρυσταλλικά κατά τη 

διαδικασία της χύτευσης. 

IV.  Η προσθήκη 0,2%κ.β. Zr στο κράμα οδήγησε στην εκλέπτυνση των 

κόκκων του κράματος αλουμινίου 7075 καθώς και σε αλλαγή στην 

κρυσταλλογραφική διεύθυνση του κράματος. 

V.  Η κατακρήμνιση της φάσης Al3Zr αποτέλεσε ικανοποιητικά φύτρα για 

ετερογενή πυρηνοποίηση της φάσεως MgZn2, με αποτέλεσμα να 

αυξάνεται το κλάσμα όγκου της παραπάνω φάσεως στο κράμα. 

VI.  Η προσθήκη 0,2%κ.β. Zr στο κράμα αλουμινίου 7075 οδήγησε σε 

αύξηση της τιμής της σκληρότητας του κράματος. 
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6.2 Συμπεράσματα της τριβολογικής συμπεριφοράς του κράματος 

αλουμινίου 7075. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό μελετήθηκε η επίδραση της προσθήκης ζιρκονίου 

στη τριβολογική συμπεριφορά κράματος αλουμινίου 7075. Τα γενικά 

συμπεράσματα που εξήχθησαν από την μελέτη, είναι τα ακόλουθα: 

 

I.  Η προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα βρέθηκε να ελαττώνει το συντελεστή 

τριβής (μ) του ζεύγους των υλικών κράμα αλουμινίου 7075 – 

ανοξείδωτος μαρτενσιτικός χάλυβας. 

II.  Ο συντελεστής τριβής του ζεύγους των υλικών κράμα αλουμινίου 7075 

χωρίς και με ζιρκόνιο - ανοξείδωτος χάλυβας υπό συνθήκες ξηρής 

τριβής, βρέθηκε να μειώνεται με της αύξηση του επιβαλλόμενου 

φορτίου, για σταθερή τιμή ταχύτητας ολίσθησης. 
III.  Ο ρυθμός φθοράς αυξάνεται με την αύξηση του επιβαλλόμενου 

κάθετου φορτίου και στις δύο περιπτώσεις τριβοσυστημάτων και 

μάλιστα η αύξηση αυτή είναι σχεδόν γραμμική, για τις δεδομένες 

πειραματικές συνθήκες. 

IV.  Ο ρυθμός φθοράς αυξάνεται με την αύξηση της ταχύτητας ολίσθησης 

στην περίπτωση και των δύο τριβοσυστημάτων. 

V.  Οι κύριοι μηχανισμοί τριβής-φθοράς που λαμβάνουν χώρα κατά την 

ξηρή τριβή του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο είναι αυτοί 

της φθοράς λόγω εκτριβής, έντονη πλαστική παραμόρφωση και τοπική 

αποκόλληση υλικού. 

VI.  Οι κύριοι μηχανισμοί τριβής-φθοράς που λαμβάνουν χώρα κατά την 

ξηρή τριβή του κράματος αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο είναι αυτοί της 

έντονης φθοράς λόγω εκτριβής και τοπικής αποκόλλησης υλικού. 

VII.  Φαινόμενα πρόσφυσης παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια του 

ανοξείδωτου χάλυβα, στην περίπτωση και των δύο τριβοσυστημάτων. 
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VIII.  Η αύξηση του επιβαλλόμενου φορτίου οδήγησε σε εντονότερα 

φαινόμενα εκτριβής των επιφανειακών στοιβάδων των δύο κραμάτων 

αλουμινίου 7075 από τον σκληρότερο ανοξείδωτο χάλυβα. 

IX.  Περίθλαση ακτίνων-Χ της παραχθείσας δέβρης έδειξε, ότι αυτή 

αποτελείται από σωματίδια αλουμινίου και οξείδια του αλουμινίου. 

X.  Η χρήση του λιπαντικού SAE 80W οδήγησε σε δραστική μείωση του 

συντελεστή τριβής (μ) και των δύο εξεταζόμενων τριβοσυστημάτων. 

XI.  Χαράχθησαν οι χαρακτηριστικές καμπύλες του Stribeck για τα 

εξεταζόμενα κράματα αλουμινίου 7075, με τη χρήση λιπαντικού SAE 

80W και προσδιορίστηκαν οι χαρακτηριστικές περιοχές λίπανσης. 
XII.  Η καμπύλη του Stribeck που αφορά το κράμα αλουμινίου 7075 με 

ζιρκόνιο είναι μετατοπισμένη σε μικρότερες τιμές της παραμέτρου 

λίπανσης, σε σχέση με την αντίστοιχη καμπύλη Stribeck που αφορά το 

κράμα αλουμινίου χωρίς ζιρκόνιο. 

XIII.  Η προσθήκη ζιρκονίου στο κράμα δεν επηρέασε σημαντικά τους 

μηχανισμούς τριβής-φθοράς που λαμβάνουν χώρα κατά την τριβή με 

λίπανση των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075. 

 

 

6.3 Συμπεράσματα της Διαβρωτικής συμπεριφοράς του κράματος 

αλουμινίου 7075. 

 

Στο κεφάλαιο αυτό πραγματοποιήθησαν πειράματα ποτενσιοστατικής 

και ποτενσιοδυναμικής διάβρωσης, προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση 

ζιρκονίου στη διαβρωτική συμπεριφορά του κράματος αλουμινίου 7075. 

Επίσης, εξετάσθηκε η διαβρωτική συμπεριφορά του κράματος αλουμινίου 

7075, χωρίς και με ζιρκόνιο, υπό συνθήκες όξινου, ουδέτερου και βασικού 

διαλύματος 0.1Μ NaCl. Εξήχθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 

I.  Η αντοχή στη διάβρωση του κράματος αλουμινίου 7075 εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις ενδομεταλλικές ενώσεις που περιέχει, δηλαδή 
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από τα αν οι ενώσεις αυτές είναι καθοδικές ή ανοδικές ως προς τη 

μητρική φάση του κράματος. 

II.  Το δυναμικό διάβρωσης του δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 7075 

με ζιρκόνιο είναι μετατοπισμένο κατά (~ 40 mV) προς αρνητικότερες 

τιμές δυναμικού διάβρωσης σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές του 

δυναμικού διάβρωσης του δοκιμίου του κράματος αλουμινίου 7075 

χωρίς ζιρκόνιο. 

III.  Οι καμπύλες ποτενσιοδυναμικής διάβρωσης έδειξαν μείωση της 

αντιδιαβρωτικής ικανότητας του κράματος αλουμινίου 7075 με την 

προσθήκη ζικρονίου.  

IV.  Η αύξηση του κλάσματος όγκου των ανοδικών ενδομεταλλικών 

ενώσεων MgZn2 λόγω κατακρήμνισης της φάεως Al3Zr, οδηγεί σε 

αύξηση του ρεύματος διάβρωσης του κράματος αλουμινίου 7075 με 

ζιρκόνιο. 

V.  Ο κύριος μηχανισμός διάβρωσης του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς 

ζιρκόνιο είναι αυτός της έντονης τοπικής διάβρωσης και της διάλυσης 

και εναπόθεσης προϊόντων διάβρωσης. 

VI.  Ο κύριος μηχανισμός διάβρωσης του κράματος αλουμινίου 7075 με 

ζιρκόνιο είναι αυτός της έντονης βελονοειδούς διάβρωσης (pitting 

corrosion) καθώς και φαινόμενα σχηματισμού και διαλυτοποίησης 

προϊόντων διάβρωσης. 

VII.  Τα εξεταζόμενα κράματα αλουμινίου 7075 παρουσίασαν παρόμοια 

συμπεριφορά στα διαφορετικά pH του διαλύματος NaCl. Ουσιαστικά τα 

δύο κράματα αλουμινίου 7075 διαβρώνονται εντονότερα σύμφωνα με 

την ακόλουθη σειρά pH διαλύματος ( βασικό > όξινο > ουδέτερο). 

VIII.  Όπως και στην περίπτωση του ουδέτερου pH διαλύματος έτσι και στην 

περίπτωση των άλλων δύο pH, το κράμα αλουμινίου 7075 με ζιρκόνιο 

βρέθηκε να διαβρώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό από το αντίστοιχο κράμα 

χωρίς ζιρκόνιο. 
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IX. Παρατηρήθηκε μετατόπιση του δυναμικού διάβρωσης των 

εξεταζόμενων κραμάτων προς αρνητικότερες τιμές δυναμικού σε όξινο 

και κυρίως σε βασικό περιβάλλον. 

X.  Κατά τη διάβρωση των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075 σε όξινο και 

βασικό περιβάλλον παρατηρήθηκε διάβρωσήτων καθ’ όλη την διάρκεια 

των πειραμάτων. Αντίθετα στην περίπτωση του ουδέτερου pH 

παρατηρήθηκαν περιοχές παθητικοποίησης των δύο κραμάτων καθώς 

και δυναμικού διάσπασης (breakdown potential). 

XI.  Η δοκιμή περίθλασης ακτίνων-Χ στη διαβρωμένη επιφάνεια των 

δοκιμίων του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς και με ζιρκόνιο έδειξε 

την παρουσία οξειδίου του αλουμινίου (Al2O3) μόνο στην περίπτωση 

της διάβρωσης των κραμάτων σε ουδέτερο περιβάλλον. Η μη ανίχνευση 

της φάσεως (Al2O3) σε όξινο και βασικό περιβάλλον έχει να κάνει με τη 

χημική σταθερότητα της φάσεως αυτής στο περιβάλλον αυτό. 

 

 

6.4 Συμπεράσματα της καθοδικής φόρτισης με υδρογόνο του 

κράματος αλουμινίου 7075. 

 

 Στο κεφάλαιο αυτό μελετήθηκε η επίδραση της καθοδικής φόρτισης του 

κράματος αλουμινίου 7075 στη μικροδομή και τη μηχανική συμπεριφορά 

αυτού. Σε ένα επόμενο στάδιο εξετάσθηκε η επίδραση της προσθήκης 

ζιρκονίου στην εισδοχή υδρογόνου στο κράμα αλουμινίου 7075. Τα κυριότερα 

συμπεράσματα ήταν τα ακόλουθα: 

 

I. Κατά την περίθλαση ακτίνων-Χ ανιχνεύτηκε ο σχηματισμός υδριδίου 

του αλουμινίου (AlΗ3) στις καθοδικά φορτισμένες επιφάνειες δοκιμίων 

των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στην 

αυξημένη συγκέντρωση υδρογόνου στις επιφανειακές στοιβάδες αυτών. 

Η συγκέντρωση του υδρογόνου στις στοιβάδες αυτές είναι μεγαλύτερη 

από το όριο διαλυτότητας του υδρογόνου στο κράμα αλουμινίου 7075. 
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II.  Η μέση τιμή της μικροσκληρότητας της επιφάνειας των καθοδικά 

φορτισμένων κραμάτων αλουμινίου 7075 βρέθηκε να αυξάνει με την 

αύξηση του ρεύματος καθοδικής φόρτισης, για σταθερή τιμή του 

χρόνου φόρτισης. 
III.  Η μέση τιμή μικροσκληρότητας των καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων 

των κραμάτων αλουμινίου 7075, βρέθηκε να μειώνεται με την αύξηση 

της απόστασης από την επιφάνεια των δοκιμίων. 

IV.  Ο μηχανισμός διάχυσης του υδρογόνου στα εξεταζόμενα κράματα 

αλουμινίου 7075 προσεγγίζει το δεύτερο νόμο του Fick για τις 

δεδομένες συνθήκες φόρτισης. 

V.  Ο συντελεστής διάχυσης του κράματος αλουμινίου 7075 χωρίς ζιρκόνιο 

βρέθηκε αυξημένος σε σύγκριση με το συντελεστή διάχυσης του 

αντίστοιχου κράματος με ζιρκόνιο, για τις ίδιες συνθήκες καθοδικής 

φόρτισης. 
VI.  Η παρουσία ενδομεταλλικών ενώσεων Al3Zr σε συνδυασμό με το 

αυξημένο κλάσμα όγκου των ενώσεων MgZn2 συντελεί στο μικρότερο 

συντελεστή διάχυσης του υδρογόνου στο κράμα αλουμινίου 7075 με 

ζιρκόνιο. Οι παραπάνω ενώσεις λειτουργούν ως σημεία παγίδευσης του 

ατομικού υδρογόνου, λόγω της μεγάλης χημικής συγγένειας του Zr και 

Mg με το υδρογόνο. 

VII.  Οι επιφάνειες των καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων των κραμάτων 

αλουμινίου 7075 παρουσίασαν χαρακτηριστικές φυσαλίδες υδρογόνου 

(blisters).  

VIII.  Η ολκιμότητα των καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων είναι ιδιαίτερα 

μειωμένη σε σχέση με το αφόρτιστο υλικό. 

IX.  Το όριο θραύσης των δοκιμίων των δύο κραμάτων αλουμινίου 7075 

δεν επηρεάστηκε σημαντικά από την καθοδική φόρτιση με υδρογόνο. 

X.  Οι επιφάνειες θραύσης των καθοδικά φορτισμένων δοκιμίων των 

κραμάτων αλουμινίου 7075 παρουσιάζουν χαρακτηριστικά όλκιμης 

θραύσης στις εσωτερικές στοιβάδες, ενώ στις εξωτερικές στοιβάδες 

αυτών παρατηρείται ψαθυρή περικρυσταλλική θραύση. 
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7. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 Στην παρούσα Διδακτορική Διατριβή μελετήθηκε η επίδραση της 

κραματικής προσθήκης Zr στη δομή και τις ιδιότητες προηγμένου κράματος 

αλουμινίου 7075. Για την πληρέστερη κατανόηση του θέματος αυτού και την 

περαιτέρω ανάπτυξή του, θα μπορούσαν να προταθούν οι ακόλουθες 

ερευνητικές μελέτες: 

 

• Μελέτη της επίδρασης θερμο-μηχανικών κατεργασιών διαμόρφωσης 

(θερμή έλαση, διέλαση κτλ.)  στην μικροδομή και τις τεχνολογικές 

ιδιότητες του κράματος αλουμινίου 7075 με Zr. 

 

• Μελέτη της αντοχής σε οξείδωση ή κυκλικής οξείδωσης του κράματος 

αλουμινίου 7075, πριν και μετά την προσθήκη Zr. 

 

• Επιφανειακή κατεργασία με Laser του κράματος αυτού, πριν και μετά 

την προσθήκη Zr, για την βελτίωση των επιφανειακών του ιδιοτήτων 

και ανάπτυξη επιφανειακών κραμάτων. 

 

• Μελέτη της αντοχής των εξεταζόμενων αυτών κραμάτων αλουμινίου 

7075 σε συνθήκες διάβρωσης υπό μηχανική καταπόνηση. 

 

• Μελέτη της αντοχής σε θερμομηχανική κόπωση χαμηλών και υψηλών 

συχνοτήτων των παραπάνω κραμάτων αλουμινίου 7075. 

 

• Μελέτη της αντοχής των κραμάτων αυτών σε εφελκυσμό, υπό 

διαφορετικές συνθήκες θερμοκρασίας και ρυθμού παραμόρφωσης. 
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