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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Μέξνο ηεο κειέηεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αθνξά ην ραξαθηεξηζκφ θαη ηελ 

εχξεζε ηεο αηηίαο αζηνρίαο ησλ as-cast θξακάησλ πςειήο εληξνπίαο: AlTiVCr θαη 

AlTiVCr-Si7.2, ε νπνία παξαηεξείηαη ζε ρακειή ζεξκνθξαζία θαηά ηελ απφςπμε ησλ 

δνθηκίσλ κεηά ηελ ρχηεπζε θαη ζηεξενπνίεζε. Γηαπηζηψζεθε φηη πξφθεηηαη γηα ςαζπξή 

πεξηθξπζηαιιηθή ζξαχζε, ε νπνία νθείιεηαη ζηελ κηθξή νιθηκφηεηα ησλ θξακάησλ θαη 

ζηελ χπαξμε θάζεσλ κε δηαθνξεηηθφ κέηξν ειαζηηθφηεηαο. Δπηπξφζζεηα αληηθείκελν 

κειέηεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο απνηέιεζε ε βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ 

παξαπάλσ θξακάησλ, κε ηελ κέζνδν ηεο γήξαλζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε 

παξαζθεπή  αληηθεηκέλσλ κε κεζφδνπο πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο (Additive Manufacturing, 

AM). Η γήξαλζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζεξκνθξαζία 700℃ γηα 24 ψξεο. Μέζσ απηήο, 

αλαθαιχθζεθε κεραληζκφο γήξαλζεο ζηα δχν θξάκαηα, ν νπνίνο είλαη ε νινθιήξσζε  ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-disorder‖ ηεο ππνιεηπφκελεο κεηξηθήο BCC_A2 δνκήο  ηνπ 

θξάκαηνο, ζε BCC_B2.  Η γήξαλζε ηνπ ηζναηνκηθνχ AlTiVCr δελ επηθέξεη αηζζεηέο 

αιιαγέο ζηελ δελδξηηηθή κηθξνδνκή ηνπ θξάκαηνο. Αληίζεηα ε γήξαλζε ηνπ AlTiVCr-Si7.2 

νδεγεί ζε εμάιεηςε ηεο δελδξηηηθήο κνξθνινγίαο ζε νξηζκέλνπο θφθθνπο ηεο κεηξηθήο 

θάζεο ελψ ε ελδνκεηαιιηθή έλσζε Ti5Si3 δελ επεξεάδεηαη απφ ηελ δηαδηθαζία. Με ηελ 

γήξαλζε ησλ δχν θξακάησλ παξαηεξείηαη κεγάιε αχμεζε ηεο κηθξνζθιεξφηεηαο ησλ 

θξακάησλ ζε ζχγθξηζε κε απηή ησλ as-cast, απνηέιεζκα ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο 

κεηξηθήο BCC_A2 δνκήο ζε κεηξηθή BCC_B2 δνκή. 
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Abstract 
A section of the research in this Diploma Thesis concerns the characterization and the 

examination of the reason behind the fracture of the as-cast AlTiVCr and AlTiVCr-Si7.2, 

which is observed at low temperatures during the cooling of the specimens after the 

process of casting and solidification. It was found that both alloys fail due to a brittle 

intergranular fracture mechanism, which happens due to the low ductility of the alloys and 

the existence of phases with different values of elasticity. Furthermore, in this thesis, an 

aging process was conducted for both alloys, in the effort to achieve better mechanical 

properties and make the manufacturing of parts from AlTiVCr and AlTiVCr-Si7.2 using 

additive manufacturing methods (AM) possible.  The aging process was conducted at a 

temperature of 700 ℃ for 24 hours. The result of this process was the discovery of the 

existence of an aging mechanism in the two alloys, which is the completion of the ―order-

disorder‖ transformation of the remaining BCC_A2 matrix, to a BCC_B2 matrix. The 

aging process of the isoatomic AlTiVCr does not cause any significant changes in the 

dendritic microstructure of the alloy. On the contrary, the aging process of the AlTiVCr-

Si7.2 leads to the observation of grains in the matrix with non-dendritic morphology, while 

the intermetallic compound Ti5Si3 is not affected by the process. It is observed that there is 

a large increase in the microhardness between the aged alloys and the as-casts alloys. This 

is the result of the ―order-disorder‖ transformation which takes part in the matrix. 
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1. Δηζαγσγή 
Η ρξήζε ησλ κεηάιισλ θαη ε θαηαζθεπή κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ/εξγαιείσλ, απφ ηνλ 

άλζξσπν, ππνινγίδεηαη φηη μεθίλεζε πεξίπνπ πξηλ απφ 3000 ρξφληα. ηελ ζπλέρεηα γηα ηελ 

βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ κεηάιισλ ν άλζξσπνο αλέπηπμε ηα θξάκαηα. Η θξακάησζε 

ησλ κεηάιισλ είλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ θαηξφ γηα λα πξνζδψζεη 

επηζπκεηέο ηδηφηεηεο ζηα κεηαιιηθά πιηθά. Σππηθά, πεξηιακβάλεη ηελ πξνζζήθε ζρεηηθά 

κηθξψλ πνζνηήησλ δεπηεξεπφλησλ ζηνηρείσλ ζε έλα πξσηεχνλ ζηνηρείν/κέηαιιν. Σνπο 

ηειεπηαίνπο αηψλεο έρνπλ κειεηεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί πςειφηεξεο πνζφηεηεο 

θξακαηηθψλ ζηνηρείσλ ζε δηκεξή θξάκαηα φπσο ην θξάκα ραιθνχ κε πςειή ζπγθέληξσζε 

θαζζηηέξνπ. Σαπηφρξνλα έρνπλ κειεηεζεί θαη ζρεδηαζηεί θξάκαηα κε πνιχ κηθξέο 

δηαθνξεηηθέο θξακαηηθέο πξνζζήθεο (κηθξνθξακαηηθέο πξνζζήθεο). Απφ απηά ηα δηκεξή 

θξάκαηα κέρξη ηα κηθξνθξακαησκέλα θξάκαηα παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή εμέιημε πνπ 

νδήγεζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ηζρπξά θξακαησκέλσλ ραιχβσλ θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ 

ππεξθξακάησλ, ηνλ πεξαζκέλν αηψλα. Δλ ηνχηεο, ζε φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο 

θξακάησλ ππάξρεη πάληα έλα θχξην κεηαιιηθφ ζηνηρείν πνπ βξίζθεηαη ζε αξθεηά 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε απφ φια ηα άιια θξακαηηθά ζηνηρεία ηνπ εθάζηνηε θξάκαηνο. 

Έλα επαλαζηαηηθφ βήκα ζηελ εμέιημε ησλ ζρεδηαδφκελσλ θξακάησλ ζπλέβε ηα ηέιε ηνπ 

20
νπ

 αηψλα, φηαλ νη Jien-Wei Yeh θαη Brian Cantor αλέθεξαλ, ηελ αλάπηπμε θξακάησλ, κε  

ηζναηνκηθή  ή ζρεδφλ ηζναηνκηθή αληηζηνηρία ησλ κεηαιιηθψλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ 

ην θξάκα. Πνιιά απφ απηά ηα θξάκαηα ραξαθηεξίζηεθαλ σο κνλνθαζηθά ζηεξεά 

δηαιχκαηα [1,2]. 

Η πξψηε επίζεκε δεκνζίεπζε γηα ηα θξάκαηα πςειήο εληξνπίαο έγηλε ην 2002, αλ θαη 

πεγέο αλαθέξνπλ φηη ε κειέηε απηψλ ησλ θξακάησλ μεθίλεζε απφ ηα κέζα ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

[1,3]. Σα θξάκαηα πςειήο-εληξνπίαο (High-Entropy alloys-HEAs) έρνπλ αλαδεηρζεί πιένλ 

σο ζεκαληηθή θαηεγνξία πιηθψλ κε ηεξάζηηεο πξννπηηθέο ηφζν ζην επίπεδν ηεο 

ζεκειηψδνπο θαηαλφεζεο ησλ θξακάησλ φζν θαη ζηηο πηζαλέο εθαξκνγέο ηνπο [1]. Έσο ην 

2019 ηα ζπλνιηθά άξζξα πνπ δεκνζηεχηεθαλ θαη αθνξνχζαλ ηα HEAs αλέξρνληαλ ζηα  

2886 [75]. Μία απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ησλ λέσλ απηψλ θξακάησλ είλαη ηα θξάκαηα 

πςειήο εληξνπίαο κε ρακειή ππθλφηεηα ή ―lightweight high-entropy alloys‖ (LWHEAs). 

Η αλαδήηεζε θξακάησλ πςειήο εληξνπίαο κε ρακειή ππθλφηεηα απνζθνπεί ζηελ 

δεκηνπξγία πιηθψλ, πςειψλ εηδηθψλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα 

LWHEAs πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί παξνπζηάδνπλ κεησκέλε νιθηκφηεηα. Δθφζνλ 

μεπεξαζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο  ρακειήο νιθηκφηεηαο, νη εθαξκνγέο ηνπο εληνπίδνληαη 

ζηνπο ηνκείο ησλ κεηαθνξψλ, ηεο βηνταηξηθήο θαη ηεο ελέξγεηαο [1,3].  

Σα AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si5 απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα θξακάησλ πνπ 

ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία ησλ θαηεγνξηψλ LWHEAs θαη Refractory HEAs (RHEAs). Σν 

κνλνθαζηθφ AlTiVCr ραξαθηεξίδεηαη απφ ρακειή ππθλφηεηα (5.06 gr/cm
3
) θαη ζρεηηθά 

πςειή καθξνζθιεξφηεηα (498 HV). Σα ζηνηρεία ηνπ αινπκηλίνπ, ηηηαλίνπ, βαλαδίνπ θαη 

ρξσκίνπ απνηεινχλ ηδαληθά θχξηα θξακαηηθά ζηνηρεία, θαζψο έρνπλ ρακειφηεξε 

ππθλφηεηα θαη θφζηνο ζε ζρέζε κε πνιιά θξακαηηθά ζηνηρεία ησλ θξακάησλ πςειήο 
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εληξνπίαο, ελψ ε επεμεξγαζία ηνπο κπνξεί λα γίλεη κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο [51]. ην 

AlTiVCr-Si5 κέζσ ηεο κηθξνπξνζζήθεο ππξηηίνπ βειηηψλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν νη 

θπζηθέο θαη κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ ηζναηνκηθνχ AlTiVCr. Σν AlTiVCr-Si5 παξνπζηάδεη 

δηθαζηθή κηθξνδνκή, ε νπνία απνηειείηαη απφ ηελ ίδηα κεηξηθή θάζε κε ην AlTiVCr θαη 

ηελ ελδνκεηαιιηθή έλσζε ηνπ Ti5Si3. Η κηθξνζθιεξφηεηα ηνπ πιηθνχ είλαη 679 HV θαη 

έρεη ζεσξεηηθή ππθλφηεηα κεηαμχ 4.7 θαη 4.9 g/cm
3
 [53]. Ο ζπλδπαζκφο ηεο πςειήο 

ζθιεξφηεηαο θαη ππθλφηεηαο, καδί κε ην ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο ησλ ζηνηρείσλ, 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηε πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ AlTiVCr-Si5. Χζηφζν, δελ 

έρεη δηεξεπλεζεί ε ηθαλφηεηα παξαζθεπήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξακαηηθνχ ζπζηήκαηνο κε 

κεζφδνπο πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο (Additive Manufacturing-ΑΜ). H κέζνδνο 

πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο (Additive Manufacturing-AM) είλαη κηα κέζνδνο πνπ θαηέζηε 

δπλαηή, κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηελ κεηάβαζε απφ αλαινγηθέο ζε ςεθηαθέο 

δηαδηθαζίεο. Ο φξνο ―additive manufacturing‖ αλαθέξεηαη ζε ηερλνινγίεο πνπ 

αλαπηχζζνπλ ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα κε ηελ πξνζζήθε πιηθνχ ππφ κνξθή ζηξψζεσλ, 

ην έλα πάλσ ζην άιιν. Κάζε δηαδνρηθή ζηξψζε ζπλδέεηαη κε ηελ πξνεγνχκελε ζηξψζε 

ηνπ ηεγκέλνπ ή κεξηθψο ηεγκέλνπ πιηθνχ [60, 61].  

ηελ παξνχζα εξγαζία κειεηήζεθαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα αίηηα ηεο αζηνρία ησλ as-

cast AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2  πνπ παξαηεξνχληαη θαηά ηελ εθηεηακέλε ςχμε ησλ 

δνθηκίσλ κεηά ηελ ρχηεπζε θαη ζηεξενπνίεζε. ηφρν ηεο παξνχζαο κειέηεο απνηέιεζε ε 

βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 κε ηελ κέζνδν ηεο 

γήξαλζεο, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξαζθεπή  αληηθεηκέλσλ απφ AlTiVCr θαη 

AlTiVCr-Si7.2 κε κεζφδνπο πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο (Additive Manufacturing).  Η 

γήξαλζε θαη ησλ δχν θξακάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνπο 700℃ γηα 24 ψξεο. 

Πξαγκαηνπνηήζεθε ζχγθξηζε ησλ θξακάησλ κεηαμχ ησλ as-cast θαη ησλ δεηγκάησλ κεηά 

ηελ γήξαλζε σο πξνο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηθξνδνκήο θαη ηεο κηθξνζθιεξφηεηαο ηνπο. 

Σέινο έγηλε γηα πξψηε θνξά πξνζπάζεηα εχξεζεο πξφηππεο κεζφδνπ γηα ηελ πξνζβνιή 

ησλ, ππφ κειέηε, θξακάησλ θαηά ηελ κεηαιινγξαθηθή πξνεηνηκαζία. 
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2. Θεσξεηηθφ Μέξνο 

2.1. Κξάκαηα πςειήο εληξνπίαο 

2.1.1. Ιζηνξηθά ζηνηρεία 

2.1.1.1. Οη πξψηεο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο ηνπ Brian Cantor 

Σν πξψην βήκα γηα ηελ κειέηε ησλ HEAs έγηλε ην 1981 απφ ηνλ Cantor θαη ηνλ καζεηή 

ηνπ Alain Vincent. νη νπνίνη θαηαζθεχαζαλ αξθεηά ηζναηνκηθά θξάκαηα απνηεινχκελα 

απφ πνιιά δηαθνξεηηθά θξακαηηθά ζηνηρεία ζε ίζεο αλαινγίεο. Μεηαμχ απηψλ είλαη θαη ην 

πην πνιχπινθν θξάκα, παγθφζκηνπ πξσηνηππίαο, απνηεινχκελν απφ 20 δηαθνξεηηθά 

ζηνηρεία, ην θαζέλα ζε ζχζηαζε 5 a.t.%. ηελ έξεπλα απηή παξαηεξήζεθε φηη ην θξάκα κε 

ζχλζεζε Fe20Cr20Ni20Mn20Co20 ζρεκάηηδε κία κνλνθαζηθή εδξνθεληξσκέλε θπβηθή δνκή 

(face-centered cubic-FCC) [2]. Μεηά απφ απηφ ην αξρηθφ πείξακα, ζεκεηψζεθε παχζε ζην 

θνκκάηη ηεο έξεπλαο ησλ HEAs. Παξφκνηα κειέηε κε ηελ παξαπάλσ , αιιά γηα έλα 

επξχηεξν θάζκα θξακάησλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηνλ Peter Knight, ην 1998. ε απηή ηελ 

έξεπλα επηβεβαηψζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ Vincent ελψ πξνέθπςαλ θαη θάπνηα λέα [2]. 

Σν 2000 πεξίπνπ, ν Isaac Chang επαλέιαβε ηελ έξεπλα μαλά θαη ηειηθά δεκνζίεπζε ηα 

απνηειέζκαηα ζην πεξηνδηθφ Science and Engineering Α ηνλ Ινχιην ηνπ 2004 [4]. ε απηφ 

ην άξζξν κε ηίηιν ―Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys‖, 

αλαπηχρζεθαλ αξθεηά ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα.  Κάπνηα απφ απηά είλαη: 

 ε έλα θξάκα ζχζηαζεο Fe20Cr20Mn20Ni20Co20, ζρεκαηίδεηαη έλα εληαίν ζηεξεφ 

δηάιπκα FCC, ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ δελδξηηηθή κηθξνδνκή θαηά ηελ 

ζηεξενπνίεζε. 

 Σα θξάκαηα κε βάζε ηε ζχλζεζε Fe20Cr20Mn20Ni20Co20, θαη κε ηελ πξνζζήθε 

άιισλ ζηνηρείσλ φπσο ηα Cu, Ti, Nb, V, W, Mo, Ta θαη Ge, ζε έλα επξχ θάζκα 

απφ 6 έσο 9 θξακαηηθά ζπζηαηηθά, παξνπζηάδνπλ ηελ ίδηα θξπζηαιινγξαθηθή 

αλάπηπμε,  δελδξηηηθή FCC θάζε, εληφο ηεο νπνίαο κπνξνχλ λα δηαιπηνπνηεζνχλ 

πνζφηεηεο άιισλ κεηαβαηηθψλ κεηάιισλ φπσο ηα Nb, Ti θαη V.  

 Σα πην  ειεθηξαξλεηηθά ζηνηρεία φπσο ην Cu θαη ην Ge είλαη ιηγφηεξν ζηαζεξά 

ζηνπο δελδξίηεο ηεο FCC δνκήο θαη θαηαθξεκλίδνληαη ζηηο ελδνδελδξηηηθέο 

πεξηνρέο.  

 Σν ηζναηνκηθφ θξάκα πνπ πεξηέρεη 20 ζηνηρεία, θαη ην ηζναηνκηθφ θξάκα πνπ 

απνηειείηαη απφ 16 ζηνηρεία (δειαδή 5% θαηά βάξνο ζε Mn, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, 

Ag, W, Mo, Nb, Al, Cd, Sn, Si, Sb θαη Mg, θαη απφ 6,25% ζε Mn, Cr, Fe, Co, Ni, 

Cu, Ag, W, Mo, Nb, Pb, Zn θαη Mg αληίζηνηρα), παξνπζηάδνπλ κηα πνιπθαζηθή 

θξπζηαιιηθή δνκή θαη ρακειή δπζζξαπζηφηεηα ζηελ θαηάζηαζε as-cast. Όκσο, ηα 

θξάκαηα απηά απνηεινχληαη θπξίσο απφ κία πξσηεχνπζα θάζε FCC, ε νπνία 

πεξηέρεη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία ηεο ζχζηαζεο, αιιά είλαη θπξίσο πινχζηα ζε 

κεηαβαηηθά κέηαιια θαη θπξίσο ζε Cr, Mn, Fe, Co θαη Ni.  
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 Σέινο παξαηεξήζεθε φηη, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θάζεσλ είλαη πάληνηε αξθεηά 

ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέγηζην επηηξεπηφ αξηζκφ βάζεη ηνπ θαλφλα θάζεσλ ηνπ 

Gibbs ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο θαη αθφκε ρακειφηεξνο απφ ηνλ κέγηζην 

επηηξεπηφ αξηζκφ θάζεσλ ππφ ζπλζήθεο ζηεξενπνίεζεο εθηφο ηζνξξνπίαο. 

[2,4] 

2.1.1.2. Οη πξψηεο ζεσξήζεηο θαη κειέηεο ηνπ Jien-Wei Yeh 

Ο J. W. Yeh αζρνιείηαη εξεπλεηηθά κε ηα πνιπθξακαηηθά κεηαιιηθά πιηθά απφ ην 1995, 

βαζηδφκελνο ζηελ αληίιεςε, φηη ν πςειφο ζπληειεζηήο εληξνπίαο αλάκεημεο παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ θάζεσλ ζηα θξάκαηα πςειήο εληξνπίαο 

γεγνλφο πνπ ηνπο πξνζδίδεη ρξήζηκεο ηδηφηεηεο [6,7]. Σν 1996, ζε  ζπλεξγαζία κε ηνλ K.H. 

Huang, μεθίλεζε έξεπλα ψζηε λα ειέγμεη, ηε δπλαηφηεηα επηηπρνχο θαηαζθεπήο θαη 

αλάιπζεο ησλ HEAs. Γηα απηή ηελ έξεπλα, θαηαζθεπάζηεθαλ 40 ηζναηνκηθά θξάκαηα, κε 

ηε κέζνδν ―arc melting‖, απνηεινχκελα απφ πέληε έσο ελλέα θξακαηηθά ζηνηρεία, 

βαζηζκέλα ζηα Ti, V, Cr, Fe, Co, Ni, Cu, Mo, Zr, Pd θαη Al. Γηεμήρζεζαλ έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηε κηθξνδνκή, ηε ζθιεξφηεηα θαη ηελ αληνρή ζηε δηάβξσζε ησλ θξακάησλ απηψλ ηφζν 

ζε θαηάζηαζε as-cast φζν θαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο αλφπηεζεο [2]. 

ε απηή ηε κειέηε παξαηεξήζεθε ηππηθή δελδξηηηθή δνκή ζηε κηθξνδνκή ησλ as-cast 

θξακάησλ. Όια ηα εμεηαδφκελα θξάκαηα είραλ πςειφ επίπεδν ζθιεξφηεηαο, 

κεηαβαιιφκελν αλάινγα κε ηελ ζχλζεζε θαη ηηο ζπλζήθεο θαηεξγαζίαο (as-cast ή πιήξνπο 

αλφπηεζεο). Η κηθξή αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο κε ηελ πξνζζήθε Β απνδφζεθε απφ ηνλ 

Yeh θ.α. ζε ζθιήξσζε πνπ ζπκβαίλεη ιφγν ηεο κεγάιεο παξακφξθσζεο ηνπ πιέγκαηνο 

θαη ην ζρεκαηηζκφ ηζρπξφηεξσλ δεζκψλ κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. Ο Yeh θ.α. αλέθεξε φηη 

φια ηα θξάκαηα εκθάληζαλ πνιχ θαιή αληνρή ζηε δηάβξσζε, κεηά απφ εκβάπηηζε ζε 

ηέζζεξα φμηλα δηαιχκαηα HCl, H2SΟ4, HNO3 θαη HF. Η θαιή αληνρή ζηελ δηάβξσζε 

απνδφζεθε ζηελ πξνζζήθε παζεηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ρακειή ειεχζεξε ελέξγεηα, 

απνηέιεζκα ηεο πςειήο εληξνπίαο. Με ηελ κειέηε απηή ν Yeh θ.α., νδεγήζεθε ζε 

πνιχηηκα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηελ επίδξαζε ηεο πςειήο εληξνπίαο (high-entropy 

effect), ηελ επίδξαζε ηεο παξακφξθσζεο ηνπ πιέγκαηνο (lattice distortion effect) θαη ηελ 

επίδξαζε ηεο αξγήο δηάρπζεο (slow diffusion effect) ζηα HEA [2]. 

Ο Yeh είρε ππνβάιεη ην έγγξαθν ―HEA concept‖ ζηo πεξηνδηθφ Science ην 2003, ην νπνίν 

ηειηθά δεκνζηεχηεθε ζην πεξηνδηθφ Advanced Engineering Materials. Σνλ Μάην ηνπ 2004, 

δεκνζηεχζεθε ην έγγξαθν κε ηίηιν ―Nanostructured high-entropy alloys with 

multiprincipal elements—novel alloy design concepts and outcomes‖, ην νπνίν ζε πξψηε 

πξνζπάζεηα απνζαθελίδεη ηελ έλλνηα ησλ ΗΔΑ παξέρνληαο πεηξακαηηθά απνηειέζκαηα 

θαη ζρεηηθή ζεσξία [6]. Μέρξη ην 2017, ν Yeh έρεη επνπηεχζεη 98 MSc. δηαηξηβέο θαη 12 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ θξακάησλ πςειήο εληξνπίαο [2]. 
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2.1.2. ρεδηαζκφο ησλ HEAs 

Σα πνιπζχλζεηα θξάκαηα ζηα νπνία αλαθέξεηαη ην παξφλ έγγξαθν, πέξα απφ ηελ 

νλνκαζία σο θξάκαηα πςειήο εληξνπίαο (High Entropy Alloys, HEAs) ζηελ βηβιηνγξαθία 

αλαθέξνληαη θαη σο Complex Concentrated Alloys (CCAs), Complex Multicomponent 

Alloys (CMAs), Compositionally Complex Alloys (CCAs), Baseless Alloys (BAs) [19], 

Metal Buffets (MBs). ην παξφλ έγγξαθν, γηα ηελ αλαθνξά ζηα ππφ κειέηε θξάκαηα 

γίλεηαη ρξήζε ηεο νλνκαζίαο High Entropy Alloys, δειαδή σο θξάκαηα πςειήο εληξνπίαο 

[8]. 

Γηα ην ζρεδηαζκφ θξακάησλ, κέρξη ζήκεξα, νη εξεπλεηέο εζηίαδαλ ζε πεξηνξηζκέλν ηκήκα 

ηνπ δηαγξάκκαηνο θάζεο γηα λα αλαπηχμνπλ έλα ζπκβαηηθφ θξάκα, ην νπνίν 

θαηαιακβάλεη κφλν έλα κηθξφ ηκήκα ηνπ ζρεδηαζηηθνχ ρψξνπ. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε 

ησλ HEAs, ε εζηίαζε έρεη κεηαηνπηζηεί ζηελ θεληξηθή πεξηνρή ησλ δηαγξακκάησλ θάζεσλ 

φπσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην ρήκα 1. ην ρήκα 1. θαίλεηαη επηπξφζζεηα θαη ε εθζεηηθή 

αχμεζε ησλ πηζαλψλ ζπλδπαζκψλ, ησλ ηζναηνκηθψλ HEAs, πνπ πξνθχπηνπλ κε ηελ 

αχμεζε ηνπ αξηζκνχ θξακαηηθψλ ζηνηρείσλ [9]. 

 

 

ρήκα 1. Γηάγξακκα κε ηελ εθζεηηθή αχμεζε ησλ δπλαηψλ ηζναηνκηθψλ ζπλζέζεσλ κε ηελ  αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ θξακαηηθψλ ζηνηρείσλ. ην ηξηκεξέο δηάγξακκα απεηθνλίδεηαη ε πεξηνρή ζρεδηαζκνχ ησλ 

ζπκβαηηθψλ θξακάησλ θαη ησλ θξακάησλ πςειήο εληξνπίαο. [9] 
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ρήκα 2. ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο ηπραίαο αλάκεημεο ζηνηρείσλ, κε ην ίδην αηνκηθφ κέγεζνο, ζε έλα 

πνιπζχλζεην θξάκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε εληξνπία δηακφξθσζεο ηεο αλάκημεο ηνπ θξάκαηνο είλαη 

ηζνδχλακε κε εθείλε ελφο ηδαληθνχ αεξίνπ. [9] 

2.1.2.1 Οξηζκφο ησλ ΗΔΑs 

Αξρηθά ν νξηζκφο ησλ ΗΔΑs πνπ πξνηάζεθε απφ ην Yeh θ.α. [5] αλαθέξεηαη ζε θξάκαηα 

πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ πέληε θξακαηηθά ζηνηρεία κε αηνκηθέο ζπγθεληξψζεηο ζηελ 

πεξηνρή κεηαμχ 5 έσο 35 a.t. % θαη κηθξνθξακαηηθέο πξνζζήθεο θάησ ηνπ 5 a.t. % [1,5,12]. 

Ο δεχηεξνο νξηζκφο ησλ HEAs πνπ επηθξαηεί βαζίδεηαη ζηελ εληξνπία. Αθνχ γηα ηνλ 

ζρεδηαζκφ ησλ ΗΔΑs γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ζε φια ηα θξάκαηα πςειήο εληξνπίαο 

δεκηνπξγείηαη πάληα έλα ηδαληθφ ζηεξεφ δηάιπκα κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ην 

θξάκα. φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2. Σφηε κε βάζε ηε γλσζηή ππφζεζε Boltzmann 

αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο εληξνπίαο θαη ηεο πνιππινθφηεηαο ελφο ζπζηήκαηνο,  

ε εληξνπία δηακφξθσζεο (configurational entropy), ΓSconf, γηα έλα νπνηνδήπνηε HEA 

δίλεηαη απφ ηελ καζεκαηηθή ζρέζε [5] : 

          ∑     (  )
 
     , (1) 

Όπνπ: R ε ζηαζεξά ησλ αεξίσλ 8.314 J/K mol, θαη ci ε αηνκηθή πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

ζηνηρείνπ i. [5,8] 

Άξα ζε έλα ηζναηνκηθφ ΗΔΑ ζε πγξή θαηάζηαζε ή ζε θαηάζηαζε ζηεξενχ δηαιχκαηνο, ε 

εληξνπία δηακφξθσζεο αλά γξακκνκφξην κπνξεί λα ππνινγηζηεί σο [5,8] : 

  conf = R ln (n)  , (2) 

Όπνπ: R ε ζηαζεξά ησλ αεξίσλ 8.314 J/K mol, θαη n ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ [5]. 

Οξίδεηαη ινηπφλ φηη ηα HEAs έρνπλ εληξνπία δηακφξθσζεο ζε ηπραία θαηάζηαζε 

κεγαιχηεξε απφ 1.5 R, αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη κνλνθαζηθά ή πνιπθαζηθά ζε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Ο νξηζκφο απηφο ζα κπνξνχζε λα εθθξαζηεί θαη σο [8] : 
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             , (3) 

Δδψ πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη νξηζκνί αιιειεπηθαιχπηνληαη. 

Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ θξακάησλ πνπ ηζρχεη ν έλαο εθ’ ησλ δχν, γίλεηαη ε 

παξαδνρή φηη πξφθεηηαη γηα θξάκα πςειήο εληξνπίαο. Δπίζεο πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη 

θαη νη δχν παξαπάλσ νξηζκνί κέρξη ηψξα, επηζηεκνληθά ηνπιάρηζηνλ, απνηεινχλ κφλν κηα 

θαηεπζπληήξηα γξακκή θαη φρη θάπνηνλ απαξαίηεην θαλφλα πνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα 

HEAs [8]. Κάηη εμίζνπ ζεκαληηθφ είλαη φηη γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη επηθνηλσλία 

έρνπκε ρσξίζεη ηα θξάκαηα ζε ηξεηο θχξηεο θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ εληξνπία 

δηακφξθσζεο ηνπο. Απηέο αλαιχνληαη αθνινχζσο [5,8] : 

1) Κξάκαηα ρακειήο-εληξνπίαο (Low entropy alloys, LEAs), φπνπ πεξηιακβάλνληαη 

θαη ηα ζπκβαηηθά δηκεξή θξάκαηα. 

Όπνπ:            

2) Κξάκαηα κέζεο-εληξνπίαο (Medium entropy alloys, MEAs), 

Όπνπ:                 

3) Κξάκαηα πςειήο-εληξνπίαο (High entropy alloys, HEAs), 

Όπνπ:             

 [5,8] 

2.1.2.2. Δληξνπία αλάκεημεο 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ΗΔΑ, αξρηθά, ν Yeh θ.α. ππέζεηε φηη ζε φια ηα θξάκαηα πςειήο 

εληξνπίαο δεκηνπξγείηαη πάληα έλα ζηεξεφ δηάιπκα κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ 

ην θξάκα φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 2. Καζψο βαζίζηεθε θαη ζηελ πεπνίζεζε φηη 

κφλνο παξάγνληαο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ απηψλ ησλ θξακάησλ είλαη ε εληξνπία αλάκεημεο, ε 

νπνία ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηελ καζεκαηηθή ρέζε (4) [5,9]. Δπίζεο ππέζεζε φηη ε 

εληξνπία δηακφξθσζεο (configurational entropy)  είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο πνπ 

επεξεάδεη ηελ ηειηθή ηηκή ηεο εληξνπίαο αλάκεημεο, ππεξέρνληαο ησλ ηηκψλ ησλ 

―vibrational entropy‖, ―magnetic dipole‖, θαη ―electronic randomness‖. Δπνκέλσο, ζπρλά 

γίλεηαη ε παξαδνρή φηη ε εληξνπία δηακφξθσζεο αληηπξνζσπεχεη ηελ εληξνπία αλάκεημεο, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πνιχπινθνη ππνινγηζκνί γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ άιισλ 

ηξηψλ ζπλεηζθνξψλ [5]. 

            
          

         
          

   
 , (4) 

πρλά: 

                     ( ) , (5) 
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Βάζεη φισλ ησλ παξαπάλσ, ν ππνινγηζκφο ηεο εληξνπίαο αλάκεημεο ελφο HEA ζα έπξεπε 

λα εμαξηάηαη άκεζα θαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ ηηκή ηεο εληξνπίαο δηακφξθσζεο. Όηαλ 

φκσο ρξεζηκνπνηήζεθε ε καζεκαηηθή ζρέζε (5), ζηα ρπηά HEAs ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ αληρλεχζεθε ε χπαξμε φρη κφλν ζηεξεψλ δηαιπκάησλ αιιά θαη κεγάιε 

πνζφηεηα άιισλ θάζεσλ, φπσο νη ελδνκεηαιιηθέο ελψζεηο, ζηνηρεηαθέο θάζεηο, αθφκε θαη 

θάζεηο κεηαιιηθψλ γπαιηψλ [4,10,11]. 

Απηφ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην ΓSmix δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ε κφλε 

παξάκεηξνο γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ HEAs. Καζψο ε εμίζσζε ηνπ Boltzmann (ρέζε (1)), 

απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη θαη ε καζεκαηηθή ζρέζε (5) ζεσξεί φηη ηα άηνκα ηνπ πιηθνχ 

θαηαιακβάλνπλ ηπραίεο ζέζεηο ζην θξπζηαιιηθφ πιέγκα, σζηφζν απηφ ζπάληα ζπκβαίλεη 

ζε κεηαιιηθέο ελψζεηο. Δπνκέλσο, ε καζεκαηηθή ζρέζε (5) είλαη πηζαλφ λα ππεξεθηηκήζεη 

ηελ πξαγκαηηθή εληξνπία αλάκεημεο ελφο πνιπζχλζεηνπ θξάκαηνο, γεγνλφο πνπ 

απνδίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη νη ζπλζήθεο είλαη ηδαληθέο, θαζψο νη κεηαιιηθέο ελψζεηο 

ζεσξνχληαη ηδαληθέο θαη φηη ζρεκαηίδεηαη έλα ηδαληθφ ζηεξεφ δηάιπκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

έλα θξάκα ζεσξείηαη φηη απνθηά ζηελ πγξή θαη ζηελ ζηεξεή θαηάζηαζε (ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο) πνζά ζεξκηθήο ελέξγεηαο ηθαλά λα παξνηξχλνπλ ηα ζηνηρεία λα 

θαηαιάβνπλ ηπραίεο ζέζεηο ζην πιέγκα ηνπ πιηθνχ. Όπσο ζεκεηψλεηαη απφ δηαθνξεηηθέο 

εξεπλεηηθέο νκάδεο, ε καζεκαηηθή ζρέζε (5) κπνξεί λα εθαξκνζηεί κφλν ζε πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο, ρσξίο λα έρεη άκεζε ρξήζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο εληξνπίαο αλάκεημεο ζε 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο [12,13]. 

Ο Zhang θ.ά. , ζε κηα πξνζπάζεηα λα πξνζεγγίζνπλ θαιχηεξα ηηο πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο, 

πξφηεηλαλ ηε ρξήζε δχν επηπιένλ παξακέηξσλ γηα ην ζρεδηαζκφ ησλ HEAs. Απηέο δελ 

ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηελ πξνεγνχκελε ζεψξεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα πξφηεηλαλ ηελ 

ρξήζε ηεο δηαθνξάο ηνπ αηνκηθνχ κεγέζνπο δ θαη ηεο ελζαιπίαο αλάκεημεο, φπσο απηά 

δίλνληαη ζηηο δχν αθφινπζεο ζρέζεηο [14] : 

        √∑   (  
  

∑     
 
   

)  
     , (6) 

Όπνπ: ci θαη ri ππνδειψλνπλ ην αηνκηθφ θιάζκα θαη ηελ αηνκηθή αθηίλα ηνπ ζηνηρείνπ i, 

αληίζηνηρα. [14] 

       ∑        
 
          ∑      

        
 
          , (7) 

Όπνπ: ην ΓHij
mix

 είλαη ε ελζαιπία αλάκεημεο ηεο δηκεξνχο πγξήο θάζεο κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ  i θαη j ζε κηα ηζναηνκηθή ζχλζεζε. [14] 

Γηα ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο ηζρχεη γεληθά, φηη ν ζρεκαηηζκφο ελφο κνλνθαζηθνχ 

ζηεξενχ δηαιχκαηνο αληηζηνηρεί ζηελ πεξηνρή ηηκψλ 15 kJ/mol < ΓHmix < 5 kJ/mol θαη 0 < 

δ < 5, ε νπνία αληηζηνηρεί ζηα ηειηθά απνηειέζκαηα ησλ Zhang θ.ά. [5] Με ηελ αχμεζε 

ησλ ΓHmix θαη δ εκθαλίδνληαη δηαθνξεηηθέο θάζεηο. Με ηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ηνπ δ (> 8) 

θαη κείσζε ηεο αξλεηηθήο ηηκήο ΓHmix (< 15 kJ/mol), κεηά ηελ ρχηεπζε, ηα ΗΔΑ κπνξνχλ 
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λα ζρεκαηίζνπλ αθφκε θαη κεηαιιηθφ γπαιί σο κεηαζηαζή δνκή, ζχκθσλα κε ηνπο 

εκπεηξηθνχο θαλφλεο ηνπ Inoue [9]. 

Χο εθ ηνχηνπ,  ε εληξνπία αλάκεημεο ζηα HEAs εμαξηάηαη φρη κφλν απφ ηε ρεκηθή ηνπο 

ζχλζεζε, αιιά θαη απφ ην κέγεζνο ησλ αηφκσλ ηνπο θαη ηελ ππθλφηεηα ζηνίβαμεο ηνπο [9].  

Γηα απηφ ην ιφγν αλαπηχρζεθε θαη ε ζεψξεζε πνπ αλαιχεηαη παξαθάησ. 

2.1.2.3. πλνιηθή εληξνπία δηακφξθσζεο ηεο αλάκεημεο (Total configurational entropy of 

mixing) 

Δπνκέλσο, βάζεη θαη ησλ δχν παξαπάλσ ζεσξήζεσλ γηα ηελ εληξνπία δηακφξθσζεο, 

πξνθχπηεη φηη ε ζπλνιηθή εληξνπία δηακφξθσζεο ηεο αλάκεημεο ST αλά ζθαίξα γηα έλα 

απζηεξά ζθαηξηθφ ζχζηεκα κε ζσκαηίδηα δηαθνξεηηθνχ κεγέζνπο κπνξεί λα εθθξαζηεί σο 

εμήο [9] : 

  (       )     (  )    (       )   , (8) 

Όπνπ: SC είλαη ε εληξνπία δηακφξθσζεο ηεο αλάκεημεο γηα έλα ηδαληθφ δηάιπκα, ε νπνία 

είλαη ηζνδχλακε κε ην ΓSmix ην νπνίν είλαη ηζνδχλακν κε ην ΓSconf ζηελ ζρέζε (1). Χο SE 

νξίδεηαη ε πιενλάδνπζα εληξνπία αλάκεημεο, ε νπνία είλαη ζπλάξηεζε ηεο αηνκηθήο 

ζχλζεζεο ci, ηνπ αηνκηθνχ κεγέζνπο ri θαη ηεο ζπλνιηθήο ππθλφηεηαο ζηνίβαμεο  μ [9]. 

εκαληηθφ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο ζπλνιηθήο εληξνπίαο δηακφξθσζεο ηεο αλάκεημεο ST, 

γηα ηα ΗΔΑs, απνηειεί φηη ην SE κεηψλεηαη κε ηε κείσζε ηεο ππθλφηεηαο αηνκηθήο 

ζηνίβαμεο μ θαη απαιείθεηαη φηαλ ην μ γίλεη πνιχ κηθξφ. Γεληθά ηζρχεη φηη θαζψο απμάλεη 

ε ζεξκνθξαζία, ε ππθλφηεηα ζηνίβαμεο (μ) ησλ αηφκσλ ελφο θξάκαηνο κεηψλεηαη θαη έηζη 

ε εληξνπία αλάκεημεο πξνζεγγίδεη ηελ ηηκή ηεο εληξνπίαο δηακφξθσζεο φπσο είρε 

ζεσξεζεί θαη απφ ηνλ Yeh θ.α. Παξ' φια απηά, ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ή ζε πςειέο 

ππθλφηεηεο ζηνίβαμεο, ην ST ζα κπνξνχζε λα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν απφ ην SC γηα 

έλα δεδνκέλν θξάκα [9]. 

2.1.3. Σα ηέζζεξα θχξηα θαηλφκελα ζε θξάκαηα πςειήο εληξνπίαο  

Σα θξάκαηα πςειήο εληξνπίαο, ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ αζπλήζηζηε θξακάησζε ηνπο, 

δειαδή ζην φηη δελ βαζίδνληαη ζε έλα θχξην θξακαηηθφ ζηνηρείν, αιιά πεξηιακβάλνπλ 

πνιιαπιά θξακαηηθά ζηνηρεία, ζε κεγάιεο πνζφηεηεο. χκθσλα κε ηνλ E.J. Pickering θ.α. , 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ εμήγεζε ησλ ηδηνηήησλ πνπ παξνπζηάδνπλ ηα δηάθνξα θξάκαηα 

πςειήο εληξνπίαο, έρνπλ πξνηαζεί ηέζζεξα βαζηθά θαηλφκελα πνπ επηδξνχλ ζηα  ΗΔΑs 

[15] :  

1) Σν θαηλφκελν ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο εληξνπίαο ησλ ζηεξεψλ δηαιπκάησλ 

(Entropic stabilization of solid solutions). 

2) Η πςειή παξακφξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο. (Severely distorted lattices). 

3) Η βξαδεία θηλεηηθή ηεο δηάρπζεο. (Sluggish diffusion kinetics). 



14 
 

4) Σν απνθαινχκελν θαηλφκελν θνθηέηι (Cocktail effect). 

2.1.3.1. Σν θαηλφκελν ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο εληξνπίαο ησλ ζηεξεψλ δηαιπκάησλ 

(Entropic stabilization of solid solutions) 

ε θξάκαηα φπσο ηα HEAs, κε βάζε ηελ θπζηθή κεηαιινπξγία ησλ ζπκβαηηθψλ θξακάησλ, 

αλακέλεηαη ηα θξάκαηα απηά λα έρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε (δηκεξψλ, 

ηξηκεξψλ θ.η.ι.)  ελψζεσλ ή θαη θάζεσλ. Αλ ίζρπε θάηη ηέηνην, ηα ΗΔΑs ζα είραλ 

πεξίπινθεο δνκέο, πνιχ δχζθνιεο λα αλαιπζνχλ, ελψ ζα ήηαλ εχζξαπζηα εθ θχζεσο. Κάηη 

ηέηνην ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζπκβαίλεη θαζψο ζηηο θιαζηθέο ζεσξήζεηο ακειείηαη ε 

επίδξαζε ηεο πςειήο εληξνπίαο αλάκεημεο (ηελ ζρέζε (9) παξνπζηάδεηαη ν ππνινγηζκφο 

ηεο ειεχζεξεο ελέξγεηαο αλάκεημεο). Η επίδξαζε ηεο πςειήο εληξνπίαο αλάκεημεο 

βαζίδεηαη ζηελ ζεψξεζε πνπ αλαθέξεη φηη φζν πςειφηεξε είλαη ε εληξνπία αλάκεημεο, 

ηφζν εληζρχεηαη ν ζρεκαηηζκφο ζηεξεψλ δηαιπκάησλ θαη εληζρχεηαη ν ζρεκαηηζκφο 

απινχζηεξσλ κηθξνδνκψλ απφ ηηο αλακελφκελεο [2]. Θεσξνχλην φηη ζηα πεξηζζφηεξα 

HEAs, ζηηο πεξηνρέο ζπλζέζεσο ηνπο, νη εληξνπίεο δηακφξθσζεο (configurational entropy) 

ησλ θξακάησλ είλαη αξθεηά πςειέο ψζηε λα μεπεξάζνπλ ηηο ελζαιπίεο ζρεκαηηζκνχ 

ελδνκεηαιιηθψλ θάζεσλ, κε απνηέιεζκα λα ζρεκαηίδνληαη κφλν ζηαζεξά ζηεξεά 

δηαιχκαηα [15]. Χζηφζν, πξφζθαηα κέζσ πεηξακαηηθψλ απνηειεζκάησλ θαίλεηαη φηη 

ππάξρνπλ πνιχ ιίγα HEAs ζηαζεξά σο έλα κνλνθαζηθφ ζηεξεφ δηάιπκα ζε φιεο ηηο 

ζεξκνθξαζίεο, θαζψο παξαηεξήζεθε ε χπαξμε ελδνκεηαιιηθψλ θάζεσλ ή θαζαξά 

ζηνηρεηαθψλ θάζεσλ, θάηη πνπ κπνξεί λα εμεγεζεί κε ηελ ρξήζε ηνπ δεχηεξνπ 

ζεξκνδπλακηθνχ λφκνπ [2]. 

Βάζεη ηνπ δεχηεξνπ λφκνπ ηεο ζεξκνδπλακηθήο, ζε έλα θξάκα ζε ζηεξεή θαηάζηαζε, ε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί  είλαη απηή ηεο ηζνξξνπίαο. Χο θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο νξίδεηαη 

απηή ε θαηάζηαζε πνπ έρεη ηε ρακειφηεξε ειεχζεξε ελέξγεηα ζηηο ζπλζήθεο θάζε 

πεξίπησζεο. Τπάξρνπλ ηξεηο πηζαλέο θαηεγνξίεο αληαγσληζηηθψλ θάζεσλ, νη θάζεηο ελφο 

ζηνηρείνπ, νη ελδνκεηαιιηθέο ελψζεηο θαη νη θάζεηο ζηεξενχ δηαιχκαηνο. ηνλ Πίλαθα 1. 

παξνπζηάδνληαη ζπγθξηηηθά ηα ΓH
mix

, ΓS
mix

 θαη ΓG
mix

 κεηαμχ ησλ ηξηψλ πηζαλψλ θάζεσλ 

ζε ΗΔΑs κε n ζηνηρεία [2]. 

Με βάζε ηελ ειεχζεξε ελέξγεηα αλάκεημεο ΓG
mix

 Gibbs ηζρχεη φηη: 

                    , (9) 

Όπνπ: ΓH
mix

 θαη ΓS
mix 

ε ελζαιπία θαη εληξνπία αλάκεημεο αληίζηνηρα [2]. 
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Πίλαθαο 1. χγθξηζε ησλ ΓG
mix

 , ΓH
mix 

θαη ΓS
mix

 γηα ηηο ζηνηρεηαθέο θάζεηο, ηηο ελδνκεηαιιηθέο θάζεηο θαη 

ηα ηπραία ζηεξεά δηαιχκαηα. πκπεξηιακβάλεηαη θαη κηα ηέηαξηε θαηεγνξία, απηή ησλ απιψλ ελψζεσλ. Ο 

παξαθάησ πίλαθαο ηζρχεη αλ ζεσξεζεί θξάκα πςειήο εληξνπίαο κε n αξηζκφ ζηνηρείσλ, κε ηζρπξνχο 

δεζκνχο κεηαμχ αληαγσληζηηθψλ ζηνηρείσλ. ηελ ΓH
mix

 δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ ε ελέξγεηα παξακφξθσζεο 

απφ ηελ δηαθνξά κεγέζνπο ησλ αηφκσλ ηνπ πιηθνχ [2]. 

 

Δπί ηνπ παξφληνο, απφ ηα HEAs πνπ έρνπλ κειεηεζεί , πηζηεχεηαη φηη ηα κφλα πνπ είλαη 

ζηαζεξά σο κνλνθαζηθά ζηεξεά δηαιχκαηα, ζε φιν ην εχξνο ησλ ζεξκνθξαζηψλ, είλαη ηα 

ηζναηνκηθά ―ππξίκαρα‖ ρσξνθεληξνκέλα (BCC) φπσο ην VNbMoTaW, θαη θάπνηα κέιε 

ησλ ζπζηεκάησλ TiVxZrNbMoy θαη AlxCrFeCoNi κε κηθξέο ηηκέο x θαη y [15]. Έξεπλα 

έρεη ππνδείμεη φηη ε πξνζζήθε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ΑΙ, Σί ή θαη Cu (> 5 at.%) ζε ΗΔΑ, 

ζρεδφλ πάληα θαηαιήγεη ζην ζρεκαηηζκφ θάζεσλ πεξηζζφηεξσλ απφ κία. Δλψ ε 

ελζσκάησζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ Cr, ζε κε ππξίκαρα θξάκαηα, απμάλεη ηελ 

πηζαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ ζίγκα-θάζεσλ [15]. 

Οη Otto θ.α.  ζε εξεπλά ηνπο  ζην θξάκα CrMnFeCoNi, αληηθαηέζηεζαλ ζηνηρεία ηεο 

αξρηθήο ζχλζεζεο κε άιια ζηνηρεία, πνπ είραλ ηελ ίδηα θξπζηαιιηθή δνκή, ζπγθξίζηκν 

αηνκηθφ κέγεζνο θαη φκνηα ειεθηξαξλεηηθφηεηα κε ην άηνκν πνπ αληηθαηαζηνχλ. ε απηή 

ηε κειέηε δηαπηζηψζεθε φηη ζε θάζε πξνζπάζεηα ππνθαηάζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ, ην 

δεκηνπξγεζέλ θξάκα δελ ήηαλ ζηαζεξφ σο έλα κνλνθαζηθφ ζηεξεφ δηάιπκα [16]. Οη 

Senkov θ.α. θαη Troparevsky θ.α. , έρνπλ πξνβιέςεη, αληίζεηα κε ηε θηινζνθία ζρεδίαζεο 

ησλ ΗΔΑs φηη ν ζρεκαηηζκφο ελδνκεηαιιηθψλ θάζεσλ γίλεηαη πην πηζαλφο θαζψο 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ θξακαηηθψλ ζηνηρείσλ (φπσο θαίλεηαη θαη ζην ρήκα 3) [17-19]. 

Σν ζπκπέξαζκα απηφ ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηνπο Cantor θ.α. , νη νπνίνη βξήθαλ φηη ζηα 

ηζναηνκηθά θξάκαηα κε 16 θαη 20 θξακαηηθά ζηνηρεία, ε κηθξνδνκή δελ ήηαλ κνλνθαζηθή 

[4]. 
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ρήκα 3.Σν πνζνζηφ ησλ θξακάησλ κε Ν ζπζηαηηθά πνπ πξνβιέπεηαη λα ππάξρνπλ σο ζηεξεά δηαιχκαηα 

(SS), σο ελδνκεηαιιηθέο θάζεηο (IM), θαη σο κείγκαηα ζηεξεψλ δηαιπκάησλ θαη ελδνκεηαιιηθψλ θάζεσλ(SS 

+ IM) [15]. 

Όζνλ αθνξά ην θαηλφκελν ηεο ζηαζεξνπνίεζεο ηεο εληξνπίαο ησλ ζηεξεψλ δηαιπκάησλ, 

πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα ηξία ζεκεία.  

1) Πξψηνλ, πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί φηη ν θαλφλαο θάζεσλ ηνπ Gibbs δειψλεη ηνλ 

κέγηζην αξηζκφ θάζεσλ, ζε θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζε 

νπνηνδήπνηε ζεκείν ελφο δηαγξάκκαηνο θάζεο θαη φρη ηνλ αξηζκφ πνπ κπνξεί λα 

αλακέλεηαη γεληθά. 

2) Γεχηεξνλ, είλαη ζαθέο φηη νη ζπζρεηηδφκελνη κε ηελ ελζαιπία παξάγνληεο 

ππεξληθνχλ ηελ επίδξαζε ηεο εληξνπίαο ζε πνιπθαζηθά ΗΔΑs θαη δελ ππάξρεη 

θακία εγγχεζε φηη ηα ηπρφλ ζηεξεά δηαιχκαηα πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ 

απνζχλζεζε πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο απφ φια ηα ζηνηρεία. 

3) Σξίηνλ, απαηηείηαη πνιχ πξνζεθηηθή εθηίκεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ HEAs πξνηνχ 

ππνβιεζνχλ αμηψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ησλ θάζεσλ πνπ 

κπνξεί λα ππάξρνπλ θάηη πνπ δελ έρεη επηηεπρζεί ζε πνιιέο κειέηεο πνπ αθνξνχλ 

ηα HEAs [15]. 

Δπηπξφζζεηα, δελ έρνπλ αθφκε παξνπζηαζηεί ηθαλνπνηεηηθά ζηνηρεία πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ φηη ε εληξνπία δηακφξθσζεο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζηεξεψλ δηαιπκάησλ ζε πνιπθαζηθά ΗΔΑs [15]. 

2.1.3.2. Yςειή παξακφξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο. (Severely distorted lattices) 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε εηζαγσγή αηφκσλ αληηθαηάζηαζεο ζε κηα κήηξα, πξνθαιεί ηελ 

κεηαηφπηζε ησλ γεηηνληθψλ αηφκσλ απφ ηηο ηδαληθέο πιεγκαηηθέο ζέζεηο ηνπο, 

δεκηνπξγψληαο έλα πεδίν παξακφξθσζεο,  ην νπνίν νδεγεί ζε κεηαβνιή ηεο παξακέηξνπ 

πιέγκαηνο. Οη ηνπηθέο παξακνξθψζεηο γχξσ απφ ην άηνκν ηεο δηαιπφκελεο νπζίαο ζα 

αιιεινεπηδξάζνπλ ειαζηηθά κε δηαηαξαρέο πνπ θηλνχληαη κέζα ζην πιηθφ, κε απνηέιεζκα 
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ηελ ζθιήξσζε, ιφγν ζηεξενχ δηαιχκαηνο [20]. Μνληέια ζθιήξσζεο κέζσ ζηεξενχ 

δηαιχκαηνο έρνπλ παξαρζεί ηφζν γηα ειαθξά φζν θαη γηα έληνλα θξακαησκέλα θξάκαηα 

[21,22]. Οξηζκέλεο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ζνβαξή παξακφξθσζε ηνπ πιέγκαηνο ζηα 

HEAs ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηηο ηδηφηεηεο ηνπο [9,23-26,28], θαη θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ 

αχμεζε ηεο αληνρήο ηνπο [26,27]. 

ηα ρήκαηα 4. θαη 5. απεηθνλίδεηαη ε επίδξαζε ηεο ηνπηθήο παξακφξθσζεο ηνπ 

πιέγκαηνο ζε ΗΔΑ. Έρεη πξνηαζεί φηη απηέο νη δηαζηξεβιψζεηο ηνπ πιέγκαηνο 

πξνθχπηνπλ φρη κφλν απφ ηελ δηαθνξά ηνπ αηνκηθνχ κεγέζνπο, αιιά θαη απφ ηηο δηαθνξέο 

ζηελ πξνηηκεηέα θξπζηαιιηθή δνκή θαη ηνπο πξνηηκεηένπο δεζκνχο κεηαμχ ησλ 

θξακαηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλππάξρνπλ. Δπίζεο, έρεη ηνληζζεί φηη ε κεηνχκελε έληαζε 

ησλ θνξπθψλ XRD ζηα HEAs είλαη έλδεημε ηεο δηαζηξέβισζεο ηνπ πιέγκαηνο [15]. 

 

ρήκα 4. ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ παξακνξθσκέλνπ πιέγκαηνο ζε HEAs [5]. 
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ρήκα 5. ρεκαηηθή απεηθφληζε ηεο ηπραίαο αλάκεημεο ζηνηρείσλ, κε δηάθνξα αηνκηθά κεγέζε, ζε έλα 

πνιπζχλζεην θξάκα. ηελ πεξίπησζε απηή, ε εληξνπία δηακφξθσζεο ηεο αλάκημεο ηνπ θξάκαηνο εμαξηάηαη 

φρη κφλν απφ ηε ρεκηθή ζχλζεζε αιιά θαη απφ ην κέγεζνο θαη ηε ζηνίβαμε ησλ αηφκσλ [9]. 

Αλ θαη έρεη πξνηαζεί φηη κε ηηο εηθφλεο πςειήο αλάιπζεο TEM (HRTEM) κπνξεί λα 

παξαηεξεζεί ε παξακφξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο, [29,15] νη ήπηεο θαη επξείεο 

παξακνξθψζεηο, ιφγσ ηεο παξνπζίαο ειαηησκάησλ δνκήο, φπσο νη δηαηαξαρέο, δελ 

αληηζηνηρνχλ κε ηελ ηνπηθή παξακφξθσζε πνπ πξνηείλεηαη απφ ηνλ Yeh θ.α. Οη Toda-

Caraballo θαη Rivera-Diáz-del-Castillo ρξεζηκνπνηψληαο ηφζν ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

ζεσξίαο ηεο ζπλάξηεζεο ππθλφηεηαο (DFT) φζν θαη έλα κνληέιν ειαηεξίνπ βαζηζκέλν ζε 

ηεηξαγσληθά δπλακηθά, πξνέβιεςαλ ηελ παξακφξθσζε ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο ζηα 

HEAs. ηελ κειέηε πξνβιέθζεθαλ ηνπηθέο παξακνξθψζεηο ζην BCC HEA VΝbMoTaW, 

φρη κεγαιχηεξεο απφ ην + 5% ηεο παξακέηξνπ πιέγκαηνο [28,15]. 

Γίλεηαη, ινηπφλ, ζαθέο φηη ζηα HEAs, νπνηαδήπνηε παξακφξθσζε ζα απμήζεη εγγελψο ηελ 

ειεχζεξε ελέξγεηα ηνπ πιέγκαηνο, ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο, αληηζηαζκίδνληαο έηζη 

νπνηαδήπνηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ζηεξεψλ δηαιπκάησλ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ αχμεζε 

ηεο εληξνπίαο δηακφξθσζεο. Βάζεη ηνπ παξαπάλσ γίλεηαη εκθαλέο φηη δελ δχλαηαη λα 

επηηεπρζεί ηαπηφρξνλα ζηαζεξφηεηα ηνπ ζηεξενχ δηαιχκαηνο θαη κεγάιε παξακφξθσζε 

ηνπ πιέγκαηνο, φκσο είλαη δπλαηφλ λα επηηεπρζνχλ ελδηάκεζεο ζπλζήθεο πνπ ζα 

εμππεξεηνχλ ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ θξάκαηνο ζε θάζε πεξίπησζε [2,15]. 

2.1.3.3. Η βξαδεία θηλεηηθή ηεο δηάρπζεο. (Sluggish diffusion kinetics) 

Όζνλ αθνξά ηελ θηλεηηθή ηεο δηάρπζεο ζηα HEAs ππάξρνπλ δχν ππνζέζεηο κε 

επηθξαηέζηεξε ηελ δεχηεξε. Η πξψηε εθηηκά φηη ε θηλεηηθή ηεο δηάρπζεο ζηα ΗΔΑs είλαη 

ππεξβνιηθά αξγή ή ππνηνληθή. Η δεχηεξε εθηηκά φηη ε θηλεηηθή ηεο δηάρπζεο ζηα ΗΔΑs 

δελ είλαη αξγή ή ππνηνληθή, αληίζεηα εθηηκά φηη θαηά πεξηπηψζεηο είλαη πην ηαρεία ε 

δηάρπζε ζηα HEAs απφ θάπνηα δηκεξή θξάκαηα  [5,8,15]. 
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Η ππφζεζε φηη ε θηλεηηθή ηεο δηάρπζεο ζηα ΗΔΑs είλαη ππεξβνιηθά αξγή ή ππνηνληθή 

είλαη ζηελά ζπλπθαζκέλε κε ην θαηλφκελν ηεο έληνλεο παξακφξθσζεο ηνπ θξπζηαιιηθνχ 

πιέγκαηνο [30-33,35]. Οη Yeh θ.α. έρνπλ πξνηείλεη φηη ε κε νκαιή αξγή δηάρπζε ζηα 

ΗΔΑs πξνέξρεηαη απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο δπλεηηθέο ελέξγεηεο ησλ ζέζεσλ ηνπ 

πιέγκαηνο πνπ πιεξνχληαη απφ ηα δηαρένληα άηνκα. ε έλα ηππηθφ θξάκα, ην δπλακηθφ 

ελέξγεηαο πνπ ζπλδέεηαη κε θάζε ζέζε ηνπ πιέγκαηνο είλαη πεξίπνπ ίζν. Αληίζεηα ζε έλα 

HEA ππάξρνπλ ζέζεηο ζην πιέγκα νη νπνίεο, είλαη πξνηηκεηέεο γηα ηα δηαρένληα άηνκα θαη 

απηέο ιεηηνπξγνχλ σο πξνζσξηλέο παγίδεο, επηβξαδχλνληαο, έηζη, ην θαηλφκελν ηεο 

δηάρπζεο. Έρεη πξνηαζεί επίζεο, φηη αληίζηξνθα νη παξακνξθψζεηο ηνπ πιέγκαηνο 

επηβαξχλνπλ ην θαηλφκελν ηεο βξαδείαο δηάρπζεο ζηα HEAs [34], θάηη πνπ θαίλεηαη 

εχινγν θαζψο αλακέλνπκε δηαθπκάλζεηο ζηηο ελέξγεηεο ησλ ζέζεσλ ελφο 

παξακνξθσκέλνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο [15]. 

Δπηπξφζζεηα σο επηβεβαίσζε ηεο πξψηεο ππφζεζεο έρεη πξνηαζεί, ε  αληίζηαζε ζε 

αλαθξπζηάιισζε πνπ παξαηεξείηαη ζε κεξηθά HEAs [15]. Πξάγκαηη, ε βξαδεία αηνκηθή 

δηάρπζε παξεκπνδίδεη ηελ αλαθξπζηάιισζε, αιιά νη ξπζκνί ηεο αλαθξπζηάιισζεο 

εμαξηψληαη επίζεο απφ άιιεο κεηαβιεηέο φπσο [45] : 

 Σελ ζπγθέληξσζε δηαηαξαρψλ.  

 Σελ πθηζηάκελε παξακφξθσζε ηνπ πιέγκαηνο.  

 Σν κέγεζνο ησλ θφθθσλ.  

 Σελ παξνπζία δεχηεξσλ θάζεσλ ή άιισλ αλνκνηνγελεηψλ. 

Μηα εθ ησλ κειεηψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηελ ππφζεζε φηη ε θηλεηηθή ηεο δηάρπζεο ζηα ΗΔΑs 

είλαη θαηά πεξηπηψζεηο πην ηαρεία απφ θάπνηα δηκεξή θξάκαηα είλαη απηή ησλ Tsai θ.α., κε 

ηίηιν ―Sluggish diffusion in cocrfemnni high-entropy alloys‖ πνπ δεκνζηεχηεθε ην 2013. 

Οη Tsai θ.α. ζηελ κειέηε απηή κε κεηξνχκελεο ηηκέο γηα ηνπο ζπληειεζηέο απηνδηάρπζεο 

ζε HEAs, εμέηαζαλ ηε δηάρπζε θάζε ζπζηαηηθνχ ζηνηρείνπ ζην ηζναηνκηθφ HEA 

CrMnFeCoNi . Γηαπίζησζαλ φηη νη ηηκέο ηνπ ιφγνπ, Q/Tm (φπνπ Q είλαη ε ελέξγεηα 

ελεξγνπνίεζεο ηεο δηάρπζεο γηα θάζε ζηνηρείν θαη Tm ην ζεκείν ηήμεο ηνπ θξάκαηνο) 

ήηαλ πςειφηεξεο ζην HEA απφ ηνπο σζηεληηηθνχο ράιπβεο θαη επηιεγκέλα δηκεξή FCC 

θξάκαηα [35]. 

Δθηφο απφ ηηο άκεζεο κεηξήζεηο γηα ηελ δηάρπζε, ππάξρνπλ πνιιέο πεηξακαηηθέο ελδείμεηο 

πνπ ππνδειψλνπλ φηη ε αηνκηθή θίλεζε ζηα HEAs δελ είλαη αζπλήζηζηα ππνηνληθή. 

Ιδηαίηεξεο ζεκαζίαο είλαη νη παξαηεξήζεηο θαηαθξεκληζκάησλ ζε πνιιά δείγκαηα HEAs 

ζε θαηάζηαζε as-cast [6,37-42], ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ ζε 

πνιχ ηαρεία ςχμε [43,44], αιιά θαη ζε εθείλσλ πνπ ππέζηε βαθή κεηά απφ ζεξκηθέο 

θαηεξγαζίεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία [36,38]. Δλδεηθηηθά, αλαθαιχθζεθε φηη ζην HEA 

Al0.5CrFeCoNiCu, ηα θαηαθξεκλίζκαηα Β2 πνπ βαζίδνληαη ζε Ni-Al είλαη ηθαλά λα 

ζρεκαηηζηνχλ κε ςχμε ζηνλ αέξα απφ πςειέο ζεξκνθξαζίεο [15,40]. 
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εκαληηθφ φζνλ αθνξά ηε ζρέζε ηνπ ξπζκνχ θαηαθξήκληζεο κε ηνλ ξπζκφ δηάρπζεο είλαη 

φηη νη αηνκηθέο ξνέο δελ επεξεάδνληαη κφλν απφ ηελ δηάρπζε, αιιά επεξεάδνληαη εμίζνπ 

θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηνπ ρεκηθνχ δπλακηθνχ. Παξ 'φια απηά, ε 

ηαρεία θαηαθξήκληζε ππνδειψλεη φηη απηέο νη ξνέο είλαη πςειέο. Δάλ εμεηάζνπκε ηελ 

πηζαλφηεηα νη ηηκέο δηάρπζεο λα είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε HEAs, ηφηε ζε πεξηπηψζεηο 

ηαρείαο θαηαθξήκληζεο πξέπεη νη κεηαβνιέο ζην ρεκηθφ δπλακηθφ λα είλαη αμηνζεκείσηα 

κεγάιεο. Απηέο νη πεξηπηψζεηο ζα κπνξνχζαλ ηφηε λα ζεσξεζνχλ σο επηβεβαίσζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ηεο δπλεηηθήο ελέξγεηαο ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο πνπ πξνηείλνπλ νη 

Yeh θ.α. [31-33,35] ε απηή ηελ πεξίπησζε, νη κεηαβνιέο ηεο ελέξγεηαο είλαη απιά ηφζν 

κεγάιεο ψζηε ε δηάηαμε ή ε νκαδνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ λα είλαη αλαπφθεπθηε. [15] 

πλνπηηθά, ηα ζηνηρεία πνπ εμεηάδνληαη εδψ ππνδειψλνπλ φηη ε θηλεηηθή ηεο δηάρπζεο ζε 

έλα HEA κπνξεί λα είλαη είηε αξγή είηε ηαρεία, αιιά απηή ε ζεψξεζε δελ είλαη 

γεληθεπκέλε ζε φια ηα HEAs. 

2.1.3.4. Φαηλφκελν θνθηέηι (Cocktail effect) 

Σν ηέηαξην βαζηθφ θαηλφκελν πνπ πξφβαιε ν Yeh ήηαλ ην θαηλφκελν θνθηέηι (Cocktail 

effect) [50]. Ο φξνο ―Cocktail effect‖  πξνέξρεηαη απφ ηνλ Ranganathan απφ κηα έξεπλα κε 

ηίηιν ―Alloyed pleasures: Multimetallic cocktails‖, ε νπνία πεξηγξάθεη ηελ αλάκεημε 

ζηνηρείσλ ζε έλα ―mutimetallic cocktail‖ γηα ηελ παξαγσγή HEAs. [46] Αλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα γίλεηαη κηα πεξηγξαθή ηνπ θαηλνκέλνπ θνθηέηι, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

θαηλφκελν θνθηέηι είλαη ίζσο ην πην αθεξεκέλν απφ άπνςε ζεσξίαο ζε ζρέζε κε ηα 

ππφινηπα βαζηθά θαηλφκελα ησλ HEAs θαη είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα ηη 

ελλνείηαη κε ηνλ φξν απηφ ή ηη ην θαζηζηά ηδηαίηεξα μερσξηζηφ ζαλ θαηλφκελν [15, 50]. 

Σν θαηλφκελν θνθηέηι αθνξά ηελ επηινγή ησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ ζχλζεζε ελφο HEA, πνπ 

βαζίδεηαη εηδηθά ζηηο ηδηφηεηεο πνπ ζα πξνζθέξεη ην θάζε ζηνηρείν, μερσξηζηά, ζην 

παξαρζέλ ΗΔΑ. Απηή ε πξνζέγγηζε είλαη κηα επέθηαζε ηεο κεζφδνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηα 

ζχλζεηα πιηθά φπνπ ηα πιηθά ζπλδπάδνληαη κε βάζε ηηο κεκνλσκέλεο ηδηφηεηέο ηνπο γηα 

λα παξαγάγνπλ έλα πιηθφ πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα ηζνξξνπία απηψλ ησλ ηδηνηήησλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ΗΔΑs παξνπζηάδνληαη σο έλα ζχλζεην πιηθφ πνιιψλ ζηνηρείσλ, 

πνπ επηιέγνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα θξάκα πνπ ζα δηαζέηεη ηηο επηζπκεηέο ηδηφηεηεο. 

Έλα παξάδεηγκα απηήο ηεο πξνζέγγηζεο ζρεδηαζκνχ είλαη ε πξνζζήθε Al θαη Cr ζε έλα 

θξάκα γηα ηε βειηίσζε ηεο αληνρήο ζηελ νμείδσζε ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Απηή ε 

ζπλδπαζηηθή πξνζέγγηζε ζην ζρεδηαζκφ θξακάησλ δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί κνλαδηθή γηα 

ηα ΗΔΑs, θαζψο ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζρεδηαζκφ φισλ ησλ ζπκβαηηθψλ θξακάησλ. 

Αλεμάξηεηα ηεο νκνηφηεηαο ηεο κε ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ην ζρεδηαζκφ 

θξακάησλ, ε πξνζέγγηζε απηή είλαη ρξήζηκε γηα ηελ δηεξεχλεζε πεξηζζφηεξσλ πηζαλψλ 

ζπλζέζεσλ HEAs [15,50]. 
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2.1.4. Καηεγνξίεο ησλ HEAs  

Σα HEA έρνπλ αλνίμεη έλα ηεξάζηην πεδίν γηα ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε κεηαιιηθψλ 

θξακάησλ. Δίλαη επνκέλσο απαξαίηεην λα ηαμηλνκνχληαη ηα ΗΔΑs κε βάζε ηα θξακαηηθά 

ζηνηρεία. Οη θχξηεο θαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ [2]: 

 Σα HEAs κεηαβαηηθψλ κεηάιισλ (transition metal HEAs).  

 Σα ππξίκαρα HEAs (Refractory HEAs, RHEAs). 

 Η ηξίηε θαηεγνξία αθνξά ηηο ππφινηπεο πηζαλέο ζπλζέζεηο ησλ HEAs [2]. 

2.1.4.1 Σα HEAs κεηαβαηηθψλ κεηάιισλ 

Σα HEAs κεηαβαηηθψλ κεηάιισλ είλαη ε κεγαιχηεξε θαηεγνξία αλάκεζα ζηηο ηξεηο. ηα 

κεηαβαηηθά κέηαιια αλήθνπλ ηα  Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Ti θαη V. Έλα απφ ηα πην 

γλσζηά θξάκαηα πνπ αλήθνπλ ζε απηή ηελ νκάδα είλαη ην θξάκα Cantor, ην νπνίν είλαη ην 

ηζναηνκηθφ CoCrFeMnNi [4]. Δπηπιένλ, ηα ΗΔΑ βαζηζκέλα ζε απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί 

λα πεξηέρνπλ άιια ζηνηρεία αληηθαηάζηαζεο (π.ρ. Αl) ή ζηνηρεία παξεκβνιήο (π.ρ. C). Σα 

HEAs κεηαβαηηθψλ κεηάιισλ παξνπζηάδνπλ έλα επξχ θάζκα ρεκηθψλ ζπζηαηηθψλ, 

κηθξνδνκψλ θαη ηδηνηήησλ θαη κπνξεί λα θαηεγνξηνπνηεζεί πεξαηηέξσ ζε δηαθνξεηηθέο 

ππνθαηεγνξίεο [2]. Οη ππνθαηεγνξίεο ησλ ΗΔΑs κεηαβαηηθψλ κεηάιισλ είλαη [2]: 

 Σα επηεθηηθά HEAs (ΔΗΔΑs), ηα νπνία έρνπλ ζχζηαζε ίζε κε ηελ επηεθηηθή 

αλάινγα κε ην ζπλδπαζκφ ησλ θξακαηηθψλ ζηνηρείσλ θάζε θνξά. Υξίδνπλ 

ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο ιφγσ ησλ πνιιά ππνζρφκελσλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπο 

(πςειή κεραληθή αληνρή κε πςειή νιθηκφηεηα). 

 Σα HEAs επγελψλ κεηάιισλ πνπ απνηεινχληαη απφ επγελή κέηαιια. 

 Σα ππεξθξάκαηα πςειήο εληξνπίαο. Σα ππεξθξάκαηα απηά δηαζέηνπλ εμαηξεηηθή 

αληνρή ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηθαλνπνηεηηθή αληνρή ζε εξππζκφ θαηάιιειε 

γηα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο [2]. 

2.1.4.2. Σα refractorty HEAs 

Σα RHEAs απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία κε πςειφ ζεκείν ηήμεο θαη απεπζχλνληαη θπξίσο 

ζε εθαξκνγέο ζπλζεθψλ πςειήο ζεξκνθξαζίαο [2]. Σα θξάκαηα πςειήο εληξνπίαο κε 

―ππξίκαρεο‖ ηδηφηεηεο (RHEAs) έρνπλ πξνζειθχζεη ζεκαληηθή πξνζνρή ιφγσ ηνπ 

αληηιακβαλφκελνπ δπλακηθνχ ηνπο σο πιηθά γηα πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Απηά ηα ΗΔΑs 

απνηεινχληαη απφ ζηνηρεία κε πςειά ζεκεία ηήμεο θαη θαιέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο (θπξίσο Cr, Hf, Mo, Nb, Ta, Ti, V θαη W) κε πεξαηηέξσ θξακαηηθέο 

πξνζζήθεο (φπσο Αl) γηα ηε βειηίσζε άιισλ ηδηνηήησλ φπσο ε αληνρή ζηελ νμείδσζε. Οη 

Senkov θ.α. ην 2010 πξσηνπφξεζαλ πξαγκαηνπνηψληαο έξεπλα ζηα ηζναηνκηθά θξάκαηα 

W-Nb-Mo-Ta θαη W-Nb-Mo-Ta-V. Σα δχν απηά RHEAs ζρεκαηίδνπλ κηα κνλνθαζηθή 

δνκή ζηεξενχ δηαιχκαηνο BCC, αιιά αζηνρνχλ ςαζπξά ζε ζεξκνθξαζίεο δσκαηίνπ [11]. 
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Μηα αμηνζεκείσηε εμαίξεζε ζην θαηλφκελν ηεο ςαζπξφηεηαο ήηαλ ην ηζναηνκηθφ RHEA 

HfZrNbTiTa, ην νπνίν κπνξεί λα δερηεί θαη δηακφξθσζε κε ςπρξή έιαζε [47]. Με ην 

ηειεπηαίν θξάκα απνδείρζεθε φηη δχλαηαη λα αλαπηπρζνχλ φιθηκα RHEAs [2]. 

Η κεραληθή ζπκπεξηθνξά πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ RHEAs έρεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ αλάπηπμε εμαξηεκάησλ κε πςειφηεξε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο απφ ηα ζπκβαηηθά 

ππεξθξάκαηα. Αιιά ε ρακειή αληίζηαζε ζε νμείδσζε ησλ RHEAs παξακέλεη κηα 

πξφθιεζε πνπ πξέπεη λα μεπεξαζηεί γηα ηηο εθαξκνγέο ηνπο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. H 

πξνζζήθε Cr, Αl θαη Si παξαηεξήζεθε φηη βειηηψλεη ηελ αληνρή ζηελ νμείδσζε, 

ζρεκαηίδνληαο πξνζηαηεπηηθά θηικ νμεηδίσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ θξάκαηνο (π.ρ. θηικ 

Al2O3). [48,49] 

2.1.4.3. Διαθξά HEAs ή HEAs ρακειήο ππθλφηεηαο (Lightweight HEAs, LWHEAS) 

Οη αλαδπφκελεο θαηεγνξίεο ΗΔΑs, φπσο ηα LWHEAs, παξνπζηάδνπλ λέεο πξνθιήζεηο θαη 

επθαηξίεο γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πιηθψλ γηα θξίζηκεο εθαξκνγέο πνπ απαηηνχλ 

κείσζε ηνπ βάξνπο ηεο θαηαζθεπήο, φπσο εθαξκνγέο ζηνπο ηνκείο ηεο αεξνδηαζηεκηθήο 

θαη ησλ κεηαθνξψλ [1,2]. Απηά ηα ΗΔΑs πεξηέρνπλ θπξίσο ζηνηρεία ρακειήο ππθλφηεηαο 

(φπσο Al, Be, Li, Mg, Sc, Si, Sn, Ti θαη Zn). ε λαλνθξπζηαιιηθά LWHEAs, φπσο ην 

Al20Li20Mg10Sc20Ti30 πνπ παξαζθεπάδεηαη κε ΜΑ, παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή αλαινγία 

αληνρήο/βάξνπο [2]. Δπίζεο κηα λέα ηδέα πνπ έρεη μεθηλήζεη λα κειεηάηαη ηελ ηειεπηαία 

πεληαεηία είλαη ε αλάπηπμε ―ειαθξψλ ππξίκαρσλ HEAs‖ (Lightweight Refractorty HEAs, 

LW-RHEAS). Πξφθεηηαη γηα HEAs ηα νπνία θαηαζθεπάδνληαη απφ ζηνηρεία (π.ρ. Hf, Ti 

θ.α.) ηα νπνία έρνπλ θαη πςειφ ζεκείν ηήμεο, αιιά ηαπηφρξνλα έρνπλ κηθξή ππθλφηεηα. 

ηφρνο ηεο αλάπηπμεο απηψλ ησλ θξακάησλ είλαη λα αλαπηπρζνχλ θξάκαηα κε θαιχηεξεο 

ηδηφηεηεο, ψζηε λα αληηθαηαζηήζνπλ ζπκβαηηθά θξάκαηα ηα νπνία βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε 

εμαξηήκαηα πνπ εθηίζεληαη ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ελψ απαηηείηαη θαη πςειή ζρέζε 

αληνρήο/βάξνπο [1,2,53]. 

2.2. Κξάκα πςειήο εληξνπίαο AlTiVCr 

2.2.1. Ιζναηνκηθφ ΗΔΑ AlTiVCr 

Σν ηζναηνκηθφ HEA AlTiVCr είλαη έλα θξάκα κε πςειή ζθιεξφηεηα θαη ζρεηηθά ρακειή 

ππθλφηεηα [53]. Η πξψηε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά ζην ηζναηνκηθφ θξάκα πςειήο 

εληξνπίαο AlTiVCr έγηλε απφ ηνπο Y. Qiu θ.α. , ην 2016 ζηελ έξεπλα ηνπο κε ηίηιν ―A 

lightweight single-phase AlTiVCr compositionally complex alloy‖. Αλ θαη ην θξάκα 

νπζηαζηηθά είλαη κέζεο εληξνπίαο, ζηελ βηβιηνγξαθία γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφ σο θξάκα 

πςειήο εληξνπίαο [51]. Γηα απηφ ην ιφγν, θαη ζε απηφ ην έγγξαθν, ε αλαθνξά ζε απηφ ην 

θξάκα ζα γίλεηαη σο ΗΔΑ. Όζνλ αθνξά ηελ νλνκαζία ηνπ θξάκαηνο ζα γίλεηαη κε 

αλαθνξά ζηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινχλ κε αιθαβεηηθή ζεηξά, δειαδή ζα αλαθέξεηαη σο 

AlTiVCr.  

Σν θξάκα απηφ δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ πξνζπάζεηα παξαγσγήο ελφο ΗΔΑ πνπ ζα είλαη 

κνλνθαζηθφ θαη ζα απνηειείηαη απφ έλα ζηεξεφ δηάιπκα, ελψ ηαπηφρξνλα ζα πιεξνί θαη 
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δχν αθφκα πεξηνξηζκνχο. Ο πξψηνο πεξηνξηζκφο αθνξνχζε ην εηδηθφ βάξνο φπνπ ην 

θξάκα ζα έπξεπε λα είλαη ειαθξχ θαη λα απνηειείηαη απφ ζηνηρεία ειαθξχηεξα ηνπ Fe, 

αιιά θαη αλζεθηηθά ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Ο δεχηεξνο πεξηνξηζκφο αθνξνχζε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ θξάκαηνο λα ππνζηεί επεμεξγαζία κε ζπκβαηηθέο κεζφδνπο. Σν θξάκα 

κέρξη ζήκεξα έρεη παξαρζεί κφλν κέζσ arc melting απφ πξψηεο χιεο Al, Ti, V, Cr πςειήο 

θαζαξφηεηαο (99.8%+) νη νπνίεο επαλαηήθνληαη αξθεηέο θνξέο έσο φηνπ επηηεπρζεί 

νκνηνγέλεηα ζην θξάκα. Η δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ζε αηκφζθαηξα αξγνχ ζε πδξφςπθην  

θαινχπη απφ ραιθφ [51-53]. 

Πίλαθαο 2. Πεηξακαηηθέο παξάκεηξνη ππθλφηεηαο θαη πξφβιεςεο θάζεσλ γηα ην θξάκα AlTiVCr . [51]. 

Alloy ξ (g/cm
3
) δ ΓHmix(kJ/mol) ΓSmix(J/mol*K) Χ 

AlTiVCr 5,06 6,4% -16,75 11,5 1,25 

 

χκθσλα κε ηνλ ηνπο Y. Qiu θ.α. ην ηζναηνκηθφ AlTiVCr έρεη ππθλφηεηα 5,06 g/cm
3 

θαη 

ζθιεξφηεηα ίζε κε 498 HV. Έρεη πνιπθξπζηαιιηθή κηθξνδνκή φκσο είλαη κνλνθαζηθφ 

ΗΔΑ θαζψο κέζσ παξαηεξήζεσλ κε κεζφδνπο S.E.M. θαη Σ.Δ.Μ. δελ έρεη παξαηεξεζεί ε 

χπαξμε δεχηεξεο θάζεο ηφζν ζηα φξηα φζν θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ θφθθσλ. Η κνλαδηθή 

θάζε πνπ παξαηεξείηαη, απνηειείηαη απφ έλα ζηεξεφ δηάιπκα ην νπνίν θξπζηαιιψλεηαη 

ζχκθσλα κε ηελ BCC δνκή θαη έρεη παξάκεηξν πιέγκαηνο ίζε κε 3,075 Ǻ [51,52]. Οη 

APT ράξηεο θαη νη αλαιχζεηο κε EDS ηεο πεγήο [51] (ρήκαηα 6. θαη 7. ) δείρλνπλ φηη κε 

ηελ ζσζηή παξαζθεπή ηνπ θξάκαηνο δχλαηαη λα επηηεπρζεί κηα πνιχ νκνηφκνξθε 

ζηνηρεηαθή θαηαλνκή ησλ Αl, Σί, V θαη Cr εληφο ηνπ ζηεξενχ δηαιχκαηνο. Σν ηζναηνκηθφ 

ΗΔΑ AlTiVCr έρεη παξαηεξεζεί φηη ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ έρεη δηαηεηαγκέλε 

(ordered) BCC δνκή, ηελ δνκή BCC_B2. Όκσο βάζεη ζεξκνδπλακηθψλ κνληέισλ θαη 

ππνινγηζκψλ έρεη πξνβιεθζεί ζην δηάγξακκα θάζεσλ ηνπ θξάκαηνο φηη θαηά ηελ 

ζέξκαλζε ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο, πεξίπνπ πάλσ απφ 700℃ (973Κ), ζπκβαίλεη έλαο 

κεηαζρεκαηηζκφο θαηά ηνλ νπνίν ε θάζε ηνπ ζηεξενχ δηαιχκαηνο απφ ηελ BCC_B2 δνκή 

κεηαζρεκαηίδεηαη ζε κηα κε-δηαηεηαγκέλε BCC δνκή ηελ BCC_Α2. Η δνκή BCC_A2 

δηαηεξείηαη κέρξη θαη ην ζεκείν ηήμεο ηνπ θξάκαηνο. Η δνκή ηεο θάζεο B2 ζην 

ηζναηνκηθφ ΗΔΑ AlTiVCr πνπ κειεηήζεθε απφ ηνπο Y. Qiu θ.α., απνδίδεηαη σο 

(Ti,V)0,5(Cr,Αl)0,5 [51]. 
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ρήκα 6 α) Δηθφλα απφ backscattered secondary electron ηνπ as-cast AlTiVCr, b) Μεγέζπλζε ηεο πεξηνρήο 

πνπ ππνδεηθλχεηαη απφ ην βέινο ζηελ εηθφλα (6α), (c-f) Σα απνηειέζκαηα ραξηνγξάθεζεο EDS ηεο πεξηνρήο 

ησλ νξίσλ ηνπ θφθθνπ γηα ηα ζηνηρεία Al, V, Ti θαη Cr [51]. 

 

ρήκα 7.Σνπνγξαθηθνί ράξηεο πνπ δείρλνπλ ηε ζηνηρεηαθή θαηαλνκή ησλ Al, Ti, V θαη Cr  ζην ηζναηνκηθφ 

ΗΔΑ AlTiVCr [51]. 

ε κεηαγελέζηεξε έξεπλα κε ηίηιν ―Microstructure and corrosion properties of the low-

density single-phase compositionally complex alloy AlTiVCr‖ ν Y. Qiu κειέηεζε ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ηζναηνκηθνχ θξάκαηνο AlTiVCr, σο πξνο ηελ δηάβξσζε [52]. ε απηή 

ηελ κειέηε παξαηεξήζεθε φηη ζηελ επηθάλεηα ηνπ θξάκαηνο δεκηνπξγείηαη έλα παζεηηθφ 

ζηξψκα/θηικ, ην νπνίν πξνζηαηεχεη απφ ηελ δηάβξσζε ην ππφζηξσκα. Απνδείρζεθε φηη, 

ζε ζπλζήθεο δηάβξσζε κε 0,6 M NaCl, ην θξάκα παξνπζηάδεη θαιχηεξε αληηδηαβξσηηθή 
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ζπκπεξηθνξά απφ ηνπο αλνμείδσηνπο ράιπβεο θαη παξφκνηα αληηδηαβξσηηθή ζπκπεξηθνξά 

κε ην θαζαξφ Al θαη ην θξάκα ράιπβα 304 SS.  Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ην ηζναηνκηθφ 

AlTiVCr έρεη έλα πνιχ επξχ ―παξάζπξν παζεηηθφηεηαο‖ (passive window) (πεξίπνπ ίζν κε 

1745 mVSCE). Απηφ ζε αλαινγία κε ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ θξάκαηνο μεπεξλάεη ηηο 

αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ ζπκβαηηθψλ θξακάησλ. Σν πξνζηαηεπηηθφ απηφ ζηξψκα απνηειείηαη 

θπξίσο απφ νμείδηα Al2O3, V2O3 θαη Cr2O3 κε θπξίαξρν ην πξψην. Όκσο κέζα ζην ζηξψκα 

απφ ηα νμείδηα ππάξρνπλ θαη θαζαξέο κεηαιιηθέο θάζεηο Al
ν
, Ti

ν
, Cr

ν
 θαη V

ν
.  χκθσλα κε 

ηνλ Y.Qiu θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ,  ην επξχ ―παζεηηθφ παξάζπξν‖ ηνπ θξάκαηνο  

νθείιεηαη ζηελ χπαξμε απηψλ ησλ κεηαιιηθψλ θάζεσλ εληφο ηνπ ζηξψκαηνο ησλ νμεηδίσλ 

[52]. 

ε κηα πξνζπάζεηα επίηεπμεο αθφκα θαιχηεξσλ ηδηνηήησλ ζην θξάκα AlTiVCr, έγηλε 

κειέηε ησλ επηπηψζεσλ πνπ έρνπλ, αλ γίλνπλ, κηθξνθξακαηηθέο πξνζζήθεο ζην θξάκα. Οη 

κηθξνθξακαηηθέο πξνζζήθεο πνπ δνθηκάζηεθαλ ήηαλ απηέο ηνπ B, C, Si. Με απηέο ηηο 

πξνζζήθεο επηηεχρζεθε κείσζε ηνπ βάξνπο έσο ηα 4,5 g/cm
3
 θαη αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο, 

κε ηηκέο έσο 710 HV γηα 5 a.t.% B. Δπίζεο κε ηηο κηθξνπξνζζήθεο παξαηεξήζεθε φηη ην 

θξάκα παχεη λα είλαη κνλνθαζηθφ θαη έρνπκε ηελ θαηαθξήκληζε κηαο δεχηεξεο θάζεο, ε 

νπνία ζρεκαηίδεηαη απφ ην Ti θαη ην κηθξνθξακαηηθφ ζηνηρείν. Δλψ ε κεηξηθή θάζε 

δηαηεξεί ηελ BCC δνκή ηεο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ απφ BCC_A2 ζε BCC_B2 θαηά ηελ 

ζηεξενπνίεζε. Όκσο δηαπηζηψζεθε φηη κε ηηο κηθξνθξακαηηθέο πξνζζήθεο κεηαβάιιεηαη 

θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ  απηνχ. ην δηάγξακκα 1. (a,b,c) θαίλνληαη ηα 

δηαγξάκκαηα θάζεσλ ηνπ θξάκαηνο ζε ζπλζήθεο ηζνξξνπίαο γηα θάζε κηθξνθξακαηηθή 

πξνζζήθε [53]. 

 

Γηάγξακκα 1. Φεπδφ-δηκεξή δηαγξάκκαηα θάζεσλ ησλ ζπζηεκάησλ (α)AlTiVCr-B , (b) AlTiVCr-C θαη (c) 

AlTiVCr-Si [53]. 

2.2.2. Υαξαθηεξηζηηθά θξακαηηθψλ ζηνηρείσλ 

2.2.2.1. Σν Al σο θξακαηηθφ ζηνηρείν 

Σν αινπκίλην (Al) έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 13 θαη είλαη έλα ειαθξχ κέηαιιν κε ππθλφηεηα 2,7 

g/cm
3
. Αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Hans Christian Oersted ην 1825. Σν θαζαξφ αινπκίλην θαη 

ηα θξάκαηά ηνπ θξπζηαιιψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εδξνθεληξσκέλε θπβηθή δνκή (FCC), 

ε νπνία είλαη ζηαζεξή κέρξη ην ζεκείν ηήμεο (657-660°C). Δπεηδή ε δνκή FCC έρεη 
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πνιιαπιά επίπεδα νιίζζεζεο, απηή ε θξπζηαιιηθή δνκή ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ 

εμαηξεηηθή ηθαλφηεηα ζρεκαηηζκνχ θξακάησλ  κε ην αινπκίλην [54]. 

Σν αινπκίλην θαη ηα θξάκαηα αινπκηλίνπ έρνπλ πνιιά εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο 

θαιή αληνρή ζηελ δηάβξσζε θαη ζηελ νμείδσζε, πςειή ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή 

αγσγηκφηεηα, ρακειή ππθλφηεηα, πςειή αλαθιαζηηθφηεηα, πςειή νιθηκφηεηα κε αξθεηά 

πςειή αληνρή θαη ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο. Tα εμαηξεηηθά ραξαθηεξηζηηθά απηά νδεγνχλ 

ζε ρξήζε ηνπ Al ζε έλα επξχ θάζκα εθαξκνγψλ. Σα θξάκαηα αινπκηλίνπ είλαη απφ ηα 

επηδεηθηηθφηεξα φισλ ησλ κεηάιισλ ζηελ δηακφξθσζε θαη ζηελ κεραληθή θαηεξγαζία. 

Δπηπιένλ, ην αινπκίλην θαη ηα θξάκαηά ηνπ είλαη κε ηνμηθά θαη κεηαμχ ησλ δνκηθψλ 

πιηθψλ είλαη απφ ηα επθνιφηεξα λα αλαθπθισζνχλ [54]. 

Σν Al ρξεζηκνπνηείηαη σο θξακαηηθή πξνζζήθε γηα δηάθνξνπο ιφγνπο. Ο έλαο εμ’ απηψλ 

είλαη ε πξνζηαζία απφ ηελ νμείδσζε θαη ηελ δηάβξσζε. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην Al σο 

ζηελά ζπγγεληθφ κε ην O2, πξνηηκεηέα αληηδξά κε απηφ ζρεκαηίδνληαο Al2O3. Τςειέο 

πξνζζήθεο Al κπνξεί ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο νδεγήζνπλ ζηελ δεκηνπξγία ελφο 

ζπλεθηηθνχ παζεηηθνχ ζηξψκαηνο ζηελ επηθάλεηα ησλ θξακάησλ (απφ Al2O3) 

πξνζηαηεχνληαο ηα απφ πεξεηαίξσ νμείδσζε. Πνιχ ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ 

ζηξψκαηνο είλαη ε ηθαλφηεηα απηνταζεο ζε πεξίπησζε πνπ ζρεκαηηζηεί θάπνηα αζπλέρεηα 

ζε απηφ. Άιια πιενλεθηήκαηα ζηελ ρξήζε ηνπ Al σο θξακαηηθή πξνζζήθε είλαη ε κεγάιε 

κείσζε ηνπ νιηθνχ εηδηθνχ βάξνπο ζην θξάκα, ε αχμεζε ηεο ειεθηξηθήο ή ζεξκηθήο 

αγσγηκφηεηαο, ε βειηίσζε ηεο επηδεθηηθφηεηαο ζε δηακφξθσζε. Όκσο, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, ε ρξήζε ηνπ Al έρεη θαη αξλεηηθέο επηπηψζεηο, φπσο ηελ κείσζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηήμεο φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ππξίκαρα θξάκαηα [56]. 
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Πίλαθαο 3. Δχξνο αληνρψλ δηαθφξσλ θαηεξγαζκέλσλ θξακάησλ αινπκηλίνπ [55]. 

Aluminium 

Association 

series 

χλζεζε 

θξάκαηνο 

Μέζνδνο 

θιήξσζεο 

Μέγηζηε εθειθπζηηθή αληνρή 

MPa ksi 

1xxx Al 
Καηεξγαζία ελ-

ςπρξψ 
70-175 10-20 

2xxx 
Al-Cu-Mg (1-

2.5 % θ.β. Cu) 

Θεξκηθή 

θαηεξγαζία 
170-310 25-45 

2xxx 
Al-Cu-Mg-Si (3-

6 % θ.β. Cu) 

Θεξκηθή 

θαηεξγαζία 
380-520 55-75 

3xxx Al-Mn-Mg 
Καηεξγαζία ελ-

ςπρξψ 
140-280 20-40 

4xxx Al-Si 

Καηεξγαζία ελ-

ςπρξψ 

(ζπλδπαζηηθά κε 

θάπνηα ζεξκηθή 

θαηεξγαζία) 

105-350 15-50 

5xxx 
Al-Mg (1- 2,5 % 

θ.β. Mg) 

Καηεξγαζία ελ-

ςπρξψ 
140-280 20-40 

5xxx 
Al-Mg-Mn (3-

6 % θ.β. Mg) 

Καηεξγαζία ελ-

ςπρξψ 
280-380 40-55 

6xxx Al-Mg-Si 
Θεξκηθή 

θαηεξγαζία 
150-380 22-55 

7xxx Al-Zn-Mg 
Θεξκηθή 

θαηεξγαζία 
380-520 55-75 

7xxx Al-Zn-Mg-Cu 
Θεξκηθή 

θαηεξγαζία 
520-620 75-90 

8xxx Al-Li-Cu-Mg 
Θεξκηθή 

θαηεξγαζία 
280-560 40-80 

 

2.2.2.2. Σν Cr σο θξακαηηθφ ζηνηρείν 

To ρξψκην (Cr) αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Vaughlin ην 1797. Έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 24 θαη 

ππθλφηεηα ίζε κε 7,19 g/cm
3
. Σν ρξψκην είλαη έλα ςαζπξφ, ζθιεξφ κέηαιιν (628–640 

HV) κε ζεκείν ηήμεο ηνπο 1907°C. To κεηαιιηθφ Cr θξπζηαιιψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ 

BCC δνκή. Σν ρξψκην είλαη έληνλα δξαζηηθφ κε ην νμπγφλν, παξάγνληαο έλα ιεπηφ 

ζηξψκα νμεηδίνπ, ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ, ην νπνίν είλαη ζπλεθηηθφ θαη αδηαπέξαην 

απφ ην νμπγφλν θαη πξνζηαηεχεη ην κεηαιιηθφ ππφζηξσκα. Σν ζηξψκα απηφ είλαη 

άρξσκν/δηαθαλέο. Οη θχξηεο ρξήζεηο ηνπ ρξσκίνπ ζήκεξα είλαη σο θξακαηηθή πξνζζήθε, 

ζε θξάκαηα φπσο ν αλνμείδσηνο ράιπβαο θαη ε επηρξσκίσζε. Παιαηφηεξα ε επηθάιπςε 

ρξσκίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο γηα λα δψζεη ζηνλ ράιπβα κηα γπαιηζκέλε αζεκέληα 

επίζηξσζε θαζξέθηε. Σν νμείδην ηνπ ρξσκίνπ CrO2 ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 

καγλεηηθήο ηαηλίαο [57,58]. Αλ θαη ην κεηαιιηθφ Cr δελ είλαη ηνμηθφ, θάπνηεο ρεκηθέο 

ελψζεηο ηνπ είλαη πνιχ ηνμηθέο (π.ρ. ελψζεηο ηνπ εμαζζελνχο ρξσκίνπ (Cr
6+

)) [57]. 

Σν ρξψκην ρξεζηκνπνηείηαη ζηε κεηαιινπξγία γηα λα πξνζδψζεη αληνρή ζηε δηάβξσζε θαη 

γπαιηζηεξφ θηλίξηζκα. Η πξνζζήθε ηνπιάρηζηνλ 12% θ.β. ρξσκίνπ ζην ράιπβα είλαη απηή 
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πνπ ηνλ θαζηζηά αλνμείδσην, δειαδή αληηζηέθεηαη ζηε ζθνπξηά. Σν ρξψκην ζην ράιπβα 

ζπλδπάδεηαη κε ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο γηα λα ζρεκαηίζεη έλα ιεπηφ, αφξαην ζηξψκα 

νμεηδίνπ ηνπ ρξσκίνπ (Cr2O3) πνπ νλνκάδεηαη παζεηηθφ θηικ. Σα κεγέζε ησλ αηφκσλ 

ρξσκίνπ θαη ησλ νμεηδίσλ ηνπο είλαη παξφκνηα, έηζη ψζηε λα παθεηάξνληαη καδί κε ηελ 

επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ, ζρεκαηίδνληαο έλα ζηαζεξφ ζηξψκα πάρνπο ιίγσλ κφλν αηφκσλ. 

Δάλ ην κέηαιιν θνπεί ή ηαιαηπσξεζεί κεραληθά θαη ε παζεηηθή κεκβξάλε θνπεί, ηφηε 

πεξηζζφηεξν νμείδην ζα ζρεκαηηζηεί άκεζα θαη ζα θαιχςεη ηελ εθηεζεηκέλε επηθάλεηα, 

πξνζηαηεχνληάο ηελ απφ νμεηδσηηθή δηάβξσζε [58]. Σν Cr ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη σο 

κηθξνθξακαηηθή πξνζζήθε, κε ζθνπφ ηελ πεξεηαίξσ ζθιήξσζε ησλ θξακάησλ είηε κέζσ 

ηνπ κεραληζκνχ ζθιήξσζεο ζηεξενχ δηαιχκαηνο είηε κε ηελ θαηαθξήκληζε θαξβηδίσλ ηνπ 

ρξσκίνπ [59]. 

2.2.2.3. Σν Ti σο θξακαηηθφ ζηνηρείν 

Σν ηηηάλην (Ti) αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ William Gregor ην 1791. Σν Ti έρεη αηνκηθφ 

αξηζκφ 22 θαη ζεκείν ηήμεο ηνπο 1668°C. Σν 1948 ε εηαηξία DuPont Company ήηαλ ε 

πξψηε πνπ παξήγαγε εκπνξηθά ηηηάλην. Σν ζεκείν δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ειαθξψλ θαη 

βαξέσλ κεηάιισλ είλαη ηα 5 g/cm
3
. Χο εθ ηνχηνπ, ην ηηηάλην κε ππθλφηεηα 4,51 g/cm

3
 

είλαη ην βαξχηεξν ειαθξχ κέηαιιν. Αλ θαη είλαη δχν θνξέο πην βαξχ απφ ην θιαζηθφ 

ειαθξχ κέηαιιν (ην αινπκίλην), ην ηηηάλην θαη ηα θξάκαηα ηνπ μερσξίδνπλ θπξίσο ιφγσ 

δχν ηδηνηήησλ: (α) ηεο εμαηξεηηθήο αληνρήο ζηε δηάβξσζε θαη (β) ηεο πςειήο κεραληθήο 

αληνρήο, ηδίσο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Χζηφζν, ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία εθαξκνγήο 

πεξηνξίδεηαη απφ ηελ νμεηδσηηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Δπεηδή ηα θξάκαηα ηνπ TiAl (γ΄ θάζε 

ηηηαλίνπ) μεπεξλνχλ ελ κέξεη απηφ ην κεηνλέθηεκα, έρνπλ γίλεη αληηθείκελν έληνλσλ 

πξνζπαζεηψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο. Δλψ ηα ζπκβαηηθά θξάκαηα ηηηαλίνπ πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν κέρξη ζεξκνθξαζίεο ειαθξψο πάλσ απφ 500°C, ηα 

θξάκαηα κε βάζε TiAl αληαγσλίδνληαη άκεζα κε ηνπο θαζηεξσκέλνπο ράιπβεο πςειψλ 

ζεξκνθξαζηψλ θαη ηα ππεξθξάκαηα κε βάζε ην Ni [56,57]. 

Όπσο θαη πνιιά άιια κέηαιια θαη ζπγθεξηκέλα ηα Ca, Fe, Co, Zr, Sn, Ce, Hf, ην ηηηάλην 

κπνξεί λα θξπζηαιισζεί ζε δηαθνξεηηθέο θξπζηαιιηθέο δνκέο. Χζηφζν, θάζε δνκή είλαη 

ζηαζεξή κφλν ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεξκνθξαζηαθέο πεξηνρέο. Ο πιήξεο κεηαζρεκαηηζκφο 

απφ ηε κία ζηελ άιιε θξπζηαιιηθή δνκή νλνκάδεηαη αιινηξνπηθφο κεηαζρεκαηηζκφο. Η 

αληίζηνηρε ζεξκνθξαζία κεηαζρεκαηηζκνχ νλνκάδεηαη ζεξκνθξαζία κεηάβαζεο. Η 

χπαξμε ησλ δχν δηαθνξεηηθψλ θξπζηαιιηθψλ δνκψλ θαη ηεο αληίζηνηρεο αιινηξνπηθήο 

ζεξκνθξαζίαο κεηαζρεκαηηζκνχ έρεη θεληξηθή ζεκαζία αθνχ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηε 

κεγάιε πνηθηιία ηδηνηήησλ πνπ επηηπγράλνληαη ζηα θξάκαηα ηηηαλίνπ. Σν θαζαξφ ηηηάλην, 

θαζψο θαη ε πιεηνςεθία ησλ θξακάησλ ηηηαλίνπ, θξπζηαιιψλεηαη ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο ζε κηα ηξνπνπνηεκέλε, ηδαληθά, εμαγσληθή δνκή πςειήο ζηνίβαμεο (HCP) 

πνπ νλνκάδεηαη α-ηηηάλην. ε πςειέο ζεξκνθξαζίεο σζηφζν, ε ρσξνθεληξσκέλε θπβηθή 

δνκή (BCC) είλαη ε ζηαζεξή δνκή θαη αλαθέξεηαη σο β-ηηηάλην. Η κεηαβαηηθή 

ζεξκνθξαζία γηα ην θαζαξφ ηηηάλην είλαη ζηνπο 882 ± 2
ν
C. Οη βαζηθέο θπςειίδεο ηνπ α-

ηηηαλίνπ κε δνκή HCP θαη ηνπ β-ηηηαλίνπ κε δνκή BCC παξνπζηάδνληαη ζην ρήκα 8 [56]. 
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ρήκα 8. Γνκή θξπζηάιινπ HCP ηεο θάζεο α θαη BCC ηεο θάζεο β ηνπ Σi [56]. 

Χο θξακαηηθή πξνζζήθε ην Ti δξα κε δχν ηξφπνπο. Ο πξψηνο αθνξά ηελ θαηαθξήκληζε 

θάζεσλ, φπνπ ην Ti ζρεκαηίδεη ληηξίδηα, βνξίδηα, θαξβίδηα ή θαη άιιεο θάζεηο (π.ρ. Ti5Si3). 

Ο δεχηεξνο ζρεηίδεηαη κε ηελ πξνζηαζία απφ ηελ νμείδσζε ζην θξάκα, ην νπνίνγίλεηαη ε 

πξνζζήθε Ti. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην Ti σο ζηελά ζπγγεληθφ κε ην O2 , πξνηηκεηέα 

αληηδξά κε απηφ ζρεκαηίδνληαο TiO2 πξνζηαηεχνληαο έηζη ην θξάκα απφ νμείδσζε, 

επεθηείλεη ηελ ιεηηνπξγηθή δσή ηνπ [53,56,57]. 

2.2.2.4. Σν V σο θξακαηηθφ ζηνηρείν 

To βαλάδην (V) αλαθαιχθζεθε απφ ηνλ Andrés Manuel del Río ην 1801 θαη παξάρζεθε γηα 

πξψηε θνξά σο θαζαξά ζηνηρεηαθφ βαλάδην ην 1867 απφ ηνλ Henry Enfield Roscoe. Σν V 

έρεη αηνκηθφ αξηζκφ 23 θαη ππθλφηεηα 6,1 g/cm
3
. ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ην V έρεη 

BCC θξπζηαιιηθή δνκή. Σν βαλάδην είλαη έλα κεηξίσο ζθιεξφ, φιθηκν κέηαιιν, κε πνιχ 

πςειφ ζεκείν ηήμεο, ίζν κε 1900-1910°C. Δίλαη ειεθηξηθά αγψγηκν θαη ζεξκνκνλσηηθφ. 

Οξηζκέλεο πεγέο πεξηγξάθνπλ ην βαλάδην σο ―καιαθφ‖, ίζσο επεηδή είλαη φιθηκν θαη 

δηακνξθψζηκν. Σν V είλαη ζθιεξφηεξν απφ ηα πεξηζζφηεξα κέηαιια θαη θαηεγνξίεο 

ραιχβσλ κε ζθιεξφηεηα ίζε κε  628–640 HV [57]. Σν V έρεη θαιή αληνρή ζηε δηάβξσζε 

θαη είλαη αλζεθηηθφ έλαληη αιθαιίσλ, ζεηηθψλ θαη πδξνρισξηθψλ νμέσλ [15,65]. ε 

ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ην V ζρεκαηίδεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ κεηάιινπ έλα ζηξψκα 

νμεηδίνπ πνπ πξνζθέξεη παζεηηθνπνίεζε. Οη ζπλήζεηο θαηαζηάζεηο νμείδσζεο ηνπ V 

πεξηιακβάλνπλ ηηο +2, +3, +4 θαη +5. Σν V νμεηδψλεηαη ζηνλ αέξα, πεξίπνπ ζηνπο 660 ° C 

[57]. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ παξαγφκελνπ βαλαδίνπ (πεξίπνπ ην 80%) ρξεζηκνπνηείηαη σο 

πξφζζεην ζε  ράιπβεο θαη σο πξφζζεην κε ην αινπκίλην ζε θξάκαηα ηηηαλίνπ. Σν βαλάδην 

ζηα θξάκαηα ηηηαλίνπ, ζηαζεξνπνηεί ηε β-θάζε ηνπ ηηηαλίνπ (ηελ BCC) θαη απμάλεη ηελ 

αληνρή θαη ζηαζεξφηεηα ηνπ ηηηαλίνπ ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο. Οη ράιπβεο κε V 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε άμνλεο ηξνρψλ, ζηξνθαινθφξνπο άμνλεο, γξαλάδηα θαη άιια θξίζηκα 

εμαξηήκαηα. Δλψ ηα θξάκαηα ηηηαλίνπ κε V ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θηλεηήξεο jet θαη 

πιαίζηα πςειήο ηαρχηεηαο. Σα θξάκαηα ηνπ βαλαδίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζε 
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ππξεληθνχο αληηδξαζηήξεο, επεηδή ην βαλάδην έρεη ρακειή πξνζξφθεζε λεηξνλίσλ θαη δελ 

παξακνξθψλεηαη ιφγν  εξππζκνχ φηαλ εθηεζεί ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο [57]. 

2.3. Additive Manufacturing 

Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ν ηνκέαο ησλ επηθνηλσληψλ, ηεο απεηθφληζεο, ηεο αξρηηεθηνληθήο 

θαη ηεο κεραληθήο έρνπλ ππνζηεί φιεο ηηο δηθέο ηνπο ςεθηαθέο επαλαζηάζεηο. H κέζνδνο 

πξνζζεηηθήο θαηαζθεπήο (Additive Manufacturing-AM) είλαη κηα κέζνδνο πνπ θαηέζηε 

δπλαηή, κε ηελ ηερλνινγηθή πξφνδν θαη ηελ κεηάβαζε απφ αλαινγηθέο ζε ςεθηαθέο 

δηαδηθαζίεο. Πιένλ, ην ΑΜ κπνξεί λα θέξεη ςεθηαθή επειημία θαη απνδνηηθφηεηα ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαηαζθεπήο. Αλ θαη νη φξνη ―3D printing‖ and ―rapid prototyping‖ ζπρλά 

ζπγρένληαη κε ην ΑΜ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θάζε κηα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο είλαη έλα 

ππνζχλνιν ηνπ additive manufacturing. Ο φξνο ―additive manufacturing‖ αλαθέξεηαη ζε 

ηερλνινγίεο πνπ αλαπηχζζνπλ ηξηζδηάζηαηα αληηθείκελα κε ηελ πξνζζήθε πιηθνχ ππφ 

κνξθή ζηξψζεσλ, ην έλα επάλσ ζην άιιν. Κάζε δηαδνρηθή ζηξψζε ζπλδέεηαη κε ηελ 

πξνεγνχκελε ζηξψζε ηνπ ηεγκέλνπ ή κεξηθψο ηεγκέλνπ πιηθνχ. Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε 

δηαθνξεηηθψλ πιηθψλ ζε ζηξψζεηο, π.ρ. κεηαιιηθή ζθφλε, ζεξκνπιαζηηθά, θεξακηθά, 

ζχλζεηα πιηθά, γπαιί, αθφκε θαη βξψζηκα φπσο ζνθνιάηα [60]. 

Σα αληηθείκελα πξνο θαηαζθεπή, νξίδνληαη ςεθηαθά κε ην ινγηζκηθφ CAD (CAD) πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία αξρείσλ ―.stl‖ πνπ νπζηαζηηθά ―ρσξίδνπλ (slice)‖ ην 

αληηθείκελν ζε εμαηξεηηθά ιεπηά επίπεδα. Απηή ε πιεξνθνξία θαζνδεγεί ηε δηαδξνκή ελφο 

αθξνθπζίνπ ή κηαο θεθαιήο εθηχπσζεο, θαζψο απηφ ηνπνζεηεί ην πιηθφ κε αθξίβεηα ζην 

πξνεγνχκελν ζηξψκα. Δλαιιαθηηθά θαζνδεγείηαη κία δέζκε ειεθηξνλίσλ ή έλα Laser ην 

νπνίν επηιεθηηθά ηήθεη πιήξσο ή κεξηθψο ην θνληνπνηεκέλν πιηθφ πάλσ ζε κηα θιίλε. 

Καζψο ηα πιηθά ςχρνληαη ζπλελψλνληαη/ζπζζσκαηψλνληαη γηα λα ζρεκαηίζνπλ έλα 

ηξηζδηάζηαην αληηθείκελν. Η κέζνδνο ΑΜ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνηχπσζε 

θαη θαηαζθεπή νπνηνπδήπνηε γεσκεηξηθνχ ζρήκαηνο. Ο δηαρσξηζκφο (slicing) ηνπ ζρεδίνπ 

ζε ηκήκαηα θαη ν ζρεδηαζκφο ελφο ηκήκαηνο ηελ θνξά, ζπκβάιιεη ζηελ απινπνίεζε ησλ 

ζχλζεησλ ηξηζδηάζηαησλ (3D) γεσκεηξηψλ ζε πην απιά δηζδηάζηαηα (2D) ζρήκαηα, 

δηεπθνιχλνληαο κε ηνλ ηξφπν απηφ, ηελ παξαγσγή ζχλζεησλ εμαξηεκάησλ [60,61]. 

Τπάξρνπλ αξθεηέο δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο additive manufacturing [61]: 

 Material Extrusion. 

 Directed Energy Deposition. 

 Material Jetting. 

 Binder Jetting. 

 Sheet Lamination. 

 Vat Polymerization. 

 Powder Bed Fusion. 
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Μέρξη ζήκεξα ππάξρνπλ πέληε αλαπηπγκέλεο ηερλνινγίεο γηα ην additive manufacturing 

[61]: 

 Sintering. 

 Direct Metal Laser Sintering (DMLS). 

 Direct Metal Laser Melting (DMLM). 

 Electron Beam Melting (EBM). 

 Stereolithography (SLA).  

ηελ ζπλέρεηα αλαιχνληαη θάπνηα απφ ηα πιενλεθηήκαηα απηήο ηεο ζχγρξνλεο κεζφδνπ 

θαηαζθεπήο εμαξηεκάησλ έλαληη ησλ ζπκβαηηθψλ. Η κέζνδνο ΑΜ επηηξέπεη ηε 

δεκηνπξγία ειαθξχηεξσλ, πην πνιχπινθσλ εμαξηεκάησλ πνπ είλαη πνιχ δχζθνιν ή πνιχ 

αθξηβφ λα θαηαζθεπαζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο παξαδνζηαθά θαινχπηα, κήηξεο, κεζφδνπο 

ιεηνηξίβεζεο θαη κεραληθήο θαηεξγαζίαο. Η ΑΜ ππεξέρεη επίζεο ζηελ ηαρεία παξαγσγή 

πξσηνηχπσλ (rapid prototyping). Δπεηδή ε δηαδηθαζία ζρεδηάδεηαη θαη εθηειείηαη ςεθηαθά, 

απηφ εμαιείθεη ηα παξαδνζηαθά ελδηάκεζα ζηάδηα, θαζηζηψληαο δπλαηή ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αιιαγψλ θαηά ην ηξέμηκν ηεο δηαδηθαζίαο. ε ζχγθξηζε κε ηελ 

ζπκβαηηθή κέζνδν παξαδνζηαθψλ πξσηνηχπσλ, ην AM πξνζθέξεη κηα πην δπλακηθή 

δηαδηθαζία θαηαζθεπήο πξσηνηχπσλ θαζνδεγνχκελε απφ ην ζρεδηαζκφ.  Άζρεηα κε ην αλ 

ην ΑΜ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δεκηνπξγία πξσηνηχπσλ ή γηα παξαγσγή, νη ρξφλνη 

παξάδνζεο ζπλέρεηα κεηψλνληαη. Οη ρξφλνη παξαγσγήο γηα νξηζκέλα εμαξηήκαηα 

θηλεηήξσλ ηχπνπ jet έρνπλ κεησζεί θαηά έλα έηνο ή πεξηζζφηεξν. Δπίζεο, ηα κέξε πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ζπκβαηηθά απφ πνιιαπιά ζπλαξκνινγεκέλα θνκκάηηα, κε ην ΑΜ 

δχλαηαη λα  θαηαζθεπαζηνχλ σο έλα εληαίν αληηθείκελν ρσξίο ζπλδεζκνινγίεο ή 

ζπγθνιιήζεηο [60,61]. 

2.4. ρεκαηηζκφο ζηεξεψλ δηαιπκάησλ ζε HEAs 

2.4.1. Καλφλεο Hume-Rothery 

Ο Hume-Rothery (1899-1968) ήηαλ κεηαιινπξγφο πνπ κειέηεζε ηελ θξακάησζε 

κεηάιισλ ζην Παλεπηζηήκην ηεο Ομθφξδεο. Η έξεπλά ηνπ νδήγεζε ζε θάπνηνπο απινχο 

θαη ρξήζηκνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία έλα ζηνηρείν κπνξεί λα 

δηαιχεηαη ζε έλα κέηαιιν, ζρεκαηίδνληαο έλα ζηεξεφ δηάιπκα [62]. Οη θαλφλεο Hume-

Rothery εμαθνινπζνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο. Οη θαλφλεο, απηνί. πεξηγξάθνληαη 

ζπλνπηηθά παξαθάησ.  

1. Δάλ ε δηαιπκέλε νπζία δηαθέξεη σο πξνο ην αηνκηθφ κέγεζνο θαηά πεξηζζφηεξν 

απφ πεξίπνπ 15% απφ ηελ νπζία ηνπ δηαιχηε, ηφηε είλαη πηζαλφ απηφ ην ζηνηρείν λα 

έρεη ρακειή δηαιπηφηεηα ζην κέηαιιν (δηαιχηε). Σφηε ν παξάγνληαο κεγέζνπο 

ιέγεηαη φηη είλαη δπζκελήο [62]. 

2. Δάλ ε δηαιπκέλε νπζία έρεη κεγάιε δηαθνξά σο πξνο ηελ ειεθηξναξλεηηθφηεηα (ή 

ζηελ ειεθηξνζεηηθφηεηα) ζε ζχγθξηζε κε ηνλ δηαιχηε, ηφηε είλαη πηζαλφηεξν λα 
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ζρεκαηίζεη κηα έλσζε κεηαμχ ησλ δχν. Δπνκέλσο, ε δηαιπηφηεηα ηνπ ζηνηρείνπ 

ζηνλ δηαιχηε είλαη πεξηνξηζκέλε [62]. 

3. Δίλαη πην πηζαλφ ην κέηαιιν κε ην ρακειφηεξν ζζέλνο λα δηαιπζεί ζε έλα κε 

πςειφηεξν ζζέλνο, απφ ην λα ζπκβεί ην αληίζηξνθν [62]. 

Ο Hume-Rothery απέδεημε φηη ν ιφγνο electrons/atoms  (e/a) θαη ε κέζε αηνκηθή αθηίλα 

κπνξνχλ λα δψζνπλ κηα θαιή πξνζέγγηζε ψζηε λα εθηηκεζνχλ νη πξνθχπηνπζεο θάζεηο ζε 

έλα θξακαηηθφ ζχζηεκα [62]. Οη M. Calvo-Dahlborg θαη S.G.R. Brown ζηελ έξεπλα ηνπο 

κε ηίηιν ―Hume-Rothery for HEA classification and self-organizing map for phases and 

properties prediction‖ απέδεημαλ φηη κε απηή ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Hume-Rothery, κπνξεί 

λα δνζεί κηα θαιή πξνζέγγηζε ψζηε πξνζδηνξηζηεί ε ζηαζεξφηεηα ησλ ΗΔΑ θαη λα 

εθηηκεζνχλ νη θάζεηο πνπ κπνξεί λα εκθαληζηνχλ ζην θξάκα, φπνπ [63] : 

 Αλ e/a < 1.65, ηφηε έρνπκε θάζεηο FCC.  

 Αλ 1.65 < e/a < 2.05, ηφηε έρνπκε κηθηέο θάζεηο.  

 Αλ e/a > 2.05, ηφηε έρνπκε θάζεηο BCC.  

Δπηπιένλ ζχκθσλα κε ηνλ Hume-Rothery αιιά θαη ηνπο M. Calvo-Dahlborg θαη S.G.R. 

Brown ην e/a πξέπεη λα πξνηηκάηαη έλαληη ηνπ VEC (ην νπνίν πεξηγξάθεηαη παξαθάησ 

ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.2.) γηα λα ηαμηλνκνχληαη νη θάζεηο ζηα ―quasicrystals‖, ηα ―BMGs‖ 

θαη ηα HEAs. Δπηπξνζζέησο, ν ζπλδπαζκφο ησλ e/a θαη r δίλεη κηα αθξηβή πξψηε εθηίκεζε 

γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπλζέζεσλ κε απιέο θάζεηο πνπ δίλνπλ απιέο κνξθέο πεξίζιαζεο, 

φπσο είλαη ηα HEAs, ζε αληίζεζε κε θξάκαηα  πνπ δεκηνπξγνχληαη ζχλζεηεο θάζεηο 

[62,63]. 

2.4.2. Κξηηήξηα γηα ζηεξεά δηαιχκαηα ζε ΗΔΑs 

2.4.2.1. Παξάκεηξνο  Χ 

Όζνλ αθνξά ηελ πξφβιεςε ηεο θξπζηαιιηθήο δνκήο ηνπ ζηεξενχ δηαιχκαηνο ζε έλα HEA, 

πέξα ησλ παξακέηξσλ δ θαη ΓHmix πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.1.2.2. , νη Zhang 

θαη Yang πξφηεηλαλ κηα λέα παξάκεηξν, Χ, πνπ νξίδεηαη σο [69]: 

   
       

|     |
 , (10) 

Όπνπ Tm: ε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηνπ θξάκαηνο Ν-ζπζηαηηθψλ. 

Οη Zhang θ.α. πξφηεηλαλ έλαλ θαλφλα γηα ηελ πξφβιεςε ησλ ζρεκαηηδφκελσλ θάζεσλ 

ρξεζηκνπνηψληαο ηηο παξακέηξνπο δ θαη Χ φπνπ Χ ≥ 1,1 θαη δ ≤ 6,6%. Χζηφζν, νη ηηκέο 

ηνπ δ γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ θάζεο κε δνκή  FCC παξνπζηάδεη κηα κεγάιε αιιεινεπηθάιπςε 

κε εθείλε ηεο θάζεο κε δνκή BCC, πξάγκα πνπ ζήκαηλε φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη 

άιινη θαλφλεο ή παξάκεηξνη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ζρεκαηηδφκελεο θάζεο [8, 69]. 
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2.4.2.2. Παξάκεηξνο VEC 

Οη Guo θ.ά. ζεψξεζαλ φηη ε ζηαζεξφηεηα ησλ θάζεσλ ησλ ζηεξεψλ δηαιπκάησλ FCC θαη 

BCC ζα κπνξνχζε λα νξηνζεηεζεί κε επηηπρία απφ ηε ζπγθέληξσζε ειεθηξνλίσλ ζζέλνπο 

(valence electron concentration, VEC) πνπ νξίδεηαη σο [70] : 

     ∑        
 
    , (11) 

Όπνπ: xi ην αηνκηθφ πνζνζηφ ηνπ i ζπζηαηηθνχ. θαη VECi ην VEC ηνπ i ζπζηαηηθνχ. [70] 

Ο απινπνηεκέλνο θαλφλαο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ θάζεσλ ησλ HEAs νξίδεη φηη φηαλ 

ην VEC < 6.87, ηφηε έρνπκε θάζε ζηεξενχ δηαιχκαηνο δνκήο BCC, ελψ ηζρχεη θαη ην 

αληίζηξνθν. Οκνίσο φηαλ ην VEC > 8 , ηφηε έρνπκε θάζε ζηεξενχ δηαιχκαηνο δνκήο FCC 

θαη ην αληίζηξνθν [9,70]. Αλ θαη ε θαηαλφεζε ηεο πξφβιεςεο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ 

θάζεσλ απφ ηηο ζεκειηψδεηο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ σθειεί ζεκαληηθά ηνλ 

ζρεδηαζκφ ηνπ θξάκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πξφβιεςε 

ησλ κεραληθψλ ή θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ θξακάησλ, ε αθξίβεηα ησλ πξνεγνχκελσλ 

παξακέηξσλ είλαη πεξηνξηζκέλε [70]. 

2.4.3. Γηκεξή δηαγξάκκαηα θάζεσλ γηα ην AlTiVCr 

Γηα ηελ πξφβιεςε ηεο δνκήο θαη ησλ ηδηνηήησλ ζε έλα ΗΔΑ, φπσο έρεη  ήδε αλαθεξζεί,  

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο αληινχληαη απφ ηα εθάζηνηε δηκεξή δηαγξάκκαηα ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ ζπλζέηνπλ ην ΗΔΑ. ε απηή ηελ ελφηεηα παξαηίζεληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα δχν πην 

ζεκαληηθά δηκεξή ζπζηήκαηα ηνπ ηζναηνκηθνχ ΗΔΑ AlTiVCr. Απηά είλαη ηα δηκεξή 

ζπζηήκαηα Al-Ti θαη Cr-V. 

2.4.3.1. Γηκεξέο δηάγξακκα Al-Ti 

Σν δηκεξέο δηάγξακκα θάζεσλ Ti-Al απνηειεί εδψ θαη ρξφληα αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο,  

ιφγσ ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ απνηειεζκάησλ πνπ έρνπλ αλαθεξζεί απφ δηάθνξνπο 

εξεπλεηέο. ην Γηάγξακκα 2. παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα θάζεσλ ηνπ δηκεξνχο 

ζπζηήκαηνο Al-Ti [56]. 
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Γηάγξακκα 2. Σν δηκεξέο δηάγξακκα θάζεσλ Ti-Al (T.B. Massalski, 1990). [56] 

ην δηκεξέο δηάγξακκα Al-Ti γίλεηαη εκθαλέο φηη δελ ππάξρεη πιήξεο δηαιπηφηεηα κεηαμχ 

ηνπ Al θαη ηνπ Ti. Δθηφο απφ ηηο α θάζεηο θαη ηηο β θάζεηο πνπ έρνπλ θεληξηθή ζεκαζία 

γηα ηα ζπκβαηηθά θξάκαηα ηηηαλίνπ, ππάξρνπλ πνιιέο ελδνκεηαιιηθέο θάζεηο, φπσο α2-

Ti3Al, γ-TiAl, TiAl2 θαη TiAl3. Απφ απηέο ζήκεξα κφλν ηα α2-Ti3Al θαη γ-TiAl έρνπλ 

ηερληθή ζεκαζία, δεδνκέλνπ φηη ην TiAl2 θαη ε ζηνηρεηνκεηξηθή έλσζε TiAl3 είλαη 

εμαηξεηηθά ςαζπξέο θάζεηο. Σα θξάκαηα TiAl ηερληθνχ ελδηαθέξνληνο βξίζθνληαη ζηελ 

πεξηνρή ηνπ δηθαζηθνχ πεδίνπ α+α2 θαη ηνπ γ-TiAl. Σα ηειεπηαία θξάκαηα είλαη ζπλήζσο 

δχν θάζεσλ α2+γ ή πνιπθαζηθά θξάκαηα αλάινγα κε ηα θξακαηηθά ζηνηρεία. Απηά ηα 

θξάκαηα ηηηαλίνπ κε Al γλσξίδνπλ ζπλερψο απμαλφκελε ζπνπδαηφηεηα, ηδηαίηεξα γηα ηηο 

εθαξκνγέο ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Αλ απηά ηα θξάκαηα Ti κε πξνζζήθε Al έρνπλ 

θξακαησζεί πεξεηαίξσ κε Nb εκθαλίδεηαη κηα άιιε ελδνκεηαιιηθή θάζε, ε Ti2AlNb, ε 

νπνία είλαη ε βάζε γηα ηελ θαηεγνξία ησλ νξζνξνκβηθψλ δνκψλ θξακάησλ TiAl. Μηα 

άιιε ελδνκεηαιιηθή θάζε κε θάπνηα ηερληθή ζεκαζία είλαη ε θάζε, ε νπνία αλήθεη ζηελ 

θπβηθή νηθνγέλεηα L12. Απηή ε θάζε ππάξρεη φηαλ ζηνηρεία φπσο V, Cr, Με, Fe, Co, Ni, 

Cu ή Zn ππνθαζηζηνχλ πεξίπνπ ην 10% ηνπ αινπκηλίνπ ζε θξάκαηα κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε Al κε βάζε ηε θάζε TiAl3 [56]. 
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2.4.3.2. Γηκεξέο δηάγξακκα Cr-V 

 

Γηάγξακκα 3. Σν δηκεξέο δηάγξακκα θάζεσλ Cr-V . [64] 

Σν V είλαη ην κφλν ζηνηρείν ηνπ πεξηνδηθνχ πίλαθα πνπ παξνπζηάδεη πιήξε δηαιπηφηεηα 

κε ην Cr θαη έηζη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ζηε ζηξαηεγηθή θξακάησζεο ηνπ Cr κε ζηφρν 

ηελ πξφζδνζε νιθηκφηεηαο ζην θξάκα, θαζψο ην Cr απφ ηελ θχζε ηνπ είλαη ηδηαίηεξα 

ςαζπξφ. Σα θξάκαηα Cr-V παξνπζηάδνπλ, επίζεο, πνιχ θαιή αληνρή ζηελ νμείδσζε θαη 

ζηo θαηλφκελν ηνπ εξππζκνχ. Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα θαηά ηελ ζηεξενπνίεζε 

έρνπκε κφλν κηα εληαία κνλνθαζηθή πεξηνρή φπνπ επηθξαηεί κηα θξπζηαιινγξαθηθή δνκή 

ε BCC. Όκσο εθαηέξσζελ απηήο ηεο πεξηνρήο, γηα Σ = 0 Κ ππάξρνπλ πνιιέο ζηαζεξέο 

ελψζεηο. Απηέο είλαη νη Cr4V, Cr3V, Cr2V, Cr3V4, Cr2V3, and CrV3 [64, 65]. 

Όζνλ αθνξά ηνλ ιφγν Poisson, ην κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπ Young, έρνπλ αλαιπζεί ζε 

ζρέζε κε ηε ζχλζεζε θαη παξαηεξήζεθε φηη ηφζν ν ιφγνο ηνπ Poisson φζν θαη ν 

ζπληειεζηήο Young κεηψλνληαη κνλφηνλα κε ηελ αχμεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ V έσο ηελ 

ηηκή 62,5% V, ελψ ζηε ζπλέρεηα ζηαζεξνπνηνχληαη. Δπηπιένλ έρεη παξαηεξεζεί φηη ε 

ειεθηξνληαθή δνκή είλαη παξφκνηα γηα φιεο ηηο ζπλζέζεηο Cr-V BCC (δηαηεηαγκέλεο θαη 

κε) θαη ην DOS θπξηαξρείηαη απφ ηε ζπκβνιή ηνπ d-ηξνρηαθνχ ησλ Cr θαη V [65]. 

2.4.4. Κξπζηαιινγξαθία & Order-disorder transformation 

Τπάξρνπλ ζηε θχζε 14 δηαθνξεηηθνί ηχπνη κνλαδηαίσλ θπςειίδσλ (θξπζηαιιηθέο δνκέο) 

ή πιεγκάησλ. Χζηφζν, ηα πεξηζζφηεξα κέηαιια αιιά θαη πνιιά άιια ζηεξεά έρνπλ 
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κνλαδηαίεο θπςειίδεο πνπ πεξηγξάθνληαη σο ρσξνθεληξσκέλε θπβηθή θξπζηαιιηθή δνκή 

(BCC), εδξνθεληξσκέλε θπβηθή θξπζηαιιηθή δνκή (FCC) θαη εμαγσληθή δνκή πςειήο 

ζηνίβαμεο (HCP) [66]. 

2.4.4.1. BCC δνκή 

Η θπςειίδα BCC έρεη άηνκα ζε θάζε κηα απφ ηηο νθηψ γσλίεο ελφο θχβνπ θαη έλα άηνκν 

ζην θέληξν ηνπ θχβνπ. Κάζε έλα απφ ηα άηνκα ζηηο γσλίεο ηνπ θχβνπ απνηεινχλ ην άηνκν 

ηεο γσλίαο ελφο δηπιαλνχ θχβνπ, κε απνηέιεζκα ηα άηνκα ησλ γσληψλ λα κνηξάδνληαη 

κεηαμχ νθηψ κνλαδηαίσλ θπςειίδσλ. Η δηάηαμε ηνπ BCC δελ επηηξέπεη ζηα άηνκα λα 

ζηνηβαρζνχλ ηφζν θνληά φζν νη δνκέο FCC ή HCP. H κνλαδηαία θπςειίδα BCC έρεη 

ζπληειεζηή αηνκηθήο ζηνίβαμεο ίζν κε 0,68. Σα κέηαιια πνπ έρνπλ δνκή BCC είλαη 

ζπλήζσο ζθιεξφηεξα θαη πην δχζζξαπζηα απφ ηα FCC κέηαιια φπσο ν ρξπζφο, αιιά 

ζηεξνχλ ζε νιθηκφηεηα. Απηή ε δηαθνξά νθείιεηαη θπξίσο ζηηο δηαθνξέο ησλ επηπέδσλ 

νιίζζεζεο ησλ δνκψλ απηψλ, φπνπ ε BCC δνκή έρεη ιηγφηεξα επίπεδα νιίζζεζεο απφ ηελ 

FCC [66]. 

 

ρήκα 9. Απεηθφληζε ηεο δνκήο ησλ αηφκσλ ζε κηα κνλαδηαία θπςειίδα BCC θαη ζε έλα ζχλνιν θπςειίδσλ 

ζηνλ ηξηζδηάζηαην ρψξν [66]. 

Σα BCC κέηαιια θαη ηα ζηεξεά δηαιχκαηα αληηθαηάζηαζεο παξνπζηάδνπλ κηα ζχλζεηε 

ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ παξακφξθσζε πνπ εμαξηάηαη απφ πνιιαπιέο παξακέηξνπο φπσο ε 

ζεξκνθξαζία, ε ηαρχηεηα θαηαπφλεζεο θαη νη ηχπνη ελεξγψλ ζπζηεκάησλ νιίζζεζεο. Η 

εμάξηεζε ησλ κεηάιισλ BCC θαη ησλ αξαηψλ ζηεξεψλ δηαιπκάησλ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε 

ηξία ζεξκνθξαζηαθά πεδία. Σν πξψην αθνξά ην ζεξκνθξαζηαθφ πεδίν θάησ απφ κηα 

θξίζηκε ζεξκνθξαζία  ε νπνία ζπλήζσο θπκαίλεηαη κεηαμχ ηνπ 0,15 Tm κε 0,2 Tm (φπνπ ην 

Tm είλαη ε ζεξκνθξαζία solidus). ε απηφ ην πεδίν ε πιαζηηθή ζπκπεξηθνξά επεξεάδεηαη 

έληνλα απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηνλ ξπζκφ θαηαπφλεζεο. Απηή ε εμάξηεζε πξνθχπηεη απφ 

ηνπο κε-επίπεδνπο ππξήλεο ησλ 
 

 
 (111) θνριησηψλ δηαηαξαρψλ (screw dislocations) (φπνπ 

α είλαη ε παξάκεηξνο ηνπ πιέγκαηνο). Τπνινγηζκνί δείρλνπλ φηη ν ππξήλαο επεθηείλεηαη 

κε ηξηπιή ζπκκεηξία απνπζία εθαξκνδφκελεο δηαηκεηηθήο ηάζεο. ε απηφ ην εχξνο 

ζεξκνθξαζίαο, ε θίλεζε ησλ θνριησηψλ δηαηαξαρψλ ελεξγνπνηείηαη ζεξκηθά κε 

―ππξήλσζε δεχγνπο‖ (kink pair nucleation). Απηά ηα δεχγε κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα λα 

εμαπισζνχλ θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ηεο δηαηαξαρήο φηαλ εθαξκφδεηαη εμσηεξηθά κηα 

δηαηκεηηθή ηάζε. Σν δεχηεξν πεδίν, αθνξά ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο πάλσ απφ ηελ 

θξίζηκε ζεξκνθξαζία θαη θάησ απφ ην 0,4Tm. ην πεδίν απηφ ε πιαζηηθφηεηα πξνθαιείηαη 
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απφ ηελ θίλεζε ησλ θνριησηψλ δηαηαξαρψλ θαη ησλ δηαηαξαρψλ αθκήο (edge dislocations). 

ε απηφ ην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο, ε κέγηζηε αληνρή ηνπ θξάκαηνο ζε εθαξκνδφκελεο 

ηάζεηο είλαη ζρεδφλ αλεμάξηεηε απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη αλεμάξηεηε απφ ηνλ ξπζκφ 

εθαξκνγήο ηεο ηάζεο. Σν ηξίην πεδίν, αλαθέξεηαη ζε ζεξκνθξαζίεο άλσ ηνπ 0,4Tm, φπνπ ε 

απμαλφκελε επίδξαζε ησλ δηαδηθαζηψλ δηάρπζεο νδεγεί ζε εμάξηεζε ηεο κέγηζηεο 

αληνρήο ηνπ θξάκαηνο απφ ηνλ ξπζκφ εθαξκνγήο ησλ ηάζεσλ, ελψ παξαηεξείηαη θαη κηα 

ηππηθή ―καιάθσζε‖ ηνπ πιηθνχ. Χζηφζν, ζηελ πεξίπησζε ζπκππθλσκέλσλ δηαιπκάησλ, 

νξηζκέλα πξφζζεηα θαηλφκελα πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ,θαζψο κπνξεί λα ιακβάλνπλ ρψξα. 

Σέηνηα είλαη νη κεραληζκνί αγθχξσζε ησλ δηαηαξαρψλ (pinning dislocation) ιφγσ 

δηαθπκάλζεσλ ηεο ηνπηθήο ζχζηαζεο ή ζρεκαηηζκνχ ―superjogs‖, θαζψο θαη ε κεηάβαζε 

ησλ δηαηαξαρψλ απφ θνριία ζε αθκήο φπνπ θπξηαξρεί ε πιαζηηθή δηαξξνή [68,72]. 

Όζνλ αθνξά ηα HEAs έρεη παξαηεξεζεί φηη κεκνλσκέλα ζηνηρεία πνπ πξνάγνπλ ην 

ζρεκαηηζκφ θάζεο BCC είλαη ηα Al, Cr, Fe, Ti, Mo, Nb, Ta, V θαη W. Σν Al είλαη 

ηδηαίηεξε πεξίπησζε θαζψο έρεη δνκή FCC. Έρεη απνδεηρζεί φηη ην Αl ζηαζεξνπνηεί ηε 

δνκή FCC φηαλ ε ζπγθέληξσζή ηνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 11 at.% θαη πξνάγεη ηνλ 

ζρεκαηηζκφ θάζεο BCC φηαλ ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε πνζφηεηα. Απηφ νθείιεηαη ζην 

γεγνλφο φηη αλ θαη ην Al έρεη κηα δνκή FCC, πνιιέο απφ ηηο δπαδηθέο ελψζεηο ηνπ (AlNi, 

AlFe, AlCo θαη AlTi) θξπζηαιιψλνληαη ζην πιέγκα BCC εμαηηίαο ηνπ ζρεκαηηζκνχ 

πβξηδηθψλ ηξνρηαθψλ d-p. Σα Cr, Fe, Mo, Nb, Ta, V θαη W έρνπλ δνκή BCC θαη επνκέλσο 

ηείλνπλ λα ζηαζεξνπνηνχλ ηε δνκή BCC ζηα ΗΔΑs. Σν Ti έρεη επίζεο BCC δνκή ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη έηζη έρεη κεγάιε δηαιπηφηεηα ζε πνιιά ζηνηρεία πνπ 

ζηαζεξνπνηνχλ ηελ δνκή BCC φπσο ηα Nb, Ta θαη W πνπ πξνάγνπλ ηνλ ζρεκαηηζκφ BCC 

HEAs [2,8]. 

2.4.4.2. Μεηαζρεκαηηζκφο order-disorder (Order-disorder transformation) 

ηε Φπζηθή, νη φξνη ―order‖ θαη ―disorder‖ νξίδνπλ ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία θάπνηαο 

ζπκκεηξίαο ή ζπζρέηηζεο εληφο ελφο ζπζηήκαηνο πνιιψλ ζσκαηηδίσλ/αηφκσλ. ηε θπζηθή 

ησλ ζπκππθλσκέλσλ πιηθψλ, ηα ζπζηήκαηα ζπλήζσο είλαη δηαηεηαγκέλα ζε ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο. Όκσο κε ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο, απηά ηα πιηθά ππνβάιινληαη 

κέζσ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ κεηαζρεκαηηζκψλ θάζεσλ ζε ιηγφηεξν δηαηεηαγκέλεο δνκέο. 

Παξάδεηγκα ελφο ηέηνηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ order-disorder είλαη ν απνκαγλεηηζκφο ηνπ 

ζηδήξνπ κε ζέξκαλζε πάλσ απφ ηε ζεξκνθξαζία Curie φπνπ έρνπκε απψιεηα ηεο 

καγλεηηθήο δηάηαμεο [68]. Οη βαζκνί ειεπζεξίαο πνπ αθνξνχλ ηελ δηάηαμε ή κε ζε έλα 

πιηθφ είλαη ηξεηο, θαη απηνί είλαη [68]: 

 Η θξπζηαιιηθή δηάηαμε (crystalline ordering). 

 Η πεξηζηξνθηθή ή θεξξνειεθηξηθή δηάηαμε (ferroelectric ordering). 

 Η θαηάζηαζε ζπηλ ή καγλεηηθή δηάηαμε (magnetic ordering). 

Έλα θξπζηαιιηθφ πιηθφ βξίζθεηαη ζε δηαηεηαγκέλε θαηάζηαζε φηαλ νη θξπζηαιιηθέο ηνπ 

νκάδεο είλαη πιήξσο ζπκκεηξηθέο ζην ρψξν ή φηαλ ππάξρεη έλαο ζπζρεηηζκφο κεηαμχ 
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απηψλ ζην ρψξν. Αλάινγα κε ηελ απφζηαζε, ζηελ νπνία ράλεηαη απηή ε ζπκκεηξία ή ε 

ζρεηηθφηεηα, εληφο ηνπ θξπζηάιινπ, κηιάκε γηα δηάηαμε κεγάιεο εκβέιεηαο (long range 

order) ή δηάηαμε κηθξήο εκβέιεηαο (short range order). Δάλ έλα πιηθφ βξίζθεηαη ζε κηα κε 

δηαηεηαγκέλε θαηάζηαζε, ε νπνία δελ βξίζθεηαη ζε ζεξκνδπλακηθή ηζνξξνπία, ηφηε απηή 

ε θαηάζηαζε απνθαιείηαη ―κε δηαηεηαγκέλε ιφγν βαθήο‖ (quenched disorder) . Έλα 

ηέηνην παξάδεηγκα κε δηαηεηαγκέλεο θαηάζηαζεο είλαη απηφ ηνπ γπαιηνχ πνπ ιακβάλεηαη 

κε έληνλε βαθή (κε ππέξςπμε) ελφο πγξνχ ηήγκαηνο. Δληφο θάπνησλ πιαηζίσλ, αληίζεηε 

ηεο ―κε δηαηεηαγκέλεο θαηάζηαζεο ιφγν βαθήο‖  είλαη ε πεξίπησζε ηεο ―κε 

δηαηεηαγκέλεο θαηάζηαζεο απφ αλφπηεζε‖ (annealed disorder) . ηε ζηαηηζηηθή θπζηθή, 

έλα ζχζηεκα ιέγεηαη φηη παξνπζηάδεη ―κε δηαηεηαγκέλε δνκή ιφγν βαθήο‖ φηαλ θάπνηεο 

παξάκεηξνη πνπ θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο νη νπνίεο δελ 

ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν. Δλψ ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή θπζηθή, έλα ζχζηεκα ιέγεηαη 

φηη παξνπζηάδεη ―κε δηαηεηαγκέλε δνκή απφ αλφπηεζε‖ φηαλ θάπνηεο παξάκεηξνη πνπ 

θαζνξίδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ είλαη ηπραίεο κεηαβιεηέο πνπ κεηαβάιινληαη κε ην ρξφλν, 

θαη ε αλάπηπμε ηεο ηειηθήο δνκήο ζρεηίδεηαη κε εθείλε ησλ βαζκψλ ειεπζεξίαο πνπ 

νξίδνπλ ην ζχζηεκα. [68] 

2.4.4.3. Μεηαζρεκαηηζκφο order-disorder ζε BCC δνκέο 

Οη δχν πην ζπρλά παξαηεξνχκελεο θξπζηαιιηθέο δνκέο ηνπ BCC είλαη ε BCC_A2 θαη ε 

BCC_B2. Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν είλαη φηη φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηελ A2 ηφηε κηιάκε 

γηα ηελ αδηάηαθηε θαηάζηαζε ηεο BCC δνκήο ελψ φηαλ κηιάκε γηα ηελ B2 αλαθεξφκαζηε 

ζηελ δηαηεηαγκέλε ή κεξηθψο δηαηεηαγκέλε BCC δνκή. πρλά ζε θξάκαηα κεηάιισλ φπνπ 

ζρεκαηίδνληαη ζηεξεά δηαιχκαηα κε BCC δνκή, απαληάηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο order-

disorder φπνπ θαηά ηελ πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ε θάζε ζηεξενχ δηαιχκαηνο 

κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηελ κε δηαηεηαγκέλε δνκή BCC_A2 ζηελ δηαηεηαγκέλε δνκή 

BCC_B2 [51-53,67-69]. Ο κεηαζρεκαηηζκφο απηφο έρεη δηαπηζησζεί φηη ζπκβαίλεη θαη ζην 

ηζναηνκηθφ HEA AlTiVCr πεξίπνπ ζηνπο 700℃ [51,53]. 

Αλάινγα κε ηνλ βαζκφ δηάηαμεο κεηαβάιινληαη πέξα ηεο κηθξνδνκήο θαη ηα 

καθξνζθνπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξάκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα φζνλ αθνξά ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ απφ ηελ θαηάζηαζε Α2 ζηελ Β2 παξαηεξείηαη κείσζε ηεο νιθηκφηεηαο 

θαη αχμεζε ηνπ νξίνπ δηαξξνήο.  Απηφ ππνδεηθλχεη φηη ε θξίζηκε δηαηκεηηθή ηάζε γηα ηελ 

κεηαηφπηζε ησλ δηαηαξαρψλ κεηαβάιιεηαη θαη απηή ιφγν ηεο αιιαγήο ζηνλ βαζκφ 

δηάηαμεο [51, 67-69]. ε έξεπλα πνπ αθνξνχζε ην HEA MoCrTiAl δηαπηζηψζεθε φηη ε 

πεξηεθηηθφηεηα ζε Al επεξεάδεη άκεζα ηελ ηειηθή δηάηαμε ηνπ θξάκαηνο ζε ζεξκνθξαζία 

δσκαηίνπ. Παξαηεξήζεθε φηη κε ηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ Al απμάλεηαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ order-disorder κε απνηέιεζκα ζε πεξηεθηηθφηεηεο άλσ 

ηνπ 15 at. % Al λα ιακβάλεηαη κφλν κηθξνδνκή Β2. Η δηαθνξά κεηαμχ ηνπ νξίνπ δηαξξνήο 

ησλ δνκψλ Α2 θαη Β2 ζην MoCrTiAl ππνινγίζηεθε λα είλαη πεξίπνπ 375 MPa. Δπίζεο 

ζηελ ίδηα έξεπλα παξαηεξήζεθε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο δνκήο Β2 κε ηελ κείσζε ηεο 

εκβέιεηαο ηεο δηάηαμεο απμάλεηαη ε νιηθή νιθηκφηεηα ηνπ θξάκαηνο [69]. 
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3. Πεηξακαηηθφ Μέξνο 

3.1. Πεηξακαηηθή δηαδηθαζία 

3.1.1. Λεθζέληα δείγκαηα 

Γηα ηελ παξνχζα κειέηε παξειήθζεζαλ δχν (2) δνθίκηα ηζναηνκηθνχ ΗΔΑ AlTiVCr θαη 

δχν (2) δνθίκηα ΗΔΑ AlTiVCr κε πξνζζήθε Si θαηά 7.2% a.t. (Πίλαθαο 4., Δηθφλα 10) 

ηα δνθίκηα Α1 θαη Α2 κειεηήζεθε ε επηθάλεηα ζξαχζεο θαη ε κηθξνδνκή ηνπο. Δλ 

ζπλερεία ηα ίδηα δνθίκηα ππνβιήζεθαλ ζε δνθηκέο ρεκηθήο πξνζβνιήο γηα πξψηε θνξά, 

θαζψο βάζεη βηβιηνγξαθίαο δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί  δνθηκέο πξνζβνιήο ζε θξάκαηα 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχζηαζεο.  Σα δείγκαηα Β1 θαη Β2 νδεγήζεθαλ ζε θνχξλνπο ψζηε λα 

παξαηεξεζεί αλ πξαγκαηνπνηείηαη ζεξκηθή θαηεξγαζία γήξαλζεο ησλ δεηγκάησλ θαζψο 

βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί παξφκνηα πξνζπάζεηα ζην παξειζφλ. 

Σα δείγκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ κειέηε είραλ παξαρζεί ζην παλεπηζηήκην ηνπ 

Sheffield, κε ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ ―vaccum arc melting‖ απφ πξψηεο χιεο Al, Cr, V, 

ζχξκα Ti θαη ζθφλε Si θαζαξφηεηαο κεγαιχηεξεο απφ 99,8 % ην θαζέλα. Σα δείγκαηα 

παξαζθεπάζηεθαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ―Arcast 200 Vacuum Arc Melter (VAM)‖ ππφ 

αηκφζθαηξα πςειήο θαζαξφηεηαο απφ αέξην Ar. Σα ηειηθά δνθίκηα ιήθζεθαλ αθνχ 

πξαγκαηνπνηήζεθε επαλάηεμε ηνπ πιηθνχ 4-5 θνξέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ειεθηξνκαγλεηηθή 

αλάδεπζε γηα δηαζθάιηζε ηεο ρεκηθήο νκνηνγέλεηαο εληφο ηνπ θξάκαηνο. Δίλαη ζεκαληηθφ 

λα ζεκεησζεί φηη ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα πιηλζψκαηα ηνπ AlTiVCr κε ή ρσξίο ηελ 

πξνζζήθε Si αζηνρνχλ ςαζπξά ζηελ κέζε θαηά ηελ απφςπμε (10 ιεπηά) θαη ζξαχνληαη 

θαηά ηελ επαλαζέξκαλζε κεηά ηελ ηξίηε επαλάηεμε. Σα δνθίκηα Α1 θαη Α2 αλήθνπλ ζηελ 

θαηεγνξία ησλ δνθηκίσλ πνπ αζηνρνχλ ζηελ κέζε θαηά ηελ εθηεηακέλε ςχμε. 

Πίλαθαο 4. Λεθζέληα δείγκαηα. 

Γοκίμια Υαπακηηπιζηικά Ονομαζία 

AlTiVCr 

As-Cast (έρεη ππνζηεί 

ζξαχζε θαηά ηελ παξαγσγή 

ηνπ) 

Α1 

AlTiVCr 
As-Cast (νδεγείηαη γηα 

γήξαλζε)  
Β1 

AlTiVCr-Si7.2 

As-Cast (έρεη ππνζηεί 

ζξαχζε θαηά ηελ παξαγσγή 

ηνπ) 

Α2 

AlTiVCr-Si7.2 
As-Cast (νδεγείηαη γηα 

γήξαλζε) 
Β2 
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ρήκα 10. Λεθζέληα δείγκαηα a) Γνθίκην A1(δεμηά) θαη δνθίκην Α2 (αξηζηεξά) b) Γνθίκην Β1 (κεηά ηελ 

γήξαλζε) θαη c) Γνθίκην Β2 (κεηά ηελ γήξαλζε). 

ην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην, νη ζηφρνη ηεο κειέηεο είλαη νη εμήο: 

 Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο κηθξνδνκήο θαη ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ησλ δεηγκάησλ, ε 

δηεξεχλεζε ηνπ ιφγνπ αζηνρίαο θαηά ηελ ςχμε ηνπο θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο λα 

απνθεπρζεί απηή ε αζηνρία.  

 Η κειέηε ηεο χπαξμεο κεραληζκνχ γήξαλζεο ζηηο δχν ζπζηάζεηο θξάκαηνο. 

 Έιεγρνο ηεο δπλαηφηεηαο πξνζβνιήο ηεο επηθάλεηαο ηνπ θξάκαηνο κε ρεκηθά κέζα. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο κηθξνδνκήο έγηλε κε ηελ ρξήζε ηεο νπηηθήο κηθξνζθνπίαο. Μέζσ 

ζηεξενζθνπηθήο παξαηήξεζεο θαη ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο έγηλε αμηνιφγεζε θαη 

κειέηε ηνπ κεραληζκνχ ζξαχζεο ησλ δνθηκίσλ. Γηα ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

γήξαλζεο ησλ δνθηκίσλ έγηλε ρξήζε νπηηθήο κηθξνζθνπίαο θαη κεηξήζεσλ 

κηθξνζθιεξνκέηξεζεο. Δλψ γηα ηελ κειέηε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρεκηθήο πξνζβνιήο 

έγηλε ρξήζε νπηηθήο κηθξνζθνπίαο. 

3.1.2. Μέζνδνο Vaccum Arc Melting 

3.1.2.1. Δμνπιηζκφο 

Γηα ηελ παξαγσγή ησλ δεηγκάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπζθεπή ―Arc 200‖ (ρήκα 11 θαη 

12). ηε ζπζθεπή απηή ε ηήμε ηνπ πιηθνχ γίλεηαη εληφο ελφο ζαιάκνπ ηήμεο κε ηφμν, 

δειαδή κέζσ δηαθνξάο δπλακηθνχ, κηα δηαδηθαζία πνπ δελ δηαθέξεη πνιχ απφ ηελ 

δηαδηθαζία ηήμεο ζε ζπγθνιιήζεηο ηεο κεζφδνπ TIG. Σν ―Arc 200‖ ρξεζηκνπνηεί έλα 

ειεθηξφδην απφ θαξβίδην ηνπ βνιθξακίνπ, ην νπνίν θηλείηαη κέζσ ελφο κνρινχ. Η ηήμε 

a b 

c 
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γίλεηαη εληφο ράιθηλνπ πδξφςπθηνπ θαινππηνχ. Η δηαθνξά δπλακηθνχ πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηαμχ ηνπ ειεθηξνδίνπ κε ην θαινχπη ελψ ε ηξνθνδνζία ηνπ ξεχκαηνο γίλεηαη απφ έλα 

ηξνθνδνηηθφ, ίδην κε απηά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ κέζνδν TIG. Ο ζάιακνο ηήμεο ηεο 

ζπζθεπήο έρεη κία πφξηα κε ηελ νπνία εηζάγεηαη ή εμάγεηαη πιηθφ ζην ζάιακν. Η πφξηα 

απηή είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλε ψζηε λα αζθαιίδεη θαη λα απνκνλψλεη ην ζάιακν 

αεξνζηεγψο, Όιε ε δηαδηθαζία ηήμεο γίλεηαη ζε αηκφζθαηξα αδξαλνχο αεξίνπ 

θαζαξφηεηαο 99,99%, ε νπνία ζηελ έξεπλα καο απνηειείηαη απφ Ar. Γηα ηελ επίηεπμε 

απηήο ηεο ζπλζήθεο ε ζπζθεπή είλαη εμνπιηζκέλε κε 3 θαηάιιειεο αληιίεο. Η κία εμ’ 

απηψλ ηξνθνδνηεί ηνλ ζάιακν ηήμεο κε αξγφ, ελψ νη άιιεο δχν είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ 

άληιεζε ησλ αεξίσλ απφ ηνλ ζάιακν ηήμεο κεηψλνληαο ηελ πίεζε ηνπ ζαιάκνπ. Όζνλ 

αθνξά ηηο δχν ηειεπηαίεο, πξφθεηηαη γηα κία απιή αληιία θελνχ πνπ θηάλεη πηέζεηο έσο   

10
-1

 mbar θαη γηα κία αληιία πνπ νλνκάδεηαη ―diffusion pump‖ θαη θηάλεη πηέζεηο έσο 10
-5

 

mbar. Δπίζεο ε ζπζθεπή είλαη εμνπιηζκέλε θαη κε κεραληζκφ ειεθηξνκαγλεηηθήο 

αλάδεπζεο, ν νπνίνο ρξεηάδεηαη γηα ηελ νκνγελνπνίεζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ ηήγκαηνο.   

 

ρήκα 11. Η ζπζθεπή ―Arc 200‖ θαη πίλαθαο κε ηα θχξηα ζηειέρε ηεο ζπζθεπήο [71]. 
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ρήκα 12. ρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ζαιάκνπ ηήμεο ηεο ζπζθεπήο ―Arc 200‖. 

3.1.2.2. Γηαδηθαζία 

Σφζν νη ζπλζήθεο φζν θαη ηα βήκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ησλ 

δεηγκάησλ ηζναηνκηθνχ HEA AlTiVCr πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο. 

1. Καζαξηζκφο ηνπ ζαιάκνπ ηήμεο: Πξηλ μεθηλήζεη φιε ε δηαδηθαζία παξαγσγήο σλ 

δεηγκάησλ, πξαγκαηνπνηείηαη θαζαξηζκφο ηνπ ζαιάκνπ ζε ηξία ζηάδηα. Πξψηα 

θαζαξίδεηαη ν ζάιακνο κε ηελ ρξήζε ειεθηξηθήο ζθνχπαο, έπεηηα κε ραξηί θαη 

ηέινο κε ηελ ρξήζε θάπνηνπ δηαιχκαηνο αιθνφιεο. Η δηαδηθαζία απηή δηαξθεί 

πεξίπνπ 1h. 

2. Δηζαγσγή ηεο πξψηεο χιεο: Δηζάγνπκε ζην ράιθηλν θαινχπη ηα ζχξκαηα Al, Ti, Cr, 

V θαζαξφηεηαο  >99,98%. 

3. Κιείζηκν ηνπ ζαιάκνπ: Κιείλνπκε κε πξνζνρή ην ζάιακν, νχησο ψζηε λα κελ 

πξνθιεζεί θάπνηα δεκηά ζην ειεθηξφδην. Έπεηηα κε ηνπο θαηάιιεινπο 

κεραληζκνχο ζθξαγίδεηαη αεξνζηεγψο ε πφξηα ηνπ ζαιάκνπ. 

4. Γεκηνπξγία αδξαλνχο αηκφζθαηξαο: Γηα ηελ δεκηνπξγία αδξαλνχο αηκφζθαηξαο, 

απνκαθξχλνπκε ηνλ αέξα απφ ην ζχζηεκα, αλνίγνληαο αξρηθά ηελ απιή αληιία 

θελνχ έσο φηνπ θηάζνπκε ηα 4x10
-1 

mbar. ηελ ζπλέρεηα αλνίγνληαο ηελ αληιία 

ηνπ αξγνχ, εηζάγνπκε αξγφ ζην ζχζηεκα. Έπεηηα αλνίγνπκε πάιη ηελ αληιία θελνχ. 

Απηή ε δηαδηθαζία εηζαγσγήο αξγνχ θαη αλνίγκαηνο ηεο αληιίαο θελνχ 

επαλαιακβάλεηαη 3 θνξέο. ηφρνο ηεο επαλάιεςεο απηήο είλαη ε απνκάθξπλζε 

ηπρφλ ελαπνκείλαληνο νμπγφλνπ εληφο ηνπ ζαιάκνπ. Σελ ηέηαξηε θνξά ελψ 

βξηζθφκαζηε ζε πίεζε 4x10
-1 

mbar αληί λα εηζάγνπκε αξγφ αλνίγνπκε ηελ 

―diffusion pump‖ γηα ηελ επίηεπμε θελνχ ηεο ηάμεο 2-3x10
-5 

mbar.  Έπεηηα 
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εηζάγεηαη μαλά αξγφ ζην ζχζηεκα κέρξη λα επηηεπρζεί πίεζε ίζε κε 0,7 bar, ψζηε 

λα ππάξρνπλ αξθεηά ηφληα ζηνλ ζάιακν γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ηφμνπ. 

5. Γεκηνπξγία ηνπ ηφμνπ: Αλνίγνπκε ην ηξνθνδνηηθφ κε ξχζκηζε ηεο παξνρήο ηνπ 

ξεχκαηνο ζηα 400 Α. Σνπνζεηείηαη ην ειεθηξφδην πάλσ ζην ράιθηλν θαινχπη θαη 

ζηελ ζπλέρεηα αξρίδνπκε λα δεκηνπξγνχκε δηαθνξά δπλακηθνχ κεηαμχ 

ειεθηξνδίνπ-θαινππηνχ. Με ηελ εθθίλεζε ηνπ ηφμνπ απνκαθξχλνπκε κε 

θαηάιιειε ηαρχηεηα ην ειεθηξφδην απφ ην θαινχπη. 

6. Πξψηε ηήμε: Δζηηάδνπκε ην ηφμν ζηηο πξψηεο χιεο ηνπ θαινππηνχ, νη νπνίεο 

ηήθνληαη. Αθνχ ηερζνχλ πιήξσο ζηακαηάκε ην ηφμν θαη αθήλνπκε ην πιίλζσκα 

γηα 2-3 ιεπηά, ψζηε λα θξπψζεη. 

7. Πξνεηνηκαζία γηα επαλάηεμε: Με θαηάιιειε ζπάηνπια ηεο ζπζθεπήο γπξλάκε ην 

πιίλζσκα εληφο ηνπ θαινππηνχ αλάπνδα. 

8. Δπαλάηεμε ηνπ δείγκαηνο: Όπσο θαη ζηελ πξψηε ηήμε, κε ηφμν επαλαηήθεηαη ην 

πιίλζσκα. Όκσο απηή ηελ θνξά φηαλ αξρίζεη λα ηήθεηαη ην πιηθφ αλνίγνπκε ηελ 

ειεθηξνκαγλεηηθή αλάδεπζε, ε νπνία δηαηεξείηαη αλνηρηή φζν ππάξρεη ηήγκα 

εληφο ηνπ θαινππηνχ. Δλ ζπλερεία ζηακαηάκε ην ηφμν θαη αθήλνπκε ην πιίλζσκα 

γηα 2-3 ιεπηά, ψζηε λα θξπψζεη. Με ηελ θαηάιιειε ζπάηνπια ηεο ζπζθεπήο 

γπξλάκε ην πιίλζσκα εληφο ηνπ θαινππηνχ αλάπνδα. Όιε ε παξαπάλσ δηαδηθαζία 

ηεο επαλάηεμεο επαλαιακβάλεηαη 4 κε 5 θνξέο ψζηε λα επηηεπρζεί νκνηνγέλεηα ζην 

πιίλζσκα. 

9. Σειηθφ ζηάδην: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο αθήλεηαη ην πιηθφ γηα 15-

20 ιεπηά ψζηε λα θξπψζεη. Αθνινχζσο δεκηνπξγνχληαη θαλνληθέο ζπλζήθεο εληφο 

ηνπ ζαιάκνπ. Σέινο αλνίγνπκε ηελ πφξηα ηνπ ζαιάκνπ θαη κε πξνζνρή αθαηξείηαη 

ην πιηθφ απφ ην θαινχπη. 

10. Καζαξηζκφο: Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαζαξίδεηαη μαλά ε ζπζθεπή.  

Πξηλ ηελ ρξήζε ησλ αληιηψλ θελνχ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξνζέξκαλζε ηνπο γηα 20 ιεπηά. 

ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί ε ζπζθεπή γηα ηελ παξαγσγή 

θξάκαηνο ίδηαο ζχζηαζεο ην πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα παξαιεθζεί.  

3.1.3. Μεηαιινγξαθηθή πξνεηνηκαζία 

Η κεηαιινγξαθηθή πξνεηνηκαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε κειέηε ηεο κηθξνδνκήο ησλ 

δεηγκάησλ ζπλίζηαηαη απφ κηα ζεηξά βεκάησλ ηα νπνία είλαη ε θνπή, ν εγθηβσηηζκφο, ε 

ιείαλζε θαη ε ζηίιβσζε ησλ πξνο κειέηε δνθηκίσλ. Η επηηπρία ηεο κεηαιινγξαθηθήο 

πξνεηνηκαζίαο έγθεηηαη ζηε ζσζηή πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θάζε επηκέξνπο ζηαδίνπ. 

Tα δνθίκηα θφπεθαλ κε ηε ρξήζε κηθξνηφκνπ Struers Minitom (ρήκα 13). Η θνπή ησλ 

δνθηκίσλ Α1 θαη Α2 πξαγκαηνπνηήζεθε έπεηηα ηεο παξαηήξεζεο ζην ζηεξενζθφπην θαη ην 

SEM. Πην ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ κειέηε ησλ δεηγκάησλ Α1 θαη Α2 πξαγκαηνπνηήζεθε 
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θνπή κε αξγφ ξπζκφ θαη θάζεηα ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο ψζηε λα κειεηεζεί θαη ε 

κηθξνδνκή θνληά ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο κέζσ νπηηθήο παξαηήξεζεο. Ο εγθηβσηηζκφο 

ησλ δνθηκίσλ έγηλε ππφ θελφ θαη δηήξθεζε 24 ψξεο. Γηα ηνλ εγθηβσηηζκφ έγηλε ρξήζε 

θαινππηψλ φπνπ πξνζηέζεθε κίγκα ξεηίλεο Struers Epofix Resin θαη ζθιεξπληήο Struers 

Epofix Hardener ζε αλαινγίεο 75 ml - 9 ml αληίζηνηρα. Όζνλ αθνξά ηελ ιείαλζε ησλ 

δνθηκίσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ιεηαληηθά ραξηηά SiC ησλ 220, 500 θαη 1200 grit 

(θφθθσλ/inch
2
). Σν ζηάδην ηεο ζηίιβσζε έρεη ζηφρν ηελ πιήξε απαινηθή ησλ γξακκψλ 

ιείαλζεο απφ ηελ επηθάλεηα ησλ δνθηκίσλ ελψ κέζσ ηεο παξαηεηακέλεο ζηίιβσζεο ησλ 

δνθηκίσλ αλαδεηθλχεηαη ην αλάγιπθν ησλ δεηγκάησλ ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ ηηκψλ 

ζθιεξφηεηαο κεηαμχ ησλ πεξηερνκέλσλ θάζεσλ θαη ηνπ δηαθνξεηηθνχ 

θξπζηαιινγξαθηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ θφθθσλ ηνπ πιηθνχ. Γηα ην ζηάδην ηεο 

ζηίιβσζεο ζηελ παξνχζα κειέηε ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ζεηξά νη αδακαληφπαζηεο 

Struers DiaPro Sat6 (6 κm) θαη Struers DiaPro Mol B3 (3 κm) κε ηα αληίζηνηρα παληά 

ζηίιβσζεο MD-Sat θαη MD-Mol θαη ρξφλνπο ζηίιβσζεο 4 ιεπηά θαη 10 ιεπηά αληίζηνηρα. 

Μεηά απφ ηε ζηίιβσζε κε αδακαληφπαζηεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζηίιβσζε κε ρξήζε 

θνιινεηδνχο ππξηηίαο Struers OP-U NonDry (0.01 κm) γηα 20 ιεπηά. εκεηψλεηαη φηη ηα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα ησλ 10 θαη 20 ιεπηψλ, γηα ηε ζηίιβσζε κε αδακαληφπαζηα 3κm θαη 

ηεο θνιινεηδνχο ππξηηίαο, επηιέρζεθαλ κε βάζε ηε δηαδηθαζία ―relief polishing‖. Η 

ιείαλζε θαη ε ζηίιβσζε έγηλαλ ζε απηφκαην ιεηαληηθφ Struers Tegramin-30 (ρήκα 14). 

Μεηαμχ θάζε ζηαδίνπ ζηίιβσζεο, ηα δείγκαηα θαζαξίδνληαλ κε λεξφ, ζαπνχλη θαη 

αηζαλφιε. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ζηίιβσζεο αθνινπζνχζε άκεζε έθπιπζε ησλ 

δεηγκάησλ κε λεξφ, αηζαλφιε θαη ζηέγλσκα κε ξεχκα ζεξκνχ αέξα. 

 

ρήκα 13.  Μηθξνηφκνο Struers Minitom [78]. 
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ρήκα 14. Απηφκαην ιεηαληηθφ Struers Tegramin-30 [78]. 

3.1.4. Υεκηθή Πξνζβνιή 

3.1.4.1. Υεκηθή πξνζβνιή κε HF 

Η ρεκηθή πξνζβνιή απνηειεί βαζηθφ θνκκάηη ηεο κεηαιινγξαθηθήο πξνεηνηκαζίαο ελφο 

δνθηκίνπ. Η ρεκηθή πξνζβνιή ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ κεηαιινγξαθία, γηα ηελ απνθάιπςε 

ηεο κηθξνδνκήο ελφο δνθηκίνπ θαη ηελ παξαηήξεζε ηνπ ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην. Η 

πξνζβνιή είλαη θαηά θχξην ιφγν κηα ειεγρφκελε δηαδηθαζία δηάβξσζεο ε νπνία είλαη 

απνηέιεζκα ηεο ειεθηξνιπηηθήο αληίδξαζεο αλάκεζα ζε επηθάλεηεο ηνπ δνθηκίνπ κε 

δηαθνξεηηθφ δπλακηθφ. Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο γηα ηα HEAs AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2  

δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί μαλά πξνζπάζεηα ρεκηθήο πξνζβνιήο ησλ θξακάησλ. Δπνκέλσο 

ε εχξεζε επηηπρνχο κεζφδνπ ρεκηθήο πξνζβνιήο ζηα ππφ κειέηε θξάκαηα απνηέιεζε 

αληηθείκελν κειέηεο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Όκσο απφ ηελ βηβιηνγξαθία 

είλαη γλσζηφ φηη ην νμείδην πνπ ζρεκαηίδεηαη ζηελ επηθάλεηα ησλ δχν θξακάησλ είλαη 

πινχζην ζε Al2O3. Δίλαη, επίζεο, γλσζηφ φηη ε κήηξα ηνπ AlTiVCr απνηειείηαη απφ έλα 

ζηεξεφ δηάιπκα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ην απνηεινχλ. Αληίζεηα ε κηθξνδνκή ηνπ 

AlTiVCr-Si7.2  απνηειείηαη απφ κία θάζε πινχζηα ζε Ti θαη Si θαη ε κήηξα απνηειείηαη 

απφ έλα ζηεξεφ δηάιπκα φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ην θξάκα κε κεησκέλε 

ζπγθέληξσζε ζε Si θαη Ti ζε ζρέζε κε απηή ηεο πεξίπησζεο ηνπ AlTiVCr. Σα παξαπάλσ 

ζηνηρεία νδήγεζαλ ζηελ επηινγή αληηδξαζηεξίσλ θαη κεζφδσλ πξνζβνιήο πνπ βάζε ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ελδείθλπληαη γηα ηελ ρεκηθή πξνζβνιή θξακάησλ αινπκηλίνπ (Al) [80]. 

Τπφ απηή ηε ινγηθή γηα ηελ ρεκηθή πξνζβνιή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ HEAs επηιέρζεθε λα 

γίλεη ρεκηθή πξνζβνιή κε HF ζε ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο θαη ειεθηξνρεκηθή πξνζβνιή 

κε αληηδξαζηήξην Barkers. 

ηνλ Πίλαθα 5. παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ρξφλνη έθζεζεο ζην αληηδξαζηήξην HF ησλ 

δχν HEAs. Η επηινγή ησλ βεκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο έγηλε κε βάζε ηνπο ρξφλνπο 

πξνζβνιήο πνπ επηιέγνληαη ζηα θξάκαηα αινπκηλίνπ αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 

απνηειέζκαηα πνπ ιακβάλνληαλ αλά βήκα ηεο δηαδηθαζίαο πξνζβνιήο. Γηα ηελ ρεκηθή 

πξνβνιή ρξεζηκνπνηήζεθε δηάιπκα HF 0.5 Μ. 
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Πίλαθαο 5. Υξφλνη έθζεζεο ζην αληηδξαζηήξην (HF) ησλ δχν HEAs. 

Κξάκα AlTiVCr AlTiVCr-Si7.2 

Υξφλνο πξνζβνιήο κε HF 

0.5M (sec) 

15 15 

30 20 

60 30 

90 40 

150 55 

180  

210  

270  

300  

 

3.1.4.2. Ηιεθηξνρεκηθή πξνζβνιή κε Barkers 

χκθσλα κε ηελ βηβιηνγξαθία ε ειεθηξνρεκηθή πξνζβνιή κε ην αληηδξαζηήξην Barkers 

δελ ελδείθλπηαη γηα ηελ πξνζβνιή θξακάησλ ηηηαλίνπ ή άιισλ κεηάιισλ κε πςειή 

πεξηεθηηθφηεηα ζε Ti [80]. Όκσο επεηδή απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο 

πξνζβνιήο θξακάησλ αινπκηλίνπ [80] επηιέρζεθε λα δνθηκαζηεί θαη απηή ε κέζνδνο ζηα 

εμεηαδφκελα θξάκαηα. Γηα ηελ ειεθηξνρεκηθή πξνζβνιή ρξεζηκνπνηήζεθε ε ζπζθεπή 

Stuers LectroPol-5 (ρήκα 15) θαη ην αληηδξαζηήξην 4.5cc HBF4 (48%). 

Πίλαθαο 6. Ηιεθηξνρεκηθή πξνζβνιή Barkers ησλ δχν HEAs. 

Κξάκα AlTiVCr AlTiVCr-Si7.2 

Υξφλνο ειεθηξνρεκηθήο 

πξνζβνιήο κε Barkers (sec) 
1s 1s 

 

 

ρήκα 15. πζθεπή ειεθηξνρεκηθήο πξνζβνιήο Stuers LectroPol-5 [78]. 
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3.1.5. ηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε 

Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ δνθηκίσλ Α1 θαη Α2 ζην κηθξνζθφπην ζηεξενζθνπηθήο 

παξαηήξεζεο Nikon SMZ 1500 (ρήκα 16), ην νπνίν καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο 

ηξηζδηάζηαηεο παξαηήξεζεο ησλ δνθηκίσλ, έγηλε αμηνιφγεζε ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο , ηεο 

κηθξνδνκήο ζηελ επηθάλεηα απηή, θαζψο θαη κία γεληθφηεξε απεηθφληζε ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (ραξαθηεξηζκφο αζηνρίαο, αηηία αζηνρίαο, πξνζαλαηνιηζκφο θφθθσλ 

θηιπ). Σα δνθίκηα πνπ νδεγήζεθαλ ζην ζηεξενζθφπην δελ είραλ ππνζηεί θάπνηα 

δηαδηθαζία κεηαιινγξαθηθήο πξνεηνηκαζίαο. Δπίζεο γηα ηελ ιήςε αμηφπηζησλ 

απνηειεζκάησλ εμεηάζηεθαλ θαη ηα δχν ιεθζέληα ηκήκαηα ηνπ δνθηκίνπ Α2. ηα δχν 

ηκήκαηα ηνπ Α2 δνθηκίνπ δφζεθε ε νλνκαζία Α2(Α) θαη Α2(Β) φπσο απεηθνλίδεηαη θαη 

ζην ρήκα 17. 

 

ρήκα 16. Μηθξνζθφπην ζηεξενζθνπηθήο παξαηήξεζεο Nikon SMZ 1500 [81]. 

 

8. Απεηθφληζε ησλ Α2(Α) θαη Α2(Β). 
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3.1.6. Οπηηθή Μηθξνζθνπία 

Μέζσ ηεο παξαηήξεζεο ησλ δεηγκάησλ ζην νπηηθφ κηθξνζθφπην γίλεηαη αμηνιφγεζε ηεο 

κηθξνδνκήο σο πξνο ηελ χπαξμε δεπηεξνγελψλ θάζεσλ, ην κέζν κέγεζνο θφθθσλ θαζψο 

θαη κία γεληθφηεξε απεηθφληζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο (πξνζαλαηνιηζκφο θφθθσλ, 

δηδπκίεο, χπαξμε καξηελζηηηθήο δνκήο ή δελδξηηψλ θιπ.). Γηα ηελ παξαηήξεζε ησλ 

δνθηκίσλ κε κέζα νπηηθήο κηθξνζθνπίαο έγηλε ρξήζε αλάζηξνθνπ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ 

Nikon Epihot 300 (ρήκα 18). Η νπηηθή κηθξνζθνπία ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο επηηπρνχο ρεκηθήο πξνζβνιήο κηαο κεηαιιηθήο επηθάλεηαο. Γηα ηελ 

παξαηήξεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ρεκηθήο πξνζβνιήο ησλ δνθηκίσλ Α1 θαη Α2 έγηλε 

ρξήζε αλάζηξνθνπ νπηηθνχ κηθξνζθνπίνπ Nikon Epihot 300 ην νπνίν έρεη θαη ηελ 

δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο κε ηαπηφρξνλε ρξήζε πνισηή θαη αλαιπηή. 

 

ρήκα 17. Αλάζηξνθν Οπηηθφ Μηθξνζθφπην Nikon Epiphot 300. 

3.1.7. Ηιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο άξσζεο (Scanning Electron Microscopy, SEM) 

3.1.7.1. Υξήζε Ηιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο άξσζεο  γηα ζξαπζηνγξαθία. 

Μεηά ηελ ζηεξενζθνπηθή παξαηήξεζε, γηα ηελ παξαηήξεζε ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ησλ 

δνθηκίσλ ζε πςειή κεγέζπλζε θαη γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο έγηλε 

ρξήζε ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο SEM FEI XL40 SFEG. Οη κηθξνγξαθίεο 

νπηζζνζθεδαδφκελσλ ειεθηξνλίσλ ή  ―BackScatter Eelectrons‖ (BSE) θαη δεπηεξνγελψλ 

ειεθηξνλίσλ ή ―Secondary Electrons‖ (SE) ιήθζεθαλ κε εθαξκνδφκελε ηάζε 20 kV ζε 

απφζηαζε εξγαζίαο (Working Distance) πεξίπνπ 10 mm [77]. 

3.1.7.2. Μειέηε γηα ηνπ  νμεηδίνπ ηεο επηθάλεηαο 

Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο ζηελ επηθάλεηα ηνπ AlTiVCr δεκηνπξγείηαη έλα παζεηηθφ 

ζηξψκα/θηικ ην νπνίν απνηειείηαη θπξίσο απφ νμείδηα Al2O3, V2O3 θαη Cr2O3 κε θπξίαξρν 

ην πξψην [52]. Γηα ηελ επηβεβαίσζε  ηεο παξαπάλσ πιεξνθνξίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

ζηνηρεηαθέο αλαιχζεηο ζην παζεηηθφ ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο ησλ ππφ κειέηε δνθηκίσλ. Οη 

ζηνηρεηαθέο αλαιχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα δνθίκηα Β1 θαη Β2 (AlTiVCr θαη 
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AlTiVCr-Si7.2) κε ηελ βνήζεηα ηνπ ειεθηξνληθνχ κηθξνζθνπίνπ ζάξσζεο SEM FEI XL40 

SFEG. 

3.1.8. Μηθξνζθιεξνκεηξήζεηο Vickers 

Η δνθηκή κηθξνζθιεξφηεηαο Vickers ρξεζηκνπνηεί ηεηξαεδξηθή ππξακίδα σο ζηνηρείν 

δηείζδπζεο, κε γσλία αλνίγκαηνο 136
ν
 (ρήκα 19). Γηα ηηο κεηξήζεηο ρξεζηκνπνηήζεθε 

κηθξνζθιεξφκεηξν Duramin-40 M1 (ρήκα 20). Σν θνξηίν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

νξίζηεθε ζηα 300gf. Γηα ηα δνθίκα Β1 θαη Β2 νη κεηξήζεηο έγηλαλ κε ηξφπν ψζηε λα είλαη 

ζπγθξίζηκεο κε ηα απνηειέζκαηα ηεο as-cast θαηάζηαζεο ζηε βηβιηνγξαθία [76]. Πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ην δνθίκην Β1 ιήθζεθαλ 10 κεηξήζεηο ζε ηπραίεο ζέζεηο ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ. Γηα ην Β2 δνθίκην νη κεηξήζεηο έγηλαλ ζε έλα θάλλαβν 5x5 ζε φιε ηελ έθηαζε ηνπ 

δνθηκίνπ. Η επηινγή απηνχ ηνπ θαλλάβνπ νθείιεηαη ζηελ απαίηεζε γηα αμηνπηζηία ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ζηελ αλάγθε κεηξήζεσλ απφ δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ δνθηκίνπ, ψζηε λα γίλεη απνηειεζκαηηθά ε κεηέπεηηα ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ.  χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία [74], ε ζπλήζεο κέζνδνο ππνινγηζκνχ ηεο ηηκήο 

ζθιεξφηεηαο Vickers γίλεηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο εμίζσζεο 

     
       

  
  , (12) 

Όπνπ P = εθαξκνδφκελν θνξηίν (kp), L = κέζν κήθνο δηαγψλησλ (mm), ζχκθσλα κε ην 

πξφηππν ENISO 6507. 

 

ρήκα 18. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνθηκήο Vickers [74]. 
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ρήκα 19. Μηθξνζθιεξφκεηξν Duramin-40 M1 [78]. 

3.1.9. Γήξαλζε δεηγκάησλ 

3.1.9.1. πλζήθεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο γήξαλζεο 

Έπεηηα απφ ηελ κειέηε ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ησλ as-cast δεηγκάησλ Α1 θαη Α2, 

επηιέρζεθε λα γίλεη κειέηε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-disorder‖ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζηα 

δχν θξάκαηα (πεξίπνπ ζηνπο 700℃ γηα ην AlTiVCr θαη ζηνπο 800-850℃ γηα ην AlTiVCr-

Si7.5 ) φπνπ ε αλνκνηνγέλεηα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ κεραληζκφ απηφ πηζαλφλ λα είλαη 

θαη ην αίηην ηεο ζξαχζεο θαηά ηελ ςχμε ησλ πξνο κειέηε ΗΔΑs (ζπλχπαξμε ησλ BCC_A2 

θαη BCC_B2 δνκψλ).  Μηα ζπρλή ηερληθή πνπ εθαξκφδεηαη ζηα κεηαιιηθά θξάκαηα γηα 

ηελ ψζεζε πξαγκαηνπνίεζεο ή νινθιήξσζεο ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ είλαη ε κέζνδνο ηεο 

γήξαλζεο. Γηα ηνλ παξαπάλσ ιφγν επηιέρζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί γήξαλζε ησλ δνθηκίσλ 

Β1 θαη Β2.  

Δπεηδή ζηελ βηβιηνγξαθία δελ ππάξρεη πξνεγνχκελε αλαθνξά γηα πξνζπάζεηα γήξαλζεο 

ησλ δχν πξνο κειέηε θξακάησλ, κε ηελ γήξαλζε ησλ δνθηκίσλ Β1 θαη Β2 γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα ειέγρνπ ηεο δπλαηφηεηαο γήξαλζεο ησλ δχν θξακάησλ θαη αλ επηθέξεη απηή 

απνηέιεζκα. Η ζπλζήθεο πνπ επηιέρζεθαλ λα γίλεη ε γήξαλζε ησλ Β1 θαη Β2 δίλνληαη 

ζηνλ Πίλαθα 7. Η γήξαλζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θαηάιιειν θνχξλν ππφ αηκνζθαηξηθέο 

ζπλζήθεο θαη ηα δνθίκηα ςχρζεθαλ ζηνλ αέξα. 

Πίλαθαο 7. πλζήθεο γήξαλζεο ησλ δνθηκίσλ Β1 θαη Β2. 

Γνθίκην Θεξκνθξαζία Γήξαλζεο (K) 
Υξφλνο Γήξαλζεο 

(h) 

Β1 973 24 

Β2 973 24 
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3.1.9.2. Γηαδηθαζία κειέηεο ησλ δεηγκάησλ γήξαλζεο 

Γηα ηε κειέηε ησλ δεηγκάησλ γήξαλζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη δηαδηθαζίεο 

κεηαιινγξαθηθήο πξνεηνηκαζίαο, κηθξνζθιεξνκέηξεζεο θαη νπηηθήο παξαηήξεζεο φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 3.1.3. , 3.1.6. θαη 3.1.8.  

3.2. Πεηξακαηηθά Απνηειέζκαηα 

3.2.1. Απνηειέζκαηα ζηεξενζθνπηθήο παξαηήξεζεο 

3.2.1.1. χγθξηζε ησλ δνθηκίσλ Α1 θαη Α2 

Αξρηθή παξαηήξεζε απνηειεί φηη ε επηθάλεηα ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α1 παξνπζηάδεη 

έληνλε αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ θσηφο. Η αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ θσηφο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ 

πνπ ζπλαληάηαη ζε πεξηθξπζηαιιηθέο αζηνρίεο, ελψ ε έληαζε ηεο αλάθιαζεο εμαξηάηαη 

απφ ην κέγεζνο θφθθσλ. Όζν κεγαιχηεξν ην κέγεζνο ησλ θφθθσλ ηφζν κεγαιχηεξε ε 

έληαζε ηεο αλάθιαζεο [79], θάηη πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην δνθίκην Α1 έρεη ρνλδξφθνθθε 

κηθξνδνκή. ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ θαζψο θαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

επηθάλεηαο ζξαχζεο δελ εληνπίδνληαη ζεκάδηα πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 

πιαζηηθήο παξακφξθσζεο (π.ρ. ζρεκαηηζκφο ιαηκνχ) [79]. Δπίζεο δελ εληνπίδνληαη 

ζεκάδηα, φπσο ξεγκαηψζεηο, εγθνπέο ή πφξνη πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηελ ζέζε έλαξμεο ηεο 

αζηνρίαο ή ηνλ κεραληζκφ δηάδνζεο ηεο.  ηελ κηθξνγξαθία κε ηελ πξφζνςε ηεο 

επηθάλεηαο ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α1 παξαηεξείηαη, ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο, ε 

αλάπηπμε επκεγεζψλ δελδξηηψλ (ρήκα 21).  Με ηελ ρξήζε κεγαιχηεξεο εζηίαζεο ζηελ 

πεξηνρή απηή παξαηεξείηαη φηη νη δελδξίηεο απηνί μεπεξλνχλ ζε κέγεζνο ην 1 mm. 

Παξαηεξείηαη επίζεο φηη απηή ε δελδξηηηθή κνξθνινγία ζπλερίδεηαη έσο θαη ηελ ειεχζεξε 

επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ, κε ηελ δηαθνξά φηη πνιχ θνληά ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα νη 

δελδξίηεο είλαη αξθεηά κηθξφηεξνη θαη πεξηζζφηεξνη ζε αξηζκφ. Απηή ε έληνλε δελδξηηηθή 

κνξθνινγία, απνδίδεηαη ζηελ ηαρχηαηε ζηεξενπνίεζε ηνπ ρπηνχ, ε νπνία είλαη ηαρχηεξε 

ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα θαη κεηψλεηαη θαζψο θηλνχκαζηε πξνο ην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ. 

ηελ επηθάλεηα ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α1, αξθεηά θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ θαινππηνχ 

παξαηεξείηαη ε κείσζε ησλ δελδξηηψλ θαη ε χπαξμε κνξθψλ πνπ παξνκνηάδνπλ ηελ 

αλάπηπμε επκεγεζψλ θφθθσλ. 
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Γνθίκην Α1 

(As-Cast AlTiVCr) 
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ρήκα 20. Απνηειέζκαηα ζηεξενζθνπηθήο κηθξνζθνπίαο  ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α1. 

Παξαηεξψληαο ηεο κηθξνγξαθίεο ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α2(Α) (ρήκα 22) 

γίλεηαη αληηιεπηή ε κεησκέλε αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ θσηφο, ζε ζχγθξηζε κε απηή πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α1. Όκσο ε χπαξμε αλάθιαζεο 

ππνδειψλεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο πεξηθξπζηαιιηθήο αζηνρίαο θαη ζην δνθίκην Α2. Απηή ε 

δηαθνξά ζηελ έληαζε ηεο αλάθιαζεο καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

δνθηκίνπ Α2 κειεηάηαη έλα πην ιεπηνθξπζηαιιηθφ πιηθφ ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ δνθηκίνπ 

Α1. ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ Α2(Α) θαζψο θαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο 

επηθάλεηαο ζξαχζεο δελ εληνπίδνληαη ζεκάδηα πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε 

πιαζηηθήο παξακφξθσζεο (π.ρ. ζρεκαηηζκφο ιαηκνχ). Δπίζεο δελ εληνπίδνληαη ζεκάδηα, 

φπσο ξεγκαηψζεηο, εγθνπέο ή πφξνη πνπ λα ππνδεηθλχνπλ ηελ ζέζε έλαξμεο ηεο αζηνρίαο,  

φκσο παξαηεξνχληαη ζρηζκνί πνπ ππνδεηθλχνπλ ηελ δηάδνζε ή ηα βήκαηα ηεο αζηνρίαο 

[79]. Οη ζρηζκνί πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α2(Α) θαη 
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είλαη ηπραίαο δηεχζπλζεο γεγνλφο πνπ δελ νδεγεί ζηνλ εληνπηζκφ ηνπ ζεκείνπ έλαξμεο ηεο 

αζηνρίαο  ηνπ πιηθνχ. Η χπαξμε ζρηζκψλ ηπραίσλ δηεπζχλζεσλ αλαδεηθλχεη ηελ 

πηζαλφηεηα έλαξμεο ηεο αζηνρίαο ηνπ πιηθνχ απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ζεκεία [79]. Με 

ηελ ρξήζε κηθξνγξαθηψλ κεγαιχηεξεο κεγέζπλζεο παξαηεξνχληαη δελδξίηεο ηφζν ζηελ 

επηθάλεηα ζξαχζεο φζν θαη ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ Α2(Α). Οη δελδξίηεο 

πνπ παξαηεξνχληαη είλαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ απηνχο ηνπ δνθηκίνπ Α1.  
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Γνθίκην Α2(A) 

(As-Cast AlTiVCr-Si7.2) 
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ρήκα 21. Απνηειέζκαηα ζηεξενζθνπηθήο κηθξνζθνπίαο  ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α2(Α). 

Παξαηεξψληαο ηεο κηθξνγξαθίεο ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α2(Β) (ρήκα 23) 

γίλεηαη αληηιεπηή ε κεησκέλε αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ θσηφο, ζε ζχγθξηζε κε απηή πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α1 θαη ε νκνηφηεηα κε απηή ηνπ 

δνθηκίνπ Α2(Α). Όκσο ε χπαξμε αλάθιαζεο ππνδειψλεη ηελ πηζαλφηεηα ηεο 

πεξηθξπζηαιιηθήο αζηνρίαο ζην δνθίκην Α2. Καη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Α2(Β) κε βάζε ηελ 

έληαζε ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο θαη ηελ γλψζε φηη πξφθπηαη γηα πεξηθξπζηαιιηθή 

αζηνρία νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη ην δνθίκην Α2 είλαη πην ιεπηνθξπζηαιιηθφ 

πιηθφ ζε ζρέζε κε απηφ ηνπ δνθηκίνπ Α1. ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ Α2(Β) 

θαζψο θαη ζε φιε ηελ έθηαζε ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο δελ εληνπίδνληαη ζεκάδηα πνπ λα 

ππνδεηθλχνπλ ηελ χπαξμε φιθηκεο παξακφξθσζεο (π.ρ. ζρεκαηηζκφο ιαηκνχ). ε 

αληίζεζε κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ δνθηκίνπ Α2(Α), ζην Α2(Β) εληνπίδεηαη έλα έληνλν 

απνηχπσκα ζην θέληξν ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο, ην νπνίν πηζαλφλ λα απνηειεί ην 
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απνηχπσκα ηεο ξεγκάησζεο πνπ πξνθάιεζε ηελ αζηνρία ηνπ πιηθνχ. Όκσο νη ζρηζκνί πνπ 

παξαηεξνχληαη ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο ηνπ Α2(Β) είλαη ηπραίαο δηεχζπλζεο (φπσο θαη 

ζην δνθίκην Α2(Α)) γεγνλφο πνπ δελ επηβεβαηψλεη φηη ε ζέζε ηνπ απνηππψκαηνο είλαη ε 

ζέζε έλαξμεο ηεο αζηνρίαο, αιιά νχηε νδεγνχλ ζηελ αλάδεημε κηαο  άιιεο λέαο πηζαλήο 

ζέζεο πνπ μεθίλεζε ε αζηνρία  ηνπ πιηθνχ. Η χπαξμε ζρηζκψλ ηπραίσλ δηεπζχλζεσλ 

αλαδεηθλχεη ηελ πηζαλφηεηα έλαξμεο ηεο αζηνρίαο ηνπ πιηθνχ απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

ζεκεία. Με ηελ ρξήζε κηθξνγξαθηψλ κεγαιχηεξεο κεγέζπλζεο παξαηεξνχληαη δελδξίηεο 

ηφζν ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο φζν θαη ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ Α2(Β). Οη 

δελδξίηεο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη κηθξφηεξνπ κεγέζνπο απφ απηνχο ηνπ δνθηκίνπ Α1.  

 
Γνθίκην Α2(Β) 

(As-Cast AlTiVCr-Si7.2) 
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ρήκα 22. Απνηειέζκαηα ζηεξενζθνπηθήο κηθξνζθνπίαο  ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α2(Β). 
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3.2.2. Απνηειέζκαηα Οπηηθήο Μηθξνζθνπίαο 

3.2.2.1. χγθξηζε as-cast & δνθηκίσλ γήξαλζεο 

ηε κηθξνγξαθία απφ ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο Α1 (as-cast AlTiVCr) 

δηαθξίλεηαη κία έληνλα δελδξηηηθή κνξθνινγία, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα ηεο ηαρχηαηεο 

ζηεξενπνίεζεο ηνπ ρπηνχ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη πξφθεηηαη γηα επκεγέζεο δελδξίηεο. 

Πξνο ην θέληξν ηνπ δείγκαηνο ζπλερίδεηαη ε παξνπζία δελδξηηψλ, ε νπνία σζηφζν 

θαίλεηαη λα αληηθαζίζηαηαη ζηαδηαθά απφ κεξηθψο ζρεκαηηδφκελνπο θφθθνπο. 

Πξνρσξψληαο πξνο ηελ δηεπηθάλεηα ηνπ θαινππηνχ θαη ηνπ δείγκαηνο παξαηεξείηαη 

κεξηθή εμάιεηςε ηεο δελδξηηηθήο κνξθνινγίαο, ελψ είλαη δηαθξηηή ε παξνπζία νξηζκέλσλ 

επκεγεζψλ θαη ηζoαμνληθψλ θφθθσλ (ρήκα 24). ηελ πεξηνρή απηή, ε παξνπζία ησλ 

επκεγεζψλ θφθθσλ απνδίδεηαη ζε αηειή ηήμε. Δπηπξφζζεηα, ε χπαξμε δελδξηηψλ ζηε 

κηθξνδνκή ππνδειψλεη ελδερφκελε αλάπηπμε θαηλνκέλσλ κηθξνδηαθνξηζκνχ. Γεληθά, ζε 

φιε ηελ έθηαζε ηνπ δείγκαηνο παξαηεξείηαη ε παξνπζία πνξψδνπο, ην νπνίν είλαη 

εληνλφηεξν θνληά ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα. ε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο 

δηαθξίλεηαη κφλν ε κεηξηθή θάζε, ε παξνπζία ηεο νπνίαο είλαη ζχκθσλε κε ηελ 

ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία ηνπ θξάκαηνο [51].  

ηηο κηθξνγξαθίεο ηνπ δείγκαηνο Β1 (AlTiVCr κε γήξαλζε) δελ δηαθξίλεηαη θάπνηα 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηε κνξθή ηεο δνκήο ηνπ θξάκαηνο, ζε ζχγθξηζε κε απηή ηνπ Α1 

(ρήκα 24). Παξαηεξείηαη κία έληνλα δελδξηηηθή κνξθνινγία θνληά ζηελ ειεχζεξε 

επηθάλεηα ηνπ ρπηνχ, ε νπνία θηλνχκελνη πξνο ην θέληξν θαίλεηαη λα αληηθαζίζηαηαη 

ζηαδηαθά απφ κεξηθψο ζρεκαηηδφκελνπο θφθθνπο ελψ ζηελ επηθάλεηα επαθήο θαινππηνχ-

δείγκαηνο παξαηεξείηαη ε παξνπζία νξηζκέλσλ επκεγεζψλ θαη ηζoαμνληθψλ θφθθσλ. Η 

κφλε δηαθξηηή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δεηγκάησλ Α1 θαη Β1 είλαη ε αχμεζε ηνπ κεγέζνπο 

ησλ παξαηεξήζηκσλ θφθθσλ θαη δελδξηηψλ, γεγνλφο πνπ απνδίδεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ 

θξάκαηνο ζε πςειή ζεξκνθξαζία γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η έθζεζε ησλ θξακάησλ 

ζε πςειή ζεξκνθξαζία, ρακειφηεξε φκσο ηνπ ζεκείνπ ηήμεο θαη ησλ κεηαζρεκαηηζκψλ 

ηνπ αληίζηνηρνπ θξάκαηνο, εληζρχεη ηελ θηλεηηθή ησλ αηφκσλ εληφο ησλ θξπζηαιιηθψλ 

πιεγκάησλ γεγνλφο πνπ νδεγεί ζηελ επέθηαζε ησλ ππάξρνλησλ κεγαιχηεξσλ θφθθσλ ζε 

βάξνο ησλ κηθξφηεξσλ θφθθσλ ηεο κηθξνδνκήο [72]. Απφ ηελ κηθξνγξαθία ηεο ειεχζεξεο 

επηθάλεηαο ηνπ δείγκαηνο Β1 (ρήκα 24) παξαηεξείηαη φηη ε έληνλε νμείδσζε πνπ έρεη 

ππνζηεί επηθαλεηαθά ην Β1 θαηά ηελ γήξαλζε (ρήκα 10) ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

πξνππάξρσλ πνξψδεο θνληά ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ θξάκαηνο, έρνπλ πξνθαιέζεη 

επηθαλεηαθέο θζνξέο ζηελ επηθάλεηα ηνπ θξάκαηνο. 
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 Κξάκα AlTiVCr 
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ρήκα 23. Απνηειέζκαηα νπηηθήο κηθξνζθνπίαο  ησλ δνθηκίσλ Α1 θαη Β1 ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ 

δνθηκίσλ. 

ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ δείγκαηνο Α2 (as-cast AlTiVCr-Si7.2) ε κηθξνδνκή 

ραξαθηεξίδεηαη απφ κία δελδξηηηθή κνξθνινγία, ελψ γίλεηαη θαη αληηιεπηή ε παξνπζία 

κίαο δεχηεξεο θάζεο, ηα ζσκαηίδηα ηεο νπνίαο είλαη δηεζπαξκέλα εληφο ηεο κεηξηθήο 

(ρήκα 25). πγθεθξηκέλα, ε δεχηεξε θάζε είλαη ε ελδνκεηαιιηθή έλσζε ηνπ Ti5Si3, 

ζχκθσλα κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία [53]. Με δεδνκέλε ηε ζχζηαζε θαη ην 

δηάγξακκα θάζεο (Γηάγξακκα 1) ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-Si7.2 [53], κπνξεί λα εηπσζεί φηη 

ε παξαηεξνχκελε κηθξνδνκή είλαη απνηειέζκαηα θαζαξά επηεθηηθήο αληίδξαζεο. 

Πξνρσξψληαο πξνο ην θέληξν ηνπ δείγκαηνο παξαηεξείηαη κηθξή κείσζε ηνπ πιήζνπο ησλ 

δελδξηηψλ.  ηελ πεξηνρή ηεο δηεπηθάλεηαο ηνπ θαινππηνχ θαη δείγκαηνο παξαηεξείηαη ε 
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αχμεζε ζε κεγάιν βαζκφ ηεο δελδξηηηθήο κνξθνινγίαο, ζε ζρέζε κε ηελ ειεχζεξε 

επηθάλεηα (ρήκα 25). εκεηψλεηαη φηη ε δελδξηηηθή κνξθνινγία πνπ εληνπίδεηαη ζηελ 

πεξηνρή ηεο δηεπηθάλεηαο θαινππηνχ-δείγκαηνο απνηειείηαη απφ κεγάιν πιήζνο 

ιεπηνκεξψλ δελδξηηψλ. Δπηπξφζζεηα, παξαηεξείηαη θαη κεγάιε ζπγθέληξσζε επκεγέζνπο 

πνξψδνπο θνληά ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ θξάκαηνο, ελψ ην ίδην θαηλφκελν ζε 

κηθξφηεξε έθηαζε παξαηεξείηαη θαη ζην κέζν ηεο πεξηνρή ηεο δηεπηθάλεηαο θαινππηνχ-

δείγκαηνο. 

ηηο κηθξνγξαθίεο ηνπ δείγκαηνο Β2 (AlTiVCr κε γήξαλζε) δηαθξίλνληαη θάπνηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηε δνκή ηνπ θξάκαηνο, ζε ζχγθξηζε κε απηή ηνπ Α2 (ρήκα 25). 

Παξαηεξείηαη κία έληνλα δελδξηηηθή κνξθνινγία θνληά ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ 

ρπηνχ, ε νπνία απνηειείηαη απφ ειάρηζηα ρνλδξφηεξνπο δελδξίηεο ζε ζρέζε κε απηνχο ηνπ 

δείγκαηνο Α2. Κηλνχκελνη πξνο ην θέληξν εκθαλίδνληαη πεξηνρέο, πνιχ κηθξήο έθηαζεο, 

κε έιιεηςε δελδξηηψλ, ελψ νη ππάξρνληεο δελδξίηεο γχξσ απφ απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη 

ρνλδξφηεξνη απφ απηνχο ηνπ θέληξνπ ηνπ δείγκαηνο Α2. ηελ επηθάλεηα επαθήο 

θαινππηνχ-δείγκαηνο παξαηεξείηαη ε χπαξμε κεγαιχηεξσλ πεξηνρψλ κε έιιεηςε 

δελδξηηψλ, ελψ νη ππάξρσλ δελδξίηεο γχξσ απφ απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη ιεπηνκεξείο θαη 

φκνηνη κε ηνπο δελδξίηεο ηνπ δείγκαηνο Α2, ζηελ αληίζηνηρε πεξηνρή. Η κηθξή εμνκάιπλζε 

ηεο κηθξνδνκήο είλαη πηζαλφ απνηειέζκαηα ηεο ζεξκηθήο θαηεξγαζίαο ηεο γήξαλζε, 

θαζψο έρεη παξαηεξεζεί, ζην παξειζφλ, εμνκάιπλζε ηεο κηθξνδνκήο κεηά απφ ζεξκηθή 

θαηεξγαζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξάκαηνο [76]. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ δνθηκίνπ 

Α2 έηζη θαη ζην Β2 γίλεηαη αληηιεπηή ε παξνπζία κίαο δεχηεξεο θάζεο (ηεο 

ελδνκεηαιιηθήο έλσζεο Ti5Si3), ηα ζσκαηίδηα ηεο νπνίαο είλαη δηεζπαξκέλα εληφο ηεο 

κεηξηθήο θάζεο. ηα φξηα επαθήο ηνπ δείγκαηνο θαη ηνπ θαινππηνχ, παξαηεξείηαη κία πην 

ιεπηνκεξήο θαηαλνκή ησλ ελδνκεηαιιηθψλ ελψζεσλ. εκεηψλεηαη φηη θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Β2 παξαηεξείηαη κεγάιε ζπγθέληξσζε επκεγέζνπο πνξψδνπο θνληά ζηελ ειεχζεξε 

επηθάλεηα ηνπ θξάκαηνο θαη ζε κηθξφηεξε έθηαζε ζην κέζν ηεο πεξηνρή ηεο δηεπηθάλεηαο 

θαινππηνχ-δείγκαηνο, φκνηα κε ην δείγκα Α2. Απηφ ππνδειψλεη φηη ε ππφ κειέηε γήξαλζε 

ηνπ θξάκαηνο δελ βνεζάεη ζηελ εμάιεηςε ή ηελ κείσζε ηνπ πνξψδνπο. 
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 Κξάκα AlTiVCr-Si7.5 
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ρήκα 24. Απνηειέζκαηα νπηηθήο κηθξνζθνπίαο  ησλ δνθηκίσλ Α2 θαη Β2 ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ησλ 

δνθηκίσλ. 

Απφ ηελ κηθξνγξαθία ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο ηνπ δείγκαηνο Β2 (ρήκα 25) 

παξαηεξείηαη φηη ε έληνλε νμείδσζε πνπ έρεη ππνζηεί επηθαλεηαθά ην Β2 θαηά ηελ 

γήξαλζε (ρήκα 10) ζε ζπλδπαζκφ κε ην πξνππάξρσλ έληνλν πνξψδεο θνληά ζηελ 

ειεχζεξε επηθάλεηα ηνπ θξάκαηνο, έρνπλ πξνθαιέζεη επηθαλεηαθέο θζνξέο ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ θξάκαηνο, ελψ έρνπλ ζπκβάιεη θαη ζηελ δεκηνπξγία ξσγκάησζεο (ρήκα 25). Η 

ξσγκάησζε φπσο θαίλεηαη θαη ζηηο κηθξνγξαθίεο, ηεο ειεχζεξεο επηθάλεηαο θαη ηεο 

επηθάλεηαο επαθήο θαινππηνχ-δείγκαηνο (ρήκα 25), δηαδίδεηαη πεξηκεηξηθά ησλ 

δελδξηηηθψλ αλαπηχμεσλ θαη αθνινπζψληαο κία ζρεηηθά θάζεηε σο πξνο ην δνθίκην 

δηεχζπλζε. Η ξσγκάησζε ζηακαηάεη ιίγν πξηλ θηάζεη ην άθξν ηεο ζηελ  επηθάλεηαο 
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επαθήο θαινππηνχ-δείγκαηνο. εκεηψλεηαη φηη κε ηελ ρξήζε νπηηθήο κηθξνζθνπίαο δελ 

παξαηεξείηαη ε χπαξμε άιιεο ξσγκήο ζε θαλέλα άιιν ζεκείν θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

δείγκαηνο Β2 

3.2.2.2. Απνηειέζκαηα ρεκηθήο πξνζβνιήο κε HF 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ρεκηθήο πξνζβνιήο ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr, κε αληηδξαζηήξην HF 

0.5Μ γηα ρξφλνπο 15, 30, 60, 90, 150, 180, 210, 270 θαη 300 δεπηεξνιέπησλ (Πίλαθαο 5) 

παξνπζηάδνληαη ζηηο κηθξνγξαθίεο ηνπ ρήκαηνο 26. Δθφζνλ δελ ππάξρεη ζηελ 

βηβιηνγξαθία πξνεγνχκελε αλαθνξά γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ θξάκαηνο κε νπνηνδήπνηε 

αληηδξαζηήξην, νη ρξφλνη πξνζβνιήο επηιέγνληαλ θαη επαλεμεηάδνληαλ κε βάζε ηηο 

παξαηεξήζεηο ησλ απνηειεζκάησλ  πνπ ιακβάλνληαλ αλά βήκα. Πην ζπγθεθξηκέλα 

παξαηεξήζεθε φηη ε πξνζβνιή ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr κε HF γηα 15 δεπηεξφιεπηα δελ 

επηθέξεη θαλέλα απνηέιεζκα θαζψο ηα φξηα πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

κηθξνγξαθία νθείινληαη ζην έληνλν αλάγιπθν ηεο κηθξνδνκήο θαη φρη ζην απνηέιεζκα 

πξνζβνιήο ηνπ δείγκαηνο. Παξαηεξήζεθε φηη ε πξνζβνιή ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr κε HF 

γηα 30 δεπηεξφιεπηα επηθέξεη απνηέιεζκα θαζψο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αληίζηνηρε 

κηθξνγξαθία ηα φξηα ησλ θφθθσλ θαη ησλ δελδξηηψλ πνπ παξαηεξνχληαη νθείινληαη θαηά 

έλα κέξνο ζην έληνλν αλάγιπθν ηεο κηθξνδνκήο αιιά είλαη πην έληνλα απφ απηά ηεο 

κηθξνγξαθίαο ησλ 15 δεπηεξνιέπησλ, γεγνλφο πνπ απνδεηθλχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο πξνζβνιήο ηνπ δείγκαηνο. Οκνίσο ζηα 60 δεπηεξφιεπηα παξαηεξήζεθε φηη ε 

βειηηψζεθε πεξεηαίξσ ην απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο. Καηά ηελ ινγηθή φηη βειηηψλεηαη ε 

πξζβνιή θάζε 30 δεπηεξφιεπηα έθζεζεο ηνπ θξάκαηνο ζην αληηδξαζηήξην, αθνινπζήζεθε 

πξνζβνιή ηνπ δείγκαηνο κε βήκα +30 δεπηεξφιεπηα. Αηζζεηή βειηίσζε ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο πξνζβνιή παξαηεξείηαη κεηά θαη ηελ πξνζβνιή ηνπ θξάκαηνο γηα 150 

δεπηεξφιεπηα.  Απφ ηεο κηθξνγξαθίεο απνδεηθλχεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζβνιήο 

βειηηψλνληαη κέρξη ηα 210 δεπηεξφιεπηα. ηα 210 δεπηεξφιεπηα ηα φξηα ησλ θφθθσλ θαη 

ησλ δελδξηηψλ είλαη εχθνια δηαθξηηά θαη ιεπηνκεξή. Έπεηηα επηιέρζεθε βήκα πξνζβνιήο 

ηνπ δείγκαηνο +60 δεπηεξφιεπηα ψζηε λα εμεηαζηεί πεξεηαίξσ βειηίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Η επηινγή ηεο αχμεζεο ηνπ βήκαηνο νθείιεηαη ζηελ κηθξή δηαθνξά ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο πξνζβνιήο πνπ παξαηεξήζεθε κεηαμχ ησλ ρξφλσλ 150, 180 θαη 210 

δεπηεξνιέπησλ. Η πξνζβνιή ηνπ δείγκαηνο γηα 270 δεπηεξφιεπηα πξνζθέξεη αθφκα 

θαιχηεξε εηθφλα ησλ νξίσλ ησλ θφθθσλ θαη ησλ δελδξηηψλ πνπ είλαη επθνιφηεξα δηαθξηηά 

θαη πην ιεπηνκεξή ζε ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζβνιήο ησλ 210 

δεπηεξνιέπησλ. Όκσο φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ αληίζηνηρε κηθξνγξαθία (ρήκα 26) ζηελ 

πξνζβνιή ηνπ θξάκαηνο γηα 270 δεπηεξφιεπηα εκθαλίδνληαη θαη ζεκεία ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ δείγκαηνο ηα νπνία έρνπλ ππεξπξνζβιεζεί, θάηη πνπ γίλεηαη εκθαλέο απφ ηελ έληνλε 

δηαγξάκκηζε ησλ νξίσλ ησλ θφθθσλ θαη ησλ δελδξηηψλ ζε εθείλεο ηηο ζέζεηο. ηελ 

πεξίπησζε ηεο πξνζβνιήο ηνπ δνθηκίνπ γηα 300 δεπηεξφιεπηα έρνπκε ππεξπξνζβνιή ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ θξάκαηνο, θάηη ην νπνίν είλαη αλακελφκελν βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ γηα 

ηελ πξνζβνιή ησλ 270 δεπηεξνιέπησλ. Σν γεγνλφο φηη έρνπκε ππεξπξνζβνιή ηνπ 

θξάκαηνο δηθαηνινγείηαη απφ ηελ πνιχ έληνλε δηαγξάκκηζε ησλ νξίσλ ησλ θφθθσλ θαη 
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ησλ δελδξηηψλ πνπ νθείιεηαη ζηελ έληνλε αληίδξαζε ηεο επηθάλεηαο ηνπ θξάκαηνο κε ην 

αληηδξαζηήξην ηεο πξνζβνιήο. 
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Υξφλνο 

Πξνζβνιήο 

(sec) 

Α1 

(As-Cast AlTiVCr) 

Υξφλνο 

Πξνζβνιήο 

(sec) 

15 

  

30 

60 

  

90 

150 

  

180 

210 

  

270 
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300 

 

 

ρήκα 25. Απνηειέζκαηα νπηηθήο κηθξνζθνπίαο  ηνπ δνθηκίνπ Α1 γηα δηάθνξνπο ρξφλνπο πξνζβνιήο κε HF. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ρεκηθήο πξνζβνιήο ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-Si7.2, κε αληηδξαζηήξην 

HF 0.5 Μ γηα ρξφλνπο 15, 20, 30, 40 θαη 55 δεπηεξνιέπησλ (Πίλαθαο 5) παξνπζηάδνληαη 

ζηηο κηθξνγξαθίεο ηνπ ρήκαηνο 27. Δθφζνλ δελ ππάξρεη ζηελ βηβιηνγξαθία πξνεγνχκελε 

αλαθνξά γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ θξάκαηνο κε νπνηνδήπνηε αληηδξαζηήξην, νη ρξφλνη 

πξνζβνιήο επηιέγνληαλ θαη επαλεμεηάδνληαλ κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο ησλ 

απνηειεζκάησλ  πνπ ιακβάλνληαλ αλά βήκα. Πην ζπγθεθξηκέλα παξαηεξήζεθε φηη ε 

πξνζβνιή ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-Si7.2 κε HF γηα 15 δεπηεξφιεπηα επηθέξεη έληνλν 

απνηέιεζκα θαζψο ζηελ αληίζηνηρε κηθξνγξαθία παξαηεξνχληαη ηα φξηα ησλ θφθθσλ θαη 

ησλ δελδξηηψλ ηεο κεηξηθήο θάζεο. ηνλ ίδην ρξφλν πξνζβνιήο παξαηεξείηαη ζε 

κεγαιχηεξε κεγέζπλζε θαη ε κεξηθή πξνζβνιή ησλ νξίσλ ηεο δεχηεξεο θάζεο ηνπ 

θξάκαηνο (ελδνκεηαιιηθή έλσζε ηνπ Ti5Si3). Λφγν ησλ έληνλσλ απνηειεζκάησλ ηεο 

πξνζβνιήο ζηα 15 δεπηεξφιεπηα επηιέρζεθε λα γίλεη πξνζβνιή κε ζπλνιηθφ ρξφλν 

πξνζβνιήο 20 δεπηεξφιεπηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο πξνζβνιήο κε HF γηα 20 

δεπηεξφιεπηα δελ επηθέξνπλ κεγάιε αιιαγή απφ απηά ηεο πξνζβνιήο ησλ 15 

δεπηεξνιέπησλ. Παξαηεξείηαη κφλν κηα κηθξή βειηίσζε ζηελ δηαθξηηφηεηα ησλ δελδξηηψλ 

θαη ησλ νξίσλ ησλ θφθθσλ. ηηο κηθξνγξαθίεο πνπ ιακβάλνπκε γηα ηελ πξνζβνιή ηνπ 

θξάκαηνο γηα 30 δεπηεξφιεπηα παξαηεξνχληαη επδηάθξηηα ηα φξηα ησλ θφθθσλ θαη νη 

δελδξίηεο, ελψ ζε ιίγεο πεξηνρέο ηνπ δείγκαηνο παξαηεξείηαη ππεξπξνζβνιή ησλ νξίσλ 

θαη ησλ δελδξηηψλ. ε κεγαιχηεξε κεγέζπλζε παξαηεξείηαη ε πνιχ θαιή πξνζβνιή ηεο 

δεχηεξεο θάζεο φπνπ είλαη εκθαλψο δηαθξηηά ηα φξηα ηεο. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζβνιήο 

ηνπ θξάκαηνο γηα 40 θαη 55 δεπηεξφιεπηα παξαηεξείηαη  ππεξπξνζβνιή ηνπ θξάκαηνο 

θάηη πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηηο αληίζηνηρεο κηθξνγξαθίεο (ρήκα 27). εκεηψλεηαη 

φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο πξνζβνιήο γηα 55 δεπηεξφιεπηα παξαηεξήζεθαλ θαη ίρλε πνπ 

ππνδειψλνπλ απνθφιιεζε ησλ θάζεσλ απφ ηελ επηθάλεηα. 
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Υξφλνο 

Πξνζβνιήο 

(sec) 

Α2 

(As-Cast AlTiVCr-Si7.2) 

15 

  

20 

  

30 

  

40 
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55 

  
ρήκα 26. Απνηειέζκαηα νπηηθήο κηθξνζθνπίαο  ηνπ δνθηκίνπ Α2 γηα δηάθνξνπο ρξφλνπο πξνζβνιήο κε HF. 

3.2.2.3. Απνηειέζκαηα ειεθηξνρεκηθήο πξνζβνιήο κε Barkers 

Σα πξνο κειέηε θξάκαηα AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 πεξηέρνπλ πςειέο πνζφηεηεο 

ηηηαλίνπ (Ti). Λφγν ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ αληηκεησπίδεη ε ειεθηξνρεκηθή πξνζβνιή κε 

Barkers ζε θξάκαηα πνπ πεξηέρνπλ ηηηάλην,  φπνπ ην ηηηάλην αληηδξά πνιχ έληνλα κε ην 

αληηδξαζηήξην ηεο δηαδηθαζίαο, επηιέρζεθε αξρηθά λα γίλεη πξνζβνιή ησλ θξακάησλ γηα 1 

δεπηεξφιεπην ζε ρακειή ηάζε. 

ην ρήκα 28 παξαηίζεληαη κηθξνγξαθίεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζβνιήο ηνπ Α1 (as-

cast  AlTiVCr). Παξαηεξείηαη φηη παξφιν ηελ επηινγή ρακειήο ηάζεο θαη πνιχ κηθξνχ 

ρξφλνπ πξνζβνιήο, ην θξάκα ππεξπξνζβάιεηαη. Η ππεξπξνζβνιή ηνπ θξάκαηνο είλαη 

ηφζν έληνλε πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ δηάθξηζε ηεο αξρηθήο κηθξνδνκήο ηνπ 

θξάκαηνο. Σν κφλν ζηνηρείν πνπ είλαη εκθαλέο απφ ηελ πξνζβνιή απηή είλαη ε χπαξμε 

δελδξηηηθήο αλάπηπμεο ζηελ δνκή ηνπ θξάκαηνο. 
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Α1 

(As-Cast AlTiVCr) 

 

 

 
ρήκα 27. Απνηειέζκαηα νπηηθήο κηθξνζθνπίαο  ηνπ δνθηκίνπ Α1 έπεηηα απφ ειεθηξνρεκηθή πξνζβνιή κε 

αληηδξαζηήξην Barkers. 

ην ρήκα 29 παξαηίζεληαη κηθξνγξαθίεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο πξνζβνιήο ηνπ Α2 (as-

cast  AlTiVCr-Si7.2). Παξαηεξείηαη φηη ,φπσο θαη ζην Α1, παξφιν ηελ επηινγή ρακειήο 

ηάζεο θαη πνιχ κηθξνχ ρξφλνπ πξνζβνιήο, ην θξάκα ππεξπξνζβάιεηαη. Η ππεξπξνζβνιή 

ηνπ θξάκαηνο είλαη ηφζν έληνλε πνπ θαζηζηά ηδηαίηεξα δχζθνιε ηελ δηάθξηζε ηεο αξρηθήο 

κηθξνδνκήο ηνπ θξάκαηνο.  
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Α2 

(As-Cast AlTiVCr-Si7.2) 

 

 

 
ρήκα 28. Απνηειέζκαηα νπηηθήο κηθξνζθνπίαο  ηνπ δνθηκίνπ Α2 έπεηηα απφ ειεθηξνρεκηθή πξνζβνιή κε 

αληηδξαζηήξην Barkers. 

Δπεηδή παξαηεξήζεθε ππεξπξνζβνιή ησλ δχν θξακάησλ ζηνλ ειάρηζην δπλαηφ ρξφλν θαη 

ηάζε απνθαζίζηεθε λα κελ εξεπλεζεί πεξεηαίξσ ε ειεθηξνρεκηθή πξνζβνιή ηνπ 

θξάκαηνο κε Barkers.  

3.2.3. Απνηειέζκαηα Ηιεθηξνληθήο Μηθξνζθνπίαο άξσζεο ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο 

3.2.3.1. χγθξηζε ησλ δνθηκίσλ Α1 θαη Α2 

Απφ ηελ ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο θαζψο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζηνηρεηαθψλ αλαιχζεσλ EDS (Πίλαθαο 8) πνπ αθνινπζνχλ πξνθχπηεη φηη ην δνθίκην Α1 

απνηειεί κνλνθαζηθφ πιηθφ φπσο θαη πξνβιέπεηαη απφ ηελ βηβιηνγξαθία [51]. ηηο 

κηθξνγξαθίεο ηνπ δνθηκίνπ Α1 παξαηεξείηαη ε χπαξμε ζρηζκψλ ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο. 

Οη ζρηζκνί απηνί είλαη επηκήθεηο θαη νμείο ελψ δελ παξαηεξείηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο 

επηθάλεηαο απνηχπσκα απφ ξνή πιηθνχ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ππνδειψλεη φηη φλησο ην 

δνθίκην ππέζηε ςαζπξή ζξαχζε (ρήκα 30, ρήκα 31). Παξαηεξείηαη επίζεο ε χπαξμε 

πνξψδνπο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ. Απφ ηηο κηθξνγξαθίεο πξνθχπηεη φηη νη 

ζρηζκνί ζπλαληνχλ ην πνξψδεο θαη ην πξνζπεξλνχλ, απηφ απνδεηθλχεη φηη ην πνξψδεο δελ 

είλαη ην αίηην ηεο ζξαχζεο (ρήκα 30). Δπηπιένλ νη ζρηζκνί δελ έρνπλ νξηζκέλε δηεχζπλζε 

γεγνλφο πνπ δελ βνεζάεη ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ ζεκείνπ έλαξμεο ηεο αζηνρίαο θαη 

ππνδεηθλχεη φηη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία έλαξμεο ηεο αζηνρίαο 

(ρήκα 31). 
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Γνθίκην Α1 

(As-Cast AlTiVCr) 

 

  
ρήκα 29. Απνηειέζκαηα ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ζάξσζεο ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α1 κε 

ηελ ρξήζε δεπηεξνγελψλ ειεθηξνλίσλ. 
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Γνθίκην Α1 

(As-Cast AlTiVCr) 

  

ρήκα 30. Απνηειέζκαηα ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ζάξσζεο ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α1 κε 

ηελ ρξήζε δεπηεξνγελψλ ειεθηξνλίσλ. 

Απφ ηελ ειεθηξνληθή κηθξνζθνπία ζάξσζεο θαζψο θαη απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζηνηρεηαθψλ αλαιχζεσλ EDS (Πίλαθαο 8) πνπ αθνινπζνχλ πξνθχπηεη φηη ην δνθίκην Α2 

απνηειεί δηθαζηθφ πιηθφ φπσο θαη πξνβιέπεηαη απφ ην δηάγξακκα θάζεσλ ηνπ θξάκαηνο 

(Γηάγξακκα 1). ηηο κηθξνγξαθίεο ηνπ δνθηκίνπ Α2, φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ Α1, 

παξαηεξείηαη ε χπαξμε ζρηζκψλ ζηελ επηθάλεηα ζξαχζεο. Όπσο θαη ζην Α1, ζην Α2 νη 

ζρηζκνί είλαη επηκήθεηο θαη νμείο. Δπίζεο δελ παξαηεξείηαη ζε θαλέλα ζεκείν ηεο 

επηθάλεηαο απνηχπσκα απφ ξνή πιηθνχ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ππνδειψλεη φηη φλησο ην 

δνθίκην ππέζηε ςαζπξή ζξαχζε (ρήκα 32, ρήκα 33). Παξαηεξείηαη επίζεο ε χπαξμε 

πνξψδνπο ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ πιηθνχ. Απφ ηηο κηθξνγξαθίεο πξνθχπηεη φηη νη 

ζρηζκνί ζπλαληνχλ ην πνξψδεο θαη ην πξνζπεξλνχλ, απηφ απνδεηθλχεη φηη ην πνξψδεο δελ 

είλαη ην αίηην ηεο ζξαχζεο (ρήκα 33). Δπηπιένλ νη ζρηζκνί δελ έρνπλ νξηζκέλε δηεχζπλζε 

γεγνλφο πνπ δελ βνεζάεη ζηελ εμαθξίβσζε ηνπ ζεκείνπ έλαξμεο ηεο αζηνρίαο θαη 

ππνδεηθλχεη φηη πηζαλφλ λα ππάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία έλαξμεο ηεο αζηνρίαο 

(ρήκα 32, ρήκα 33). εκεηψλεηαη φηη ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ δνθηκίνπ Α2 δελ 

εληνπίζηεθε θάζε άηεθηνπ Si ή θάπνηα άιιε θάζε κε πξνβιεπφκελε απφ ην δηάγξακκα 

θάζεσλ ηνπ θξάκαηνο (Γηάγξακκα 1). 
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Γνθίκην Α2 

(As-Cast AlTiVCr-Si7.2) 

  
ρήκα 31. Απνηειέζκαηα ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ζάξσζεο ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α2 κε 

ηελ ρξήζε δεπηεξνγελψλ ειεθηξνλίσλ. 

 

Γνθίκην Α2 

(As-Cast AlTiVCr-Si7.2) 

  
ρήκα 32.  Απνηειέζκαηα ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο ζάξσζεο ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο ηνπ δνθηκίνπ Α2 

κε ηελ ρξήζε δεπηεξνγελψλ ειεθηξνλίσλ. 

3.2.3.2. Παξάζεζε απνηειεζκάησλ EDS 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο EDS ζε κία κεγάιε πεξηνρή ησλ δεηγκάησλ, 

ιακβάλεηαη ε ζχζηαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Al, Cr, Ti, V θαη Si γηα ηα θξάκαηα AlTiVCr 

θαη AlTiVCr-Si7.2. Η ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ζχζηαζεο ησλ ζηνηρείσλ θαηά 

αηνκηθή πξνζζήθε δίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 8. Γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ θξάκαηνο  AlTiVCr-

Si7.2 πξαγκαηνπνηήζεθε θαη έλα κεγάιν πιήζνο ηνπηθψλ ζηνηρεηαθψλ αλαιχζεσλ. Απηή ε 

ελέξγεηα είρε ζηφρν ηελ εμέηαζε ηνπ ελδερνκέλνπ χπαξμεο άηεθηνπ Si θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζεο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ην ιφγν αζηνρίαο ζε πνιιά 

ρπηά θξάκαηα. Σειηθψο, κε ηηο ηνπηθέο ζηνηρεηαθέο αλαιχζεηο δελ εληνπίζηεθε άηεθην Si.  
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Σπρφλ απνθιίζεηο ησλ ηηκψλ πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ απφ ηηο αλακελφκελεο 

απνδίδνληαη ζηελ αλαθξίβεηα ηεο κεζφδνπ γηα πνζνηηθέο ζηνηρεηαθέο αλαιχζεηο, θαζψο ε 

κέζνδνο EDS απνηειεί κέζνδν εκηπνζνηηθήο αλάιπζεο. 

Πίλαθαο 8. Απνηειέζκαηα δηεπξπκέλεο ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο κε EDS. Η πεξηεθηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ 

είλαη εθθξαζκέλε ζε πνζνζηφ θαηά άηνκν ή ―atomic %‖ καδί κε ην ππνινγηδφκελν ζθάικα ή ―error (%)‖. 

Atomic (%) A1 Error (%) A2 Error (%) 

Al 24.72 6.28 22.28 6.18 

Ti 22.51 1.89 23.20 1.92 

V 27.42 1.61 22,91 1,67 

Cr 25.36 2.14 21,97 2.15 

Si - - 9.64 5.91 

 

ηφλ Πίλαθα 9. παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ζηνηρεηαθψλ αλαιχζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην παζεηηθφ ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο ησλ δνθηκίσλ Β1 θαη Β2. 

Παξαηεξείηαη φηη ην παζεηηθφ ζηξψκα ησλ δνθηκίσλ απνηειείηαη απφ νμείδηα ηνπ Al, Ti 

θαη Cr κε θπξίαξρν ην Al2O3. Με ηα απνηειέζκαηα απηά (Πίλαθαο 9) επηβεβαηψλεηαη ε 

βηβιηνγξαθία [52] πνπ αλαθέξεη φηη ην  Al2O3 είλαη ην θπξίαξρν νμείδην ηνπ παζεηηθνχ 

ζηξψκαηνο. Όκσο δελ επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε ηνπ V2O3 ζην παζεηηθφ ζηξψκα, ελψ 

εληνπίδεηαη ε χπαξμε νμεηδίσλ ηνπ Ti ζε απηφ, ην νπνίν δελ αλαθέξεηαη απφ ηελ 

βηβιηνγξαθία[52]. 

Πίλαθαο 9. Απνηειέζκαηα ηνπηθήο ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο (κε EDS) ζην παζεηηθφ ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο 

ησλ δνθηκίσλ. Η πεξηεθηηθφηεηα ησλ ζηνηρείσλ είλαη εθθξαζκέλε ζε πνζνζηφ θαηά άηνκν ή ―atomic %‖ 

καδί κε ην ππνινγηδφκελν ζθάικα ή ―error (%)‖. 

Atomic (%) Β1 Error (%) Β2 Error (%) 

Ο 40.08 7.48 41.85 7.31 

Al 34.08 2.87 34.47 2.82 

Ti 19.04 2.03 17.20 2.05 

V - - - - 

Cr 6.80 3.10 6.48 3.14 

 

3.2.4. Απνηειέζκαηα ζθιεξνκεηξήζεσλ 

Βάζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ην θξάκα AlTiVCr έρεη ηηκή ζθιεξφηεηαο ίζε κε 498HV [51] . 

Βάζε κηα δεχηεξεο βηβιηνγξαθηθή πεγήο ηα θξάκαηα AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 έρνπλ 

ηηκέο ζθιεξφηεηαο ίζεο κε απηέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 9 [76]. Χζηφζν γηα ην 

θξάκα AlTiVCr, ζεκεηψλεηαη φηη ε ηηκή ησλ 498 HV είλαη απνηέιεζκα 

καθξνζθιεξνκέηξεζεο ελψ ε ηηκή 633.17 HV0.2 είλαη απνηέιεζκα κηθξνζθιεξνκέηξεζεο 

θαη έηζη ε ζεκαληηθή απφθιηζε ηηκψλ ζθιεξφηεηαο ησλ δχν πεγψλ  νθείιεηαη ζε 

θαηλφκελα κεγέζνπο.  

ηα δνθίκηα Β1 (AlTiVCr) θαη Β2 (AlTiVCr-Si7.2) πνπ έρνπλ ππνζηεί γήξαλζε 

παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ κέζσλ ηηκψλ ζθιεξφηεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ κέζε 
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ζθιεξφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ θξακάησλ ζε as-cast θαηάζηαζε (Πίλαθαο 10). Η αχμεζε 

απηή είλαη ίζε κε 25.84% θαη 14.07%  αληίζηνηρα. Απηή ε αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο 

απνδίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-disorder‖ πνπ βάζε ηνπ 

δηαγξάκκαηνο θάζεσλ (Γηάγξακκα 1) ιακβάλεη ρψξα ιίγν πάλσ απφ ηνπο 700℃ θαη ζηα 

δχν θξάκαηα. Πην αλαιπηηθά θαηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ απηφ ε ππνιεηπφκελε κεηξηθή 

BCC_A2 δνκή κεηαζρεκαηίδεηαη ζε BCC_B2 δνκή, ε νπνία δνκή έρεη κηθξφηεξν κέηξν 

ειαζηηθφηεηαο, αιιά αξθεηά κεγαιχηεξν φξην δηαξξνήο [67-69].  

Η κηθξφηεξε αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο ζηελ πεξίπησζε ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-Si7.2 

κπνξεί λα απνδνζεί ζε ηξία αίηηα. Σν πξψην αίηην αθνξά ζηνλ κηθξφηεξν φγθν ηεο 

κεηξηθήο θάζεο ζηε δνκή (ιφγν χπαξμεο θαη δεχηεξεο θάζεο), ην νπνίν θαηά ζεηξά 

ζεκαίλεη θαη κηθξφηεξνο φγθνο ππνιεηπφκελεο BCC_A2 κεηξηθήο δνκήο πνπ 

κεηαζρεκαηίδεηαη θαηά ηελ γήξαλζε. Σν δεχηεξν αίηην αθνξά ηελ ζεξκνθξαζία ηεο 

γήξαλζεο φπνπ κε βάζε ην δηαγξάκκα θάζεσλ ζηνπο 700℃ ην θξάκα AlTiVCr βξίζθεηαη 

νξηαθά ζε ζεξκνθξαζία ρακειφηεξε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ελψ ζην θξάκα AlTiVCr-Si7.2 

βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία αξθεηά ρακειφηεξε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ε θηλεηηθή ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζην ηειεπηαίν λα είλαη πην αξγή, κε 

απνηέιεζκα ηελ κε νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ εληφο ησλ 24 σξψλ. Χο ηξίην αίηην 

πηζαλνινγείηαη φηη ε χπαξμε ηεο ελδνκεηαιιηθήο έλσζεο Ti5Si3 θαζπζηεξεί ή εκπνδίδεη ζε 

έλα κέξνο ηελ δηαδηθαζία ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-disorder‖. Μέξνο ηεο δηαθνξάο 

ζθιεξφηεηαο κεηαμχ ησλ δνθηκίσλ ησλ θξακάησλ AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 απνδίδεηαη 

ζηελ παξνπζία ηεο ελδνκεηαιιηθήο έλσζεο Ti5Si3, ε νπνία νδεγεί ζε ζθιήξπλζε κε 

θαηαθξήκληζε ηεο ηειεπηαίαο. 

Πίλαθαο 10. πλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ κηθξνζθιεξνκέηξεζεο ησλ δεηγκάησλ Β1 

(AlTiVCr κε γήξαλζε) θαη Β2 (AlTiVCr-Si7.2  κε γήξαλζε) θαη ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα 

κηθξνζθιεξνκέηξεζεο ησλ as-cast AlTiVCr θαη as-cast AlTiVCr-Si7.2 ηεο βηβιηνγξαθίαο [76]. 

Γοκίμια Β1 
as-cast 

AlTiVCr 
Β2 

as-cast 

AlTiVCr-Si7.2 

Απιθμόρ 

Μεηπήζεων 
10 10 25 25 

Μέζη ηιμή 

(HV0.2) 
796.77 633.17 867.01 760.10 

Σςπική απόκλιζη 

(HV0.2) 
44.72 14.46 24.45 50.39 
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Γηάγξακκα 4. Μέζε ηηκή ησλ κεηξήζεσλ κηθξνζθιεξφηεηαο θαη ε ηππηθή απφθιηζε ηνπ εθάζηνηε δνθηκίνπ 

θαη ζχγθξηζε κε ηα απνηειέζκαηα κηθξνζθιεξνκέηξεζεο ησλ as-cast AlTiVCr θαη as-cast AlTiVCr-Si7.2 ηεο 

βηβιηνγξαθίαο [76].  
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4.πδήηεζε γηα ηα απνηειέζκαηα 

4.1. ρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ ζξαπζηγελνχο επηθάλεηαο ζηα as-cast 

AlTiVCr & AlTiVCr-Si7.2 . 

Η δηαδηθαζία παξαγσγήο κεηαιιηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηηο κεζφδνπο ΑΜ πεξηιακβάλεη ηελ 

κεξηθή ή νιηθή ηήμε κεηαιιηθήο ζθφλεο ζε ζηξψζεηο έσο φηνπ νινθιεξσζεί ην 

αληηθείκελν. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα κεηαθξαζηεί θαη σο κηα ζεηξά πνιιψλ ζπλερψλ 

ρπηεχζεσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ θξακάησλ AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 έρεη παξαηεξεζεί 

κεγάιν πνζνζηφ αζηνρίαο δνθηκίσλ θαηά ηελ ςχμε κεηά ηελ ρχηεπζε. Απηφ νδεγεί ζην 

ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί λα ππάξμεη αζηνρία ζε κία ή παξαπάλσ ζηξψζεηο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαηά ηελ παξαγσγή. πλεπψο είλαη απαξαίηεηε ε βειηίσζε ηνπ πνζνζηνχ 

επηηπρεκέλσλ ρπηεχζεσλ. Γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ην ηειεπηαίν είλαη απαξαίηεηε ε 

θαηαλφεζε ηνπ αηηίνπ ηεο ζξαχζεο θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπ. 

Με βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο καθξνζθνπηθήο παξαηήξεζεο (ρήκα 10) , ηεο νπηηθήο 

(ρήκα 21-23) θαη ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο (ρήκα 30-33) πξνθχπηεη ην ζπκπέξαζκα 

φηη ε ζξαχζε θαη ησλ δχν θξακάησλ είλαη ςαζπξή θαη πεξηθξπζηαιιηθή. Βάζεη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο [80], ςαζπξή ζξαχζε ζε ρπηά κεηαιιηθά θξάκαηα παξαηεξείηαη κεηαμχ 

άιισλ :  

 Όηαλ αζθεζεί θνξηίν ππφ πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο (θνληά ζηνπο 0℃ θαη θάησ). 

 Λφγν αθξαίσλ ξπζκψλ ςχμεο. 

 Όηαλ ππάξρνπλ θαηάινηπα αηεινχο ηήμεο εληφο ηεο δνκήο. 

 Λφγν εγθισβηζκνχ νμεηδίσλ εληφο ηνπ θξάκαηνο θαηά ηελ ρχηεπζε. 

 Λφγν θαθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ θαινππηνχ. 

 Λφγν ηεο χπαξμεο πνξψδνπο. 

 Λφγν ηνπ κηθξνχ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο ηνπ θξάκαηνο. 

 Λφγν κεγάιεο  δηαθνξάο ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θάζεσλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ κηθξνδνκή ηνπ θξάκαηνο. 

Δμεηάδνληαο ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ςαζπξήο αζηνρίαο θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο 

ζπλζήθεο ρχηεπζεο, ςχμεο θαη ηειηθψο ζξαχζεο ησλ δνθηκίσλ (παξάγξαθνο 3.1.1. θαη 

3.1.2.) πξνθχπηνπλ νη αθφινπζεο παξαηεξήζεηο. ην δνθίκην δελ αζθείηαη θάπνην θνξηίν 

θαζ’ φιε ηελ δηαδηθαζία ηεο ρχηεπζεο, ελψ δελ πξαγκαηνπνηείηαη νχηε ςχμε ηνπ δνθηκίνπ 

κε αθξαίν ξπζκφ. Η ςχμε ηνπ δνθηκίνπ δελ θηάλεη ζε ζεξκνθξαζίεο θνληά ζηνπο 0℃. 

Γεδνκέλνπ φηη ην θαινχπη είλαη ειιεηςνεηδνχο ζρήκαηνο θαη ηεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο 

θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ηνπ Vaccum Arc Melter, ζπκπεξαίλεηαη φηη ην θαινχπη δελ 

απνηειεί αίηην ηεο αζηνρίαο. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο (ρήκα 30-33) θαη ησλ 

ζηνηρεηαθψλ αλαιχζεσλ (Πίλαθαο 8) δελ επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε νμεηδίσλ ή άηεθηνπ 

πιηθνχ εληφο ηεο δνκήο. Δπίζεο επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε ιεπηνκεξνχο πνξψδνπο θαη ζηα 
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δχν δνθίκηα, φκσο νη ζρηζκνί νη νπνίνη είλαη απνηέιεζκα ηεο ζξαχζεο ησλ δχν δνθηκίσλ 

δελ επηβεβαηψλνπλ φηη ην πνξψδεο πξνθαιεί ηελ αζηνρία. 

Λακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηα παξαπάλσ, ε ζξαχζε ησλ δνθηκίσλ απνδίδεηαη ζε δχν αίηηα. 

Πξψηνλ ζηελ κηθξή νιθηκφηεηα ηνπ θξάκαηνο θαη δεχηεξνλ ζηελ χπαξμε θάζεσλ κε 

δηαθνξεηηθά κέηξα ειαζηηθφηεηαο. Σν πξψην αίηην δελ κπνξεί λα επηβεβαησζεί θαη κέζσ 

ηεο βηβιηνγξαθίαο, γηα θαλέλα απφ ηα δχν θξάκαηα, δηφηη δελ ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ην 

κέηξν ειαζηηθφηεηαο ηνπο. Όζνλ αθνξά ηελ χπαξμε θάζεσλ κε δηαθνξεηηθά κέηξα 

ειαζηηθφηεηαο, απηή κπνξεί λα επηβεβαησζεί κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαζψο ζχκθσλα κε 

ην δηάγξακκα θάζεσλ (Γηάγξακκα 1) θαη ζηα δχν θξάκαηα ιακβάλεη ρψξα ν 

κεηαζρεκαηηζκφο ―order-disorder‖ [51, 53 , 67-69]. Δθφζνλ ε ζξαχζε ζπκβαίλεη κεηά απφ 

παξαηεηακέλν ρξφλν ςχμεο (10 ιεπηά) είλαη αζθαιέο λα γίλεη ε παξαδνρή φηη ε ζξαχζε 

ζπκβαίλεη ζε ζεξκνθξαζία θάησ ησλ 700℃, επνκέλσο ζε ζεξκνθξαζία κηθξφηεξε απηήο 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη ε παξαδνρή φηη θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

ςχμεο κεηά ηελ ρχηεπζε δελ κεηαζρεκαηίδεηαη φιε ε κεηξηθή θάζε απφ ηελ BCC_A2 

δνκή ζηελ BCC_B2 δνκή. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ χπαξμε ππνιεηπφκελεο BCC_A2 

δνκήο ζηε κήηξα. Έηζη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κέηξσλ ειαζηηθφηεηαο ησλ δχν BCC δνκψλ 

ζπκβάιεη ζηελ ζξαχζε ησλ δνθηκίσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-Si7.2 ε 

χπαξμε ηεο ελδνκεηαιιηθήο θάζεο Ti5Si3 δελ ηαπηίδεηαη κε ην ηειεπηαίν αλαιπζέλ αίηην 

ζξαχζεο, φκσο δελ απνθιείεηαη ε πεξίπησζε λα ζπκβάιεη ζε απηφ. Με ηα απνηειέζκαηα 

ηεο γήξαλζε ησλ θξακάησλ  AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 επηβεβαηψλεηαη ε χπαξμε 

ππνιεηπφκελεο BCC_A2 δνκήο ζηα as-cast AlTiVCr θαη as-cast AlTiVCr-Si7.2. 

πλνςίδνληαο, ηα as-cast AlTiVCr-Si7.2 θαη AlTiVCr-Si7.2 είλαη ςαζπξά θαη ε ζξαχζε ηνπο 

θαηά ηελ εθηεηακέλε ςχμε κεηά ηελ ρχηεπζε απνδίδεηαη ζηελ ρακειή νιθηκφηεηα ησλ 

θξακάησλ θαη ζηελ κεγάιε  δηαθνξά ηνπ κέηξνπ ειαζηηθφηεηαο κεηαμχ ησλ θάζεσλ πνπ 

απνηεινχλ ηελ κηθξνδνκή ηνπο. 

4.2. ρνιηαζκφο θαη αμηνιφγεζε ηεο γήξαλζεο ησλ θξακάησλ AlTiVCr & 

AlTiVCr-Si7.2 

Ο φξνο γήξαλζε ζηα θξάκαηα αλαθέξεηαη ζε ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ 

ηζρπξνπνίεζε ηνπ θξάµαηνο µε ην ζρεκαηηζκφ πνιχ ιεπηήο δηαµεξηζµέλεο θάζεο εληφο 

ηνπ αξρηθνχ κεηξηθνχ πιέγκαηνο. ε απηή ηελ κειέηε, ζηελ πεξίπησζε ησλ θξακάησλ 

AlTiVCr θαη  AlTiVCr-Si7.2, κε ηνλ φξν γήξαλζε αλαθεξφκαζηε ζηελ ζεξκηθή θαηεξγαζία 

πνπ απνζθνπεί ζηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ θξάµαηνο µε ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-disorder‖ ηνπ ιακβάλεη ρψξα ζην κεηξηθφ πιέγκα. 

Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο γήξαλζεο ηνπ AlTiVCr (ρήκα 24) δελ παξαηεξείηαη 

αιιαγή ζηελ κηθξνδνκή ηνπ θξάκαηνο ζην δνθίκην Β2. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη νπνηαδήπνηε 

αιιαγή ζηηο κεραληθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θξάκαηνο κεηά ηελ γήξαλζε δελ 

νθείιεηαη ζε κεηαβνιέο ηεο κηθξνδνκήο. Παξαηεξείηαη κηα ειάρηζηε αχμεζε ησλ κεγεζψλ 

ησλ θφθθσλ θαη ησλ δελδξηηψλ πνπ δνκνχλ ην θξάκα φκσο ε δηαθνξά απηή είλαη πνιχ 

κηθξή θαη δελ ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηηο ηειηθέο ηδηφηεηεο. Σα απνηειέζκαηα ηεο 
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κηθξνζθιεξνκέηξεζεο ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr κεηά ηελ γήξαλζε (ζηνπο 700℃ γηα 24 

ψξεο) ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ as-cast AlTiVCr ηεο βηβιηνγξαθίαο 

ππνδεηθλχνπλ αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο ηνπ θξάκαηνο κεηά ηελ γήξαλζε. Η αχμεζε απηή 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 25.84%. Βάζεη ηνπ δηαγξάκκαηνο θάζεσλ (Γηάγξακκα 1) ε κεγάιε 

αχμεζε ζηελ ζθιεξφηεηα απνδίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-

disorder‖ ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο ηεο κεηξηθήο θάζεο. Καηά ηνλ κεηαζρεκαηηζκφ 

απηφ ε ππνιεηπφκελε κεηξηθή BCC_A2 δνκή κεηαζρεκαηίδεηαη ζε BCC_B2 δνκή. Η 

BCC_B2 δνκή πξνζδίδεη ζην θξάκα κεγαιχηεξν φξην δηαξξνήο αιιά κεηψλεη ειαθξφο ηε 

νιθηκφηεηα.  

ηελ πεξίπησζε ηεο γήξαλζεο ηνπ AlTiVCr-Si7.2 (ρήκα 25) παξαηεξείηαη αιιαγή ζηελ 

κηθξνδνκή ηνπ θξάκαηνο. Απηφ ππνδεηθλχεη φηη θαηά ηελ γήξαλζε ηνπ AlTiVCr-Si7.2 

δξνπλ πεξηζζφηεξνη κεραληζκνί. Παξαηεξείηαη κηα ειάρηζηε αχμεζε ησλ κεγεζψλ ησλ 

θφθθσλ θαη ησλ δελδξηηψλ πνπ δνκνχλ ην δνθίκην Β2 θνληά ζηελ ειεχζεξε επηθάλεηα. 

Όπσο θαη ζην δνθίκην Β1 θαη εδψ απηή ε κεηαβνιή δελ ζεσξείηαη φηη επεξεάδεη ηηο ηειηθέο 

ηδηφηεηεο. ην θέληξν ηνπ δνθηκίνπ θαη θηλνχκελνη πξνο ηελ επηθάλεηα επαθήο ηνπ 

δνθηκίνπ κε ην θαινχπη παξαηεξνχληαη πεξηνρέο ζηηο νπνίεο έρνπλ εμαιεηθζεί νη δελδξίηεο. 

Απηή ε κεηαβνιή ζηελ κηθξνδνκή ηνπ θξάκαηνο πξνζδίδεη νιθηκφηεηα ζην θξάκα αιιά 

θαη κείσζε ηεο ζθιεξφηεηαο. Δπεηδή ν φγθνο ησλ θφθθσλ κε εμαιεηκκέλνπο δελδξίηεο 

είλαη κηθξφο θαη εληνπίδεηαη κφλν ζε έλα κέξνο ηνπ δνθηκίνπ ζεσξείηαη φηη ε χπαξμε 

απηψλ ησλ θφθθσλ δελ κεηψλεη ζεκαληηθά ηεο ζθιεξφηεηα ηνπ θξάκαηνο Σα 

απνηειέζκαηα ηεο κηθξνζθιεξνκέηξεζεο ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-Si7.2 κεηά ηελ γήξαλζε 

(ζηνπο 700℃ γηα 24 ψξεο) ζε ζχγθξηζε κε ηελ ζθιεξφηεηα ηνπ as-cast AlTiVCr-Si7.2 ηεο 

βηβιηνγξαθίαο ππνδεηθλχνπλ αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο ηνπ θξάκαηνο κεηά ηελ γήξαλζε. Η 

αχμεζε απηή είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 14.07%. Βάζεη ηνπ δηαγξάκκαηνο θάζεσλ (Γηάγξακκα 1) 

ε αχμεζε ζηελ ζθιεξφηεηα απνδίδεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

―order-disorder‖ ηνπ θξπζηαιιηθνχ πιέγκαηνο ηεο κεηξηθήο θάζεο. Καηά ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ απηφ ε ππνιεηπφκελε κεηξηθή BCC_A2 δνκή κεηαζρεκαηίδεηαη ζε 

BCC_B2 δνκή. Η BCC_B2 δνκή πξνζδίδεη ζην θξάκα κεγαιχηεξν φξην δηαξξνήο αιιά 

κεηψλεη ειαθξφο ηε νιθηκφηεηα. Η κείσζε ηεο νιθηκφηεηα ζηελ πεξίπησζε ηνπ AlTiVCr-

Si7.2 αλακέλεηαη λα είλαη κηθξφηεξε δεδνκέλνπ θαη ηεο χπαξμεο ησλ θφθθσλ κε 

απαιεηκκέλνπο δελδξίηεο. 

Η Γηαθνξά ζηελ απφδνζε ηεο γήξαλζεο σο πξνο ηελ ζθιεξφηεηα ζηα δχν θξάκαηα κπνξεί 

λα απνδνζεί ζηνλ κηθξφηεξν φγθν ππνιεηπφκελεο BCC_A2 δνκήο ζην θξάκα AlTiVCr-

Si7.2 , ζηνλ κε επαξθή ρξφλν γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-Si7.2 , ζηελ χπαξμε ηεο ελδνκεηαιιηθήο θάζεο Ti5Si3 ζην 

AlTiVCr-Si7.2 θαη ζηελ χπαξμε θφθθσλ κε απαιεηκκέλνπο δελδξίηεο ζην AlTiVCr-Si7.2. 

Δπίζεο ε παξαηήξεζε έληνλεο νμείδσζεο ζηελ επηθάλεηα ησλ δνθηκίσλ, ε νπνία νμείδσζε 

επεξεάδεη ηφζν ηελ ειεχζεξε επηθάλεηα  φζν θαη πξνθαιεί αζηνρίεο (ξσγκάησζε ηνπ 

δνθηκίνπ B2), ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε γήξαλζεο ησλ θξακάησλ ζε αδξαλήο ή εκη-

αδξαλήο αηκφζθαηξεο. 
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πλνςίδνληαο, ε γήξαλζε ζπκβάιεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-

disorder‖ ηεο ππνιεηπφκελεο BCC_A2 δνκήο νδεγψληαο ζε αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο ησλ 

θξακάησλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-Si7.2 παξαηεξείηαη θαη ε απαινηθή 

κέξνπο ησλ δελδξηηψλ ηεο δνκήο βειηηψλνληαο ηελ νιθηκφηεηα. Απφ ηα παξαπάλσ 

θξίλεηαη ηθαλή ε γήξαλζε ησλ AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 ζε ζεξκνθξαζία ησλ 700ºC γηα 

24 ψξεο, ελψ θξίλεηαη δφθηκε ε αλαδήηεζε θαη άιισλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ γήξαλζεο 

γηα ηε βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ. 

4.3. ρνιηαζκφο απνηειεζκάησλ θαη αμηνιφγεζε ηεο δπλαηφηεηαο ρξήζεο 

ησλ θξακάησλ AlTiVCr & AlTiVCr-Si7.2 ζε κεζφδνπο ΑΜ. 

Όζνλ αθνξά ην ζχζηεκα θξπζηάιισζεο ζηα δχν θξάκαηα ππφ κειέηε, πξέπεη λα 

δηεπθξηληζηεί φηη ε BCC δνκή ηνπο δελ απνηειεί εκπφδην ζηελ ρξήζε ηνπο ζε κεζφδνπο 

ΑΜ θαζψο ήδε πθίζηαληαη θξάκαηα πνπ παξάγνληαη κε κεζφδνπο ΑΜ θαη έρνπλ BCC 

δνκή [1,2,60,61]. Έλα αθφκα θξηηήξην γηα ηελ δπλαηφηεηα ρξήζεο ησλ θξακάησλ ζε 

κεζφδνπο ΑΜ απνηεινχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηθξνδνκήο ηνπο. Οη κέζνδνη παξαγσγήο 

ΑΜ βαζίδνληαη ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζηξψζεσλ πιηθνχ κέζσ ηεο ηήμεο, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζηελ έθζεζε ησλ θαηψηεξσλ ζηξψζεσλ ζε πςειέο ζεξκνθξαζίεο. ηελ πεξίπησζε 

ησλ θξακάησλ, απηή ε έθζεζε ζε επαλαιακβαλφκελνπο ζεξκηθνχο θχθινπο κπνξεί λα 

νδεγήζεη είηε ζε κεηαζρεκαηηζκνχο ζηελ κηθξνδνκή είηε ζηελ θαηαθξήκληζε θάζεσλ είηε 

ζηελ ζξαχζε ηνπ πιηθνχ ιφγν ζεξκηθήο θαηαπφλεζεο [60,61]. 

ηελ πεξίπησζε ηνπ ηζναηνκηθνχ θξάκαηνο AlCrTiV, ε χπαξμε κφλν κίαο θάζεο ζηελ 

κηθξνδνκή βνεζάεη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο θαζψο δελ εληνπίδνληαη 

θαηαθξεκλίζεηο ή κεηαζρεκαηηζκνί θάζεσλ (εθηφο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-

disorder‖) νη νπνίνη ζα έπξεπε λα ιεθζνχλ ππ’ φςηλ θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ 

ζε κε επηζπκεηέο ηειηθέο κηθξνδνκέο ή αθφκε θαη αζηνρίεο. Όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαθξήκληζε ηεο θάζεο Ti5Si3 ζην θξάκα AlCrTiV-Si7.2 πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε 

θάζε απηή είλαη έλδνκεηαιιηθή, νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλε ζε φιε ηελ κηθξνδνκή θαη 

είλαη αξθεηά κηθξφηεξε ζε κέγεζνο ζε ζρέζε κε απηφ ησλ θφθθσλ ηεο κεηξηθήο θάζεο 

ζηελ νπνία βξίζθεηαη. Δπίζεο κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηεο ζξαπζηνγξαθίαο ε θάζε 

απηή δελ ζπκβάιεη ζηελ ςαζπξή ζξαχζε ηνπ θξάκαηνο. Σα παξαπάλσ νδεγνχλ ζηε 

πεπνίζεζε φηη ε χπαξμε ηεο θάζεο Ti5Si3 δελ απνηειεί εκπφδην ζηελ ρξήζε ηνπ AlCrTiV-

Si7.2 ζε κεζφδνπο AM. εκεηψλεηαη  φηη ζηα ππφ κειέηε θξάκαηα δελ εληνπίζηεθε 

θαηαθξήκληζε θάπνηαο θάζεο ζηα φξηα ησλ θφθθσλ, θαηλφκελν πνπ ζπρλά νδεγεί ζε 

πξνβιήκαηα  θαηά ηελ παξαγσγή κε κεζφδνπο ΑΜ (π.ρ. απνθφιιεζε πιηθνχ, ζξαχζε θ.α.) 

[1,2,60]. Όζνλ αθνξά ηηο ζεξκηθέο θαηαπνλήζεηο, ε χπαξμε δελδξηηηθήο κηθξνδνκήο θαη 

ζηα δχν θξάκαηα κπνξεί λα απνηειέζεη εκπφδην ζηελ ρξήζε ησλ θξακάησλ ζε κεζφδνπο 

ΑΜ, θαζψο κπνξεί λα απνηειέζεη αίηην ξεγκάησζεο ή ζξαχζεο ηνπ εμαξηήκαηνο [60]. 

Παξαθάησ, παξνπζηάδεηαη κηα ζεξκηθή θαηεξγαζία ε νπνία κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

εμάιεηςε ηεο δελδξηηηθήο κηθξνδνκήο επηιχνληαο ην πξφβιεκα απηφ.  

Η ςαζπξφηεηα ησλ δχν θξακάησλ απνηειεί επίζεο έλα βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηελ παξαγσγή 

αληηθεηκέλσλ κε ΑΜ, θαζψο πεξηνξίδεη ην πιήζνο ησλ κεζφδσλ πνπ κπνξνχλ λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ. Δθφζνλ ηα ππφ κειέηε θξάκαηα είλαη ςαζπξά πιηθά κε ρακειή 

νιθηκφηεηα ελδείθλπηαη ε ρξήζε κεζφδσλ πνπ πεξηιακβάλνπλ αξρηθά ηελ ζηξψζε θαη ελ 

ζπλερεία ηελ ηήμε ηνπ πιηθνχ επί ηεο ―έδξαο εθηχπσζεο‖. Η ηθαλφηεηα ησλ θξακάησλ 

AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2  λα δεκηνπξγνχλ ζηξψκα παζεηηθνπνίεζεο θαζψο θαη ε 

παξαηήξεζε έληνλεο νμείδσζεο θαηά  ηελ γήξαλζε πεξηνξίδνπλ ηελ ρξήζε ησλ δχν ζε 

κεζφδνπο AM κε ζαιάκνπο εξγαζίαο αδξαλνχο αηκφζθαηξαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο γήξαλζεο ππνδεηθλχνπλ φηη κε ηελ δηαηήξεζε ησλ AlTiVCr θαη 

AlTiVCr-Si7.2 ζηνπο 700℃ γηα 24 ψξεο, πξηλ ηελ ηειηθή ςχμε ηνπο, κπνξεί λα βειηησζεί ε 

κεραληθή ζπκπεξηθνξά ησλ θξακάησλ. Ιδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ηνπ  AlTiVCr-Si7.2 φπνπ 

έρνπκε ηφζν βειηίσζε ηεο ζθιεξφηεηαο φζν θαη ηεο νιθηκφηεηαο. Μία αθφκε θαιχηεξε 

ιχζε είλαη ε δηαηήξεζε ζηνπο 1200℃ γηα 8 ψξεο θαη ελ ζπλερεία ςχμε θαη δηαηήξεζε 

ζηνπο 700℃ γηα 24 ψξεο (Γηάγξακκα 5). Βάζεη ηεο βηβιηνγξαθίαο θαηά ηελ ζεξκηθή 

θαηεξγαζία ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-Si7.2  ζηνπο 1200℃ γηα 8 ψξεο πξαγκαηνπνηείηαη 

κεξηθή ζθαηξνπνίεζε ηεο ελδνκεηαιιηθήο θάζεο θαη πιήξε απαινηθή ηνπ δηαθνξηζκνχ 

θαη ησλ δελδξηηψλ, γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη πεξεηαίξσ νιθηκφηεηα ζην θξάκα κε πνιχ 

κηθξφ θφζηνο ζηελ ηειηθή ζθιεξφηεηα [76]. Όζνλ αθνξά ην θξάκα AlTiVCr βάζεη ηεο 

βηβιηνγξαθίαο θαηά ηελ ζεξκηθή θαηεξγαζία ηνπ θξάκαηνο ζηνπο 1200℃ γηα 8 ψξεο 

πξαγκαηνπνηείηαη πιήξε απαινηθή ηνπ δηαθνξηζκνχ θαη ησλ δελδξηηψλ, γεγνλφο πνπ 

πξνζδίδεη πεξεηαίξσ νιθηκφηεηα ζην θξάκα κε πνιχ κηθξφ θφζηνο ζηελ ηειηθή 

ζθιεξφηεηα [76]. Οη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο είλαη εθηθηέο κε κεζφδνπο ΑΜ θαζψο ζε πην 

ζχγρξνλεο δηαηάμεηο παξαγσγήο ΑΜ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ηφζν ηεο πξνζέξκαλζεο ηεο 

κεηαιιηθήο ζθφλεο, φζν θαη ηεο δηαηήξεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζαιάκνπ παξαγσγήο 

ζε επηζπκεηά ζεξκνθξαζηαθά επίπεδα. 

 

Γηάγξακκα 5. Πξνηεηλφκελα ζηάδηα ςχμεο ησλ AlTiVCr θαηAlTiVCr-Si7.2 γηα ηελ απνθπγή ζξαχζεο θαηά 
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Γεδνκέλνπ φηη δελ εληνπίζηεθαλ άιινη κεραληζκνί ή αίηηα πνπ νδεγνχλ ηα θξάκαηα 

AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 ζε αζηνρία, αθνινπζψληαο κία απφ ηηο παξαπάλσ 

πξνηεηλφκελεο δηαδηθαζίεο ςχμεο αλακέλεηαη λα βειηησζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ AlTiVCr 

θαη AlTiVCr-Si7.2  θαηά ηελ ηειηθή ςχμε ηνπο κεηά ηελ ρχηεπζε, απνθεχγνληαο πηζαλέο 

αζηνρίεο. Σν γεγνλφο απηφ ζα νδεγήζεη θαη’ επαθνινχζεζε ζηελ κείσζε ηεο πηζαλφηεηαο 

αζηνρίαο ησλ κεηαιιηθψλ ζηξψζεσλ θαηά ηελ παξαγσγή αληηθεηκέλνπ απφ AlTiVCr ή 

AlTiVCr-Si7.2  κε κεζφδνπο ΑΜ. 

4.4. ρνιηαζκφο θαη αμηνιφγεζε ρεκηθήο πξνζβνιήο ησλ θξακάησλ AlTiVCr 

& AlTiVCr-Si7.2 . 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζβνιήο ηνπ AlTiVCr κε HF 0.5Μ (ρήκα 25) δηαπηζηψλεηαη 

φηη βέιηηζην απνηέιεζκα ιακβάλεηαη ζε ρξφλν πξνζβνιήο ίζν κε 210 δεπηεξφιεπηα. ε 

ρξφλν πξνζβνιήο ίζν κε 270 δεπηεξφιεπηα παξαηεξείηαη φηη ην δνθίκην 

ππεξπξνζβάιιεηαη ειαθξψο. Με βάζε απηέο ηηο παξαηεξήζεηο ζπκπεξαίλεηαη φηη ν 

βέιηηζηνο ρξφλνο πξνζβνιήο ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr κε HF 0.5M βξίζθεηαη εληφο ηνπ 

ρξνληθνχ πεδίνπ 210 κε 270 δεπηεξφιεπηα, ηείλνληαο πην θνληά ζηα 210 δεπηεξφιεπηα. 

εκεηψλεηαη φηη ην απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο ησλ 210 δεπηεξνιέπησλ είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ θαη απνδεθηφ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο πξνζβνιήο ηνπ AlTiVCr-Si7.2 κε HF 0.5Μ (ρήκα 26) 

δηαπηζηψλεηαη φηη βέιηηζην απνηέιεζκα ιακβάλεηαη ζε ρξφλν πξνζβνιήο ίζν κε 30 

δεπηεξφιεπηα, κε ειαθξά ππεξπνζβνιή ηεο κεηξηθήο θάζεο αιιά δηαθξίλνληαη θαζαξά ηα 

φξηα ηεο ελδνκεηαιιηθήο θάζεο. ε ρξφλν πξνζβνιήο ίζν κε 40 δεπηεξφιεπηα 

παξαηεξείηαη φηη  ε κεηξηθή θάζε ππεξπξνζβάιιεηαη έληνλα. Με βάζε απηέο ηηο 

παξαηεξήζεηο ζπκπεξαίλεηαη φηη ν βέιηηζηνο ρξφλνο πξνζβνιήο ηνπ θξάκαηνο AlTiVCr-

Si7.2 κε HF 0.5M βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ πεδίνπ 20 κε 30 δεπηεξφιεπηα, ηείλνληαο 

πην θνληά ζηα 30 δεπηεξφιεπηα. εκεηψλεηαη φηη παξαηεξείηαη δηαθνξεηηθφο ξπζκφο 

πξνζβνιήο ηεο κεηξηθήο θαη ηεο ελδνκεηαιιηθήο θάζεο απφ ην αληηδξαζηήξην. Δπίζεο, ην 

απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο ησλ 30 δεπηεξνιέπησλ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ θαη απνδεθηφ. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο ειεθηξνρεκηθήο πξνζβνιήο (ρήκα 27 θαη ρήκα 28)ησλ 

AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 πξνθχπηεη φηη δελ δχλαηαη λα γίλεη πξνζβνιή ησλ θξακάησλ 

απηψλ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε κέζνδν θαζψο παξαηεξείηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο έληνλε 

ππεξπξνζβνιή ησλ θάζεσλ γηα ηελ ειάρηζηε δπλαηή ηάζε  θαη ρξφλν πξνζβνιήο. Σν 

παξαπάλσ απνδίδεηαη ζην πξφβιεκα ηεο κεζφδνπ κε ηελ πξνζβνιή θξακάησλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηηηάλην. 
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5. πκπεξάζκαηα 
 ηα πιαίζηα απηήο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κειεηήζεθαλ ην ηζναηνκηθφ AlTiVCr θαη  

AlTiVCr-Si7.2 LWHEAs. Γηα ηα δχν θξάκαηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζξαπζηνγξαθηθφο 

έιεγρνο, ζηελ as-cast θαηάζηαζε, θαη γήξαλζε ζηνπο 700 °C γηα 24 ψξεο. Κξηηήξηα 

κειέηεο ησλ δεηγκάησλ απνηέιεζαλ νη παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο, ηηο κεηαβνιέο σο πξνο ηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο κηθξνδνκήο, ηε ζχζηαζε, θαζψο θαη ηε κηθξνζθιεξφηεηα. ηφρνο ηεο 

έξεπλαο ήηαλ ν ε βειηίσζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ θξακάησλ TiAlCrV θαη 

AlTiVCr-Si7 , ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε παξαζθεπή ηνπο κε κεζφδνπο ―Additive 

Manufacturing‖. Γηα ην ιφγν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ηεο επηδεθηηθφηεηαο ησλ 

δχν θξακάησλ ζε ζεξκηθή θαηεξγαζία γήξαλζεο θαη έγηλε αμηνιφγεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ απηήο ε ζρέζε κε ηηο as-cast θαηαζηάζεηο ηνπο, αιιά θαη κεηαμχ ηνπο. 

Δπίζεο ζηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε γηα πξψηε θνξά πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ 

πξφηππσλ ζπλζεθψλ γηα ρεκηθή πξνζβνιή ησλ δχν θξακάησλ θαηά ηελ κεηαιινγξαθηθή 

πξνεηνηκαζία. 

Γηα ην AlTiVCr παξαηεξήζεθε φηη: 

 ηελ as-cast θαηάζηαζε ην πιηθφ ραξαθηεξίδεηαη απφ έληνλα δελδξηηηθή 

κνξθνινγία. Δίλαη ςαζπξφ κε πνιχ κηθξή νιθηκφηεηα ελψ επηβεβαηψζεθε ε 

χπαξμε ππνιεηπφκελεο κεηξηθήο BCC_A2 δνκήο. Απνηέιεζκα απηψλ είλαη ε 

ςαζπξή θαη πεξηθξπζηαιιηθή ζξαχζε κεηά απφ ηελ ρχηεπζε ηνπ πιηθνχ θαηά ηνλ 

εθηεηακέλν ρξφλν ςχμεο. 

 Έπεηηα απφ γήξαλζε ζηνπο 700 °C γηα 24 ψξεο παξαηεξείηαη ειάρηζηε κεγέζπλζε 

ησλ ππάξρνλησλ θφθθσλ θαη δελδξηηψλ. Παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ζθιεξφηεηαο 

θαηά 25.84% απφ ηελ as-cast θαηάζηαζε, κε κέζε ηηκή ηεο ζθιεξφηεηαο θνληά ζηα 

797 HV. Η αχμεζε απηή απνδίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ 

―order-disorder‖ ζηε κεηξηθή θάζε ηνπ θξάκαηνο. 

 Ο βέιηηζηνο ρξφλνο ρεκηθήο πξνζβνιήο ηνπ θξάκαηνο κε HF (0.5M) θαηά ηελ 

κεηαιινγξαθηθή πξνεηνηκαζία θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 210 κε 270 δεπηεξνιέπησλ. 

Με ηελ πξνζβνιή γηα 210 δεπηεξφιεπηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ πνιχ θαιά θαη 

απνδεθηά απνηειέζκαηα.  

Γηα ην AlTiVCr-Si7.2 παξαηεξήζεθε φηη: 

 ηελ as-cast θαηάζηαζε ζην θξάκα παξαηεξείηαη δελδξηηηθή κνξθνινγία, κε 

νκνηφκνξθα θαηαλεκεκέλα ζσκαηίδηα ηεο ελδνκεηαιιηθήο έλσζεο Ti5Si3. Σα 

ζσκαηίδηα ηεο ελδνκεηαιιηθήο έλσζεο ραξαθηεξίδνληαη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο σο 

γσληψδε θαη επηκεθπκέλα. Σν θξάκα είλαη ςαζπξφ κε πνιχ κηθξή νιθηκφηεηα ελψ 

επηβεβαηψζεθε ε χπαξμε ππνιεηπφκελεο κεηξηθήο BCC_A2 δνκήο. Απνηέιεζκα 

ησλ ηειεπηαίσλ είλαη ε ςαζπξή θαη πεξηθξπζηαιιηθή ζξαχζε κεηά απφ ηελ 

ρχηεπζε ηνπ πιηθνχ θαηά ηνλ εθηεηακέλν ρξφλν ςχμεο. 
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 Έπεηηα απφ γήξαλζε ζηνπο 700 °C γηα 24 ψξεο παξαηεξείηαη ειάρηζηε κεγέζπλζε 

ησλ ππάξρνλησλ θφθθσλ θαη δελδξηηψλ, ελψ παξαηεξείηαη εμάιεηςε ηεο 

δελδξηηηθήο κνξθνινγίαο ζε νξηζκέλνπο θφθθνπο. Παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο 

ζθιεξφηεηαο θαηά 14.07% απφ ηελ as-cast θαηάζηαζε, κε κέζε ηηκή ηεο 

ζθιεξφηεηαο θνληά ζηα 867 HV. Η αχμεζε απηή απνδίδεηαη ζηελ νινθιήξσζε 

ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-disorder‖ ζηε κεηξηθή θάζε ηνπ θξάκαηνο. 

 Ο βέιηηζηνο ρξφλνο ρεκηθήο πξνζβνιήο ηνπ θξάκαηνο κε HF (0.5M) θαηά ηελ 

κεηαιινγξαθηθή πξνεηνηκαζία θπκαίλεηαη κεηαμχ ησλ 20 κε 30 δεπηεξνιέπησλ. 

Με ηελ πξνζβνιή γηα 30 δεπηεξφιεπηα κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ πνιχ θαιά θαη 

απνδεθηά απνηειέζκαηα.  

πλεπψο, επηβεβαηψλεηαη ε  χπαξμε κεραληζκνχ γήξαλζεο ζηα θξάκαηα AlTiVCr θαη  

AlTiVCr-Si7.2, κε κηα εχινγε πξαθηηθή δηελέξγεηαο ζεξκηθψλ θαηεξγαζηψλ γήξαλζεο λα 

είλαη ε γήξαλζε ζηνπο 700 ℃ γηα 24 ψξεο. Δπηβεβαηψλεηαη ε βειηίσζε ησλ κεραληθψλ 

ηδηφηεησλ ησλ AlTiVCr θαη  AlTiVCr-Si7.2 κε γήξαλζε. Όζνλ αθνξά ηελ δπλαηφηεηα 

παξαζθεπήο ηνπο κε κεζφδνπο ―Additive Manufacturing‖, ε γήξαλζε κπνξεί λα 

επσθειήζεη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο, αιιά απαηηείηαη θαη πεξεηαίξσ 

έξεπλα ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ θαη ησλ κεραληζκψλ ησλ AlTiVCr θαη  AlTiVCr-Si7.2 

γηα λα είλαη γίλεη εμαθξίβσζε ηεο δπλαηφηεηαο παξαζθεπήο ηνπο κε κεζφδνπο ―Additive 

Manufacturing‖. 
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6. Πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα 
Γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ παξαηεξήζεσλ απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο, εχινγε είλαη ε κειέηε: 

 Σσλ θάζεησλ ηνκψλ ηεο επηθάλεηαο ζξαχζεο κέζσ ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο 

ζάξσζεο γηα ηελ επηβεβαίσζε ηνπ κεραληζκνχ ζξαχζεο,  

 Σσλ  δεηγκάησλ AlTiVCr θαη  AlTiVCr-Si7.2 ηεο as-cast θαη ηεο θαηάζηαζεο κεηά 

ηελ γήξαλζε, κέζσ ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο δηεξρφκελεο δέζκεο γηα ηελ 

επηβεβαίσζε ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ ―order-disorder‖ ζηε κεηξηθή δνκή. 

πλνιηθά, απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα θξίλεηαη φηη ηα AlTiVCr θαη AlTiVCr-Si7.2 

είλαη επηδεθηηθά ζε ζεξκηθέο θαηεξγαζίεο γήξαλζεο. Έηζη, θξίλεηαη δφθηκε ε πεξαηηέξσ 

δηεξεχλεζε ησλ θαηεξγαζηψλ γήξαλζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, κε ζηφρν ηελ 

κειέηε ηεο κηθξνδνκήο αιιά θαη ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ ησλ δχν πιηθψλ. πγθεθξηκέλα 

γίλνληαη νη παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 Γήξαλζε ζηνπο 700 °C γηα 48/36/72 ψξεο, ψζηε λα παξαηεξεζνχλ νη ζπλέπεηεο ηεο 

παξαηεηακέλεο γήξαλζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία πνπ κειεηήζεθε γηα 

κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Γήξαλζε ζηνπο 700 °C γηα 1/2/6/12/18 ψξεο, ψζηε λα παξαηεξεζνχλ νη ζπλέπεηεο 

ηεο γήξαλζεο ηνπ πιηθνχ ζηελ ίδηα ζεξκνθξαζία πνπ κειεηήζεθε αιιά γηα 

κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Γήξαλζε ζηνπο 400℃, 500 °C θαη 600 °C γηα δηάζηεκα 24 θαη 48 σξψλ αληίζηνηρα, 

ψζηε λα παξαηεξεζνχλ ηα απνηειέζκαηα γήξαλζεο ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο 

θαη γηα παξαηεηακέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε γίλεηαη γηα ηελ 

εχξεζε ηεο νηθνλνκηθά βέιηηζηεο δηαδηθαζίαο γήξαλζεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ δηαδηθαζία ρεκηθήο πξνζβνιήο ησλ θξακάησλ θαηά ηελ κεηαιινγξαθηθή 

πξνεηνηκαζία πξνηείλεηαη 

 Η ρξήζε ηζρπξφηεξσλ δηαιπκάησλ HF γηα ην ηζναηνκηθφ θξάκα AlTiVCr, ψζηε λα 

κεησζεί ν απαηηνχκελνο ρξφλνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Η ρξήζε αξαηφηεξσλ δηαιπκάησλ HF γηα ην θξάκα AlTiVCr-Si7.2, ψζηε λα 

ειεγρζεί ε δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 

 

 

Γηάγξακκα 6. Απνηειέζκαηα ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο κε EDS ζε πεξηνρή ηνπ δνθηκίνπ Α1. 

 

 

Γηάγξακκα 7. Απνηειέζκαηα ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο κε EDS ζε πεξηνρή ηνπ δνθηκίνπ Α2. 
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Γηάγξακκα 8. Απνηειέζκαηα ηνπηθήο ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο κε EDS ζην παζεηηθφ ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ δνθηκίνπ Β1. 

 

 

Γηάγξακκα 9. Απνηειέζκαηα ηνπηθήο ζηνηρεηαθήο αλάιπζεο κε EDS ζην παζεηηθφ ζηξψκα ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ δνθηκίνπ Β2. 
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Γηάγξακκα 10. Απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κηθξνζθιεξφηεηαο ηνπ δνθηκίνπ Β1. 

 

 

Γηάγξακκα 11. Απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ κηθξνζθιεξφηεηαο ηνπ δνθηκίνπ Β2.  
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