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Περίληψη 

Η συγκόλληση με τριβή και ανάδευση προσφέρεται ως μία μέθοδος σύνδεσης 

ανόμοιων υλικών εξαιτίας της φύσης της ως «συγκόλλησης» στερεάς κατάστασης. 

Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία μελετήθηκε η πρόβλεψη της θερμοκρασιακής 

κατανομής ανόμοιας μετωπικής συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση καθαρού χαλκού 

και κράματος αλουμινίου 6061-Τ6. Η προσέγγιση Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL) 

επιλέχθηκε ως μέθοδος για την εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με σκοπό την 

αξιολόγηση των επιπτώσεων των παραμέτρων στην μικροδομή και ως συνέπεια στις 

θερμομηχανικές και ηλεκτρικές ιδιότητες. Τρεις συνθήκες συγκόλλησης έλαβαν χώρα, 

όπου η ταχύτητα περιστροφής θεωρήθηκε μεταβλητή παράμετρος. Οι ταχύτητες 

περιστροφής που χρησιμοποιήθηκαν ήταν 1000, 1150 και 1300 rpm με σκοπό την 

μεταβολή της εισροής θερμότητας της διαδικασίας. Η πρόβλεψη του θερμοκρασιακού 

πεδίου επιβεβαίωσε την ύπαρξη των τεσσάρων ζωνών καθώς και τον σχηματισμό 

ενδομεταλλικών ενώσεων. Διαπιστώθηκε ότι η μέγιστη θερμοκρασία έλαβε τιμές 522 

℃ στην περίπτωση όπου η ταχύτητα περιστροφής θεωρήθηκε 1000 rpm, 536 ℃ στην 

περίπτωση 1150 rpm και 552 ℃ στην περίπτωση 1300 rpm. Η πρώτη περίπτωση (1000 

rpm) δείχνει πολλά υποσχόμενη συγκόλληση για ηλεκτρικές εφαρμογές λόγω της 

θερμοκρασιακής κατανομής, που αναπτύσσεται, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες δύο. Η 

μέγιστη θερμοκρασία 522 ℃ αποτελεί την ένδειξη συγκόλλησης με επιθυμητές 

ιδιότητες σύμφωνα με το μοντέλο του Arora. Από την άλλη, τα αποτελέσματα της 

περίπτωσης 1150 rpm και της περίπτωσης 1300 rpm δείχνουν να μην διαθέτουν τις 

κατάλληλες θερμοκρασίες για μία επιθυμητή συγκόλληση διότι πλησιάζουν το σημείο 

τήξης του κράματος αλουμινίου. 
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Eulerian-Lagrangian, CEL, θερμοκρασιακή κατανομή 



 

 



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

3 

 

Abstract 

Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL) prediction of temperature distribution on 

dissimilar friction stir welding of copper to aluminum 6061-T6 

 

Konstantinos T. Argyris, Dipl. Eng, M.Eng. 

 

Cross-Departmental Master Course Program, School of Mechanical Engineering 

 

Abstract 

Friction stir welding is a feasible welding process to join dissimilar materials due 

to its solid-state nature. The aim of the current thesis is to predict the temperature 

distribution on dissimilar friction stir welding of pure copper to aluminum 6061-T6. 

The Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL) approach was applied in order to evaluate the 

effects of the parameters on the microstructure and as a consequence on the 

thermomechanical and electrical properties. Three welding conditions were studied 

with the rotational speed considered as a variable parameter. The rotational speeds used 

were of 1000, 1150, and 1300 rpm targeting the variation of the heat input from the 

process. The prediction of the temperature field confirmed the existence of the four 

zones as well as the formation of intermetallic compounds. It was noticed that the 

maximum temperature reached 522 ℃ when the rotational speed was considered 1000 

rpm. Accordingly, it was calculated to be 536 ℃ at 1150 rpm and 552 ℃ at 1300 rpm, 

respectively. Among the three welding conditions, the most promising welding process 

for electrical applications is the one with 1000 rpm due to the temperature distribution 

that develops. The maximum temperature of 522 ℃ is the key factor for desired welding 

according to the Arora model. On the other hand, the maximum temperature at 1150 

rpm and at 1300 rpm seem to be close to the melting point of the aluminum alloy. 

 

 

 

 

Keywords: friction stir welding, copper, AA 6061-T6, Coupled Eulerian-Lagrangian, 

CEL, temperature distribution 
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Πρόλογος 

Η παρούσα μεταπτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Μηχανικών 

Μεταλλείων – Μεταλλουργών υπό την επίβλεψη του Αναπληρωτή Καθηγητή Σπύρου 

Παπαευθυμίου. 

Στο πλαίσιο διεξαγωγής της πραγματοποιήθηκε μέσω προσομοίωσης η 

πρόβλεψη της θερμοκρασιακής κατανομής σε ανόμοια μετωπική συγκόλληση με τριβή 

και ανάδευση. Τα δύο υλικά, τα οποία μελετήθηκαν, είναι καθαρός χαλκός και κράμα 

αλουμινίου 6061-Τ6. Η πρόβλεψη του μοντέλου επιτεύχθηκε με την χρήση 

υπολογιστικών μεθόδων και πιο συγκεκριμένα με τη μέθοδο Coupled Eulerian - 

Lagrangian στο λογισμικό Abaqus. 

Η δομή της εργασίας παρουσιάζεται σε τρία μέρη: α) θεωρητικό υπόβαθρο, β) 

πειραματικό μέρος και γ) συμπεράσματα. 

Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τα κεφάλαια 1 και 2, στα οποία γίνεται μία 

σύντομη εισαγωγή στην αναγκαιότητα προσέγγισης προβλημάτων με την χρήση 

υπολογιστικών μεθόδων δίνοντας έμφαση στην συγκόλληση με τριβή και ανάδευση 

χαλκού/αλουμινίου (κεφάλαιο 1). Επίσης, πραγματοποιείται μια αναλυτική 

βιβλιογραφική ανασκόπηση για την αρχή λειτουργίας της συγκόλλησης με τριβή και 

ανάδευση καθώς και της μεθόδου Coupled Eulerian - Lagrangian  (κεφάλαιο 2). 

Το πειραματικό μέρος αναπτύσσεται στα κεφάλαια 3 και 4, στα οποία 

περιγράφεται η υπολογιστική πειραματική πορεία που ακολουθήθηκε για την 

υλοποίηση της προσομοίωσης (κεφάλαιο 3), ενώ και αναλύονται τα πειραματικά 

αποτελέσματα (κεφάλαιο 4), που χρησιμοποιήθηκαν. 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 

Οι ποικίλες απαιτήσεις διαφορετικών περιοχών ή τμημάτων μιας κατασκευής 

απαιτούν συχνά τη χρήση διαφορετικών υλικών για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες 

σχεδιασμού. Η σύνδεση των υλικών είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί είτε 

μεταλλουργικά (συγκόλληση κ.α.) είτε μηχανικά (ήλωση, κοχλιώσεις κ.α.) είτε με 

κολλητική ουσία. Έτσι, η συγκόλληση υλικών αποτελεί ένα βασικό στάδιο τόσο στον 

τομέα της κατασκευής όσο και της βιομηχανίας και ορίζεται ως η σύνδεση δύο ή 

περισσότερων μεταλλικών τεμαχίων με τέτοιο τρόπο ώστε να πραγματοποιείται μεταξύ 

τους μεταλλουργική σύνδεση [1]. 

Μία συγκόλληση διαφορετικών υλικών είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί σε 

μέταλλα με το ίδιο βασικό στοιχείο αλλά διαφορετική χημική σύνθεση ή εντελώς 

διαφορετικά βασικά μέταλλα. Ο χαλκός και τα κράματα χαλκού χρησιμοποιούνται 

ευρέως σε μια ποικιλία προϊόντων εξαιτίας των φυσικών και μηχανικών ιδιοτήτων 

τους. Η εξαιρετική ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα τους, τα καθιστά ιδανικά για 

βύσματα (connectors) και άλλα ηλεκτρικά/ηλεκτρονικά προϊόντα. Επίσης, η 

συγκόλλησή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία με διάφορες μεθόδους (τήξης, 

στερεάς κατάστασης κ.α.) [2]. Το αλουμίνιο και τα κράματα αλουμινίου είναι υλικά 

που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη βιομηχανία, αυτοκινητοβιομηχανία, 

αεροναυπηγική κ.α., λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων τους. Οι ηλεκτρικές εφαρμογές 

του αλουμινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα του 

µετάλλου, το χαμηλό κόστος και την πυκνότητά του. Επιπλέον, παρουσιάζουν χαμηλή 

συγκολλησιμότητα στις μεθόδους με βάση την τήξη λόγω υποβαθμισμού των 

μηχανικών ιδιοτήτων τους, ενώ  τα προβλήματα επιλύονται με μεθόδους στερεάς 

κατάστασης, όπως η συγκόλληση με τριβή και ανάδευση [3]. Ο συνδυασμός των δύο 

υλικών αποτελεί έναν βέλτιστο σχεδιασμό προϊόντων σε εφαρμογές όπου αξιοποιείται 

το όφελος των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του χαλκού σε συνδυασμό με τα οφέλη 

εξοικονόμησης κόστους του αλουμινίου. Στην  Εικ. 1.1 a) αναπαρίσταται το 

αποτέλεσμα μίας ρεαλιστικής μετωπικής συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση 

χαλκού/αλουμινίου. 

Η ανάγκη ανάπτυξης νέων λογισμικών και αριθμητικών προσεγγίσεων προήλθε 

από την επιτακτική εξοικονόμηση χρόνου και μείωση κόστους παραγωγής προϊόντων. 

Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ζητημάτων σε σχετικά χαμηλό χρόνο είναι το 

σημείο «κλειδί» στον τομέα της βιομηχανίας και της κατασκευής. Η μέθοδος των 
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πεπερασμένων στοιχείων αποτελεί έναν τέτοιο τρόπο επίλυσης με σχετικά καλή 

προσέγγιση των αποτελεσμάτων. Επίσης, είναι η πλέον διαδεδομένη και ευέλικτη 

μέθοδος που διατίθεται για την επίλυση προβλημάτων που περιγράφονται με τη χρήση 

μερικών διαφορικών εξισώσεων στη μηχανική των στερεών και ρευστών, στη δομική 

μηχανική, στη θερμομηχανική και σε άλλες περιοχές (Εικ. 1.1 b)) [4]. 

Κυρίαρχο σημείο στις συγκολλήσεις αποτελεί το θερμοκρασιακό πεδίο το οποίο 

αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης. Το εύρος και η δομή της θερμικά 

επηρεαζόμενης ζώνης καθώς και οι παραμένουσες τάσεις είναι χαρακτηριστικά τα 

οποία επηρεάζονται από το θερμοκρασιακό πεδίο. Ως επακόλουθο, η αντοχή και η 

μηχανική συμπεριφορά των συγκολλητών κατασκευών επηρεάζονται από την δομή της 

θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης και τις παραμένουσες τάσεις. Συνεπώς, γίνεται 

αντιληπτό ότι, η πρόβλεψη της θερμοκρασιακής κατανομής με υπολογιστικές 

μεθόδους διευκολύνει στην άμεση βελτιστοποίηση των παραμέτρων με σκοπό την 

ανταπόκριση των προσδοκιών του σχεδιασμού.  

Ο σκοπός της μεταπτυχιακής εργασίας είναι η πρόβλεψη θερμοκρασιακής 

κατανομής μεταβλητών παραμέτρων σε ανόμοια μετωπική συγκόλληση με τριβή και 

ανάδευση καθαρού χαλκού και κράματος αλουμινίου 6061-Τ6 με την χρήση 

υπολογιστικών μεθόδων.  Το λογισμικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για τις 

προσομοιώσεις, είναι το Abaqus και η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο 

Coupled Eulerian Lagrangian (CEL) διότι προσεγγίζει με ακρίβεια τα πειραματικά 

αποτελέσματα.  

 

 

Εικ. 1.1 Συγκόλληση με τριβή και ανάδευση χαλκού-αλουμινίου a) ρεαλιστική [5] και b) 

μοντελοποίηση [6]. 
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Κεφάλαιο 2. Θεωρητικό Υπόβαθρο – Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

 

2.1 Συγκολλήσεις 

Η έννοια της συγκόλλησης ορίζεται ως η δημιουργία μιας μόνιμης σύνδεσης 

μεταξύ δύο ή περισσότερων υλικών προς κατεργασία με κατάλληλο συνδυασμό 

θερμοκρασίας, πίεσης και μεταλλουργικών συνθηκών. Οι συγκολλήσεις μπορούν να 

ταξινομηθούν με διάφορα κριτήρια. Το πιο σύνηθες κριτήριο ταξινόμησης είναι η 

περιοχή ανάπτυξης θερμοκρασιών στη ραφή και διακρίνονται σε συγκολλήσεις [1]: 

 
• στερεάς κατάστασης 

• με χρήση συνδετικού μέσου 

• τήξης 

 
Η σύνδεση των υλικών μπορεί να επιτευχθεί σε ποικίλες γεωμετρίες [1]: 

 
• μετωπική 

• με επικάλυψη 

• γωνιακή 

• αυχενική 

• κατ' ακμή 

 

2.2 Συγκολλήσεις στερεάς κατάστασης 

Στις διαδικασίες στερεάς κατάστασης, η πίεση και η πλαστική παραμόρφωση 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για την συγκόλληση. Η πλαστική παραμόρφωση 

εξαιτίας της πίεσης σε θερμοκρασίες μικρότερες του σημείου τήξης των προς 

συγκόλληση τεμαχίων οδηγεί σε σύνδεσή τους. Η πίεση που ασκείται είναι υψηλότερη 

του ορίου διαρροής, προκαλώντας παραμόρφωση τοπικά στις εφαπτόμενες επιφάνειες 

επιτυγχάνοντας μηχανική σύνδεση, αλλά και την διάχυση ατόμων του ενός υλικού στο 

άλλο με γνώμονα την επιτυγχανόμενη θερμοκρασία και την παραμονή των προς 

σύνδεση μετάλλων σε αυτή. Εξαίρεση αποτελούν οι συγκολλήσεις εν θερμώ χωρίς 

πλαστική παραμόρφωση στις οποίες διαφοροποιούνται τα στάδια του μηχανισμού [3]. 

Η δυνατότητα σύνδεσης μετάλλων με διαφορετική χημική σύσταση, λόγω 

απουσίας τήξης και χαμηλής συνεισφοράς θερμότητας, καθιστά αυτές τις διαδικασίες 

προτιμότερες έναντι των διαδικασιών με τήξη ειδικά και στην περίπτωση, που τα προς 

σύνδεση μεταλλικά υλικά δεν σχηματίζουν κράματα. Διάφορες μέθοδοι συγκόλλησης 
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στερεάς κατάστασης έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα, όπως η συγκόλληση με τριβή 

και ανάδευση, η συγκόλληση με υπερήχους, η αυτογενής συγκόλληση μέσω έλασης 

κ.α. (Εικ. 2.1) [3], [7]. 

 

 

 

Εικ. 2.1 Σχηματική αναπαράσταση μεθόδων συγκόλλησης στερεάς κατάστασης με a) τριβή 

και ανάδευση, b) υπερήχους και c) έλαση. 

 

2.3 Συγκόλληση με τριβή και ανάδευση 

Η διαδικασία συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση (FSW) εφευρέθηκε από το 

The Welding Institute (TWI) του Ηνωμένου Βασιλείου το 1991 και αποτελεί μία από 

τις μεθόδους συγκόλλησης στερεάς κατάστασης. Η αρχή λειτουργίας δεν είναι 

ιδιαίτερα πολύπλοκη, ενώ ο κύκλος συγκόλλησης είναι αρκετά σύντομος [8]. 

Στην συγκόλληση με τριβή και ανάδευση (Εικ. 2.2) χρησιμοποιείται ένα μη 

αναλώσιμο εργαλείο (tool) με ειδικά σχεδιασμένο πείρο (probe ή pin) και περιαυχένιο 

(shoulder). Το εργαλείο εισάγεται στις εφαπτόμενες επιφάνειες των πλακών που 

πρόκειται να ενωθούν και στη συνέχεια κινείται κατά μήκος της γραμμής 

συγκόλλησης. Η προωθούσα πλευρά (advancing side) βρίσκεται στην πλευρά όπου η 

κατεύθυνση περιστροφής (rotation direction) και η κατεύθυνση κίνησης (welding 

direction) του εργαλείου έχουν την ίδια διανυσματική φορά με την έννοια της ροής του 

υλικού. Το υλικό τείνει να ρέει αντίθετα της κίνησης του εργαλείου (όταν το εργαλείο 

κινείται προς τα εμπρός, το υλικό ρέει προς τα πίσω). Όμως, η ταυτόχρονη περιστροφή 

του εργαλείου αντιτίθεται σε αυτή την ροή και για το λόγο αυτό καλείται προωθούσα 

πλευρά. Αντίθετα, η υποχωρούσα πλευρά (retreating side) βρίσκεται στην πλευρά, απ' 

όπου βρίσκεται η κατεύθυνση περιστροφής και η κατεύθυνση κίνησης του εργαλείου 
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έχουν αντίθετη διανυσματική φορά. Η ροή του υλικού είναι ευκολότερη σε αυτήν την 

πλευρά, διότι η επιφάνεια του πείρου βοηθά το υλικό να ρέει προς τα πίσω [9].  

 
Εικ. 2.2 Σχηματική αναπαράσταση συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση [10]. 

 

Η συγκόλληση με τριβή και ανάδευση, όταν εφευρέθηκε, προοριζόταν να 

χρησιμοποιηθεί για μετωπικές συγκολλήσεις. Με την πάροδο του χρόνου, μέσω 

δοκιμών και προώθησης της έρευνας, χρησιμοποιείται πια και για διάφορες γεωμετρίες 

σύνδεσης. Οι πιο συνήθεις γεωμετρίες είναι η μετωπική και η με επικάλυψη 

συγκόλληση [9].  

Στην μετωπική συγκόλληση, δύο πλάκες με το ίδιο πάχος τοποθετούνται πάνω 

σε μια πλάκα στήριξης (backing plate) και πακτώνονται πλευρικά. Ο σκοπός της 

πλάκας στήριξης είναι η αντίσταση από τις ονομαστικές δυνάμεις (normal forces). Η 

συγκράτηση των πλευρών ωφελεί στην τυχόν απομάκρυνση των εφαπτόμενων 

επιφανειών διότι κατά την αρχική βύθιση του εργαλείου, οι πλευρικές δυνάμεις είναι 

αρκετά μεγάλες. Για την περάτωση της συγκόλλησης, η διαδικασία χωρίζεται σε 

τέσσερις φάσεις (Εικ. 2.2): 

 
• βύθιση εργαλείου (plunging) 

• σταθεροποίηση εργαλείου (dwelling) 

• συγκόλληση (welding) 
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• ανάσυρση του εργαλείου (retract) 

 
Ως πρώτη φάση, ορίζεται η φάση της βύθισης κατά την οποία το εργαλείο ξεκινά 

να περιστρέφεται με σταθερή ταχύτητα και ταυτόχρονα μετατοπίζεται προς τα κάτω 

(downward tool) με σταθερή κατακόρυφη ταχύτητα (plunging feed). Σταδιακά 

εισέρχεται στο τεμάχιο εργασίας έως ότου η κάτω επιφάνεια του περιαυχενίου έρθει σε 

επαφή με αυτό. Η δεύτερη φάση ορίζεται ως η σταθεροποίηση του εργαλείου. Αυτή η 

φάση είναι εφικτό να παραληφθεί σε υλικά με χαμηλό σημείο τήξης, ενώ εμφανίζεται 

κυρίως σε υλικά με υψηλό σημείο τήξης. Κατά την σταθεροποίηση, το εργαλείο 

συνεχίζει να περιστρέφεται, ενώ η κατακόρυφη ταχύτητά του μηδενίζεται. Το 

περιστρεφόμενο εργαλείο διατηρείται σκόπιμα σε αυτή τη θέση για σύντομες χρονικές 

περιόδους, με σκοπό την επίτευξη της επιθυμητής θερμοκρασίας, η οποία απαιτείται 

για τη ροή του υλικού. Σε αυτό το στάδιο, τόσο ο πείρος όσο και το περιαυχένιο, 

συνεισφέρουν στην δημιουργία θερμότητας λόγω τριβής και η κατακόρυφη δύναμη 

(axial force) λαμβάνει μία μέγιστη τιμή. Την στιγμή όπου η διεπαφή 

τεμαχίου/εργαλείου θερμανθεί επαρκώς, το περιστρεφόμενο εργαλείο, πιέζοντας το 

τεμάχιο στην κάθετη διεύθυνση, μετακινείται κατά μήκος της επιθυμητής κατεύθυνσης 

με σταθερή ταχύτητα πρόωσης (welding velocity) με αποτέλεσμα την συγκόλληση. Η 

φάση της ανάσυρσης του εργαλείου σηματοδοτεί το πέρας της διαδικασίας, όπου 

μηδενίζονται οι ταχύτητες (περιστροφική και πρόωσης) και πραγματοποιείται η 

μετακίνηση του εργαλείου έξω από το τεμάχιο [11], [12].  

 

2.4 Συγκόλληση με τριβή και ανάδευση ανόμοιων μετάλλων 

Η ανάγκη δημιουργίας διαφορετικών τμημάτων μιας κατασκευής απαιτούν 

συχνά τη χρήση διαφορετικών υλικών για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες ενός 

σχεδιασμού. Η απαίτηση τέτοιων προσδοκιών αποτέλεσε την εύρεση διαφόρων 

μεθόδων συγκόλλησης, είτε τήξης είτε χωρίς τήξη, θέτοντας περιορισμούς και 

προκλήσεις σε καθεμία ξεχωριστά. Για υλικά με μεγάλο εύρος σημείων τήξης, η 

συγκόλληση με τήξη οδηγεί στην αρχική τήξη του κράματος με το χαμηλότερο σημείο 

τήξης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη σύνθεση του υλικού με το χαμηλό 

σημείο τήξης κάτι που οδηγεί σε συγκολλήσεις με μη επιθυμητές ιδιότητες. Τέτοιου 

είδους προκλήσεις αντιμετωπίζονται με την συγκόλληση τριβής κι ανάδευσης 

ανόμοιων μετάλλων χωρίς να σημαίνει απουσία δυσκολιών [13].  
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Η συγκόλληση με τριβή και ανάδευση ανόμοιων μετάλλων κατηγοριοποιείται σε 

δύο είδη. Στην πρώτη κατηγορία, εντάσσεται η συγκόλληση μεταξύ δύο διαφορετικών 

υλικών τα οποία είναι μέταλλα με το ίδιο βασικό στοιχείο αλλά διαφορετική χημική 

σύνθεση. Στην δεύτερη κατηγορία, εντάσσεται η συγκόλληση μεταξύ δύο 

διαφορετικών υλικών, τα οποία είναι εντελώς διαφορετικά μέταλλα. Η συγκόλληση 

μεταξύ διαφορετικών κραμάτων αλουμινίου, μαγνησίου, σιδήρου, χαλκού κ.α. είναι 

παραδείγματα τα οποία ανήκουν στην πρώτη κατηγορία, ενώ η συγκόλληση μεταξύ 

κραμάτων αλουμινίου και χαλκού ή κραμάτων αλουμινίου και μαγνησίου κ.α., 

εμπίπτουν στην δεύτερη [13].    

 

2.4.1 Συγκόλληση με τριβή και ανάδευση χαλκού/αλουμινίου 

Η συγκόλληση ανόμοιων υλικών με οποιαδήποτε μέθοδο συγκόλλησης αποτελεί 

συνήθως δύσκολη πρόκληση, λόγω των διαφορών σε μηχανικές και μεταλλουργικές 

ιδιότητες. Το εργαλείο αποτελεί την καρδιά της διαδικασίας. Το υλικό του εργαλείου 

και η γεωμετρία του ουσιαστικά καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες της 

συγκόλλησης, αφού μαζί με την ταχύτητα συγκόλλησης καθορίζουν την δημιουργία 

θερμότητας, η οποία και επιτρέπει την σύνδεση σε συνδυασμό με την προκαλούμενη 

πλαστική παραμόρφωση. Επιπλέον, οι παράμετροι συγκόλλησης (ταχύτητα 

περιστροφής, επιλογή θέσης των υλικών προς συγκόλληση, επιλογή θέσης εργαλείου 

κ.α.)  επιλέγονται όλες με τέτοιο τρόπο ώστε το τεμάχιο να γίνεται πιο μαλακό εκ της 

αύξησης της θερμοκρασίας και να επιτρέπεται, έτσι η πλαστική παραμόρφωση με 

διευκόλυνση της ροής του από την μία πλευρά στην άλλη [14]. 

 

2.4.1.1 Θεμελιώδης αρχή παραγωγής θερμότητας 

Στη συγκόλληση με τριβή και ανάδευση, η θερμότητα παράγεται από την τριβή 

και από την πλαστική παραμόρφωση, που συντελείται μεταξύ του εργαλείου και του 

τεμαχίου εργασίας. Το ποσό της θερμότητας, που διοχετεύεται στο τεμάχιο εργασίας, 

επηρεάζει την ποιότητα της συγκόλλησης, την παραμόρφωση καθώς και τις 

παραμένουσες τάσεις στο τεμάχιο εργασίας. Η κατανόηση της ροής της θερμότητας 

είναι εξαιρετικά σημαντική, όχι μόνο για την κατανόηση των φυσικών φαινομένων, 

αλλά και για την βελτίωση της απόδοσης της διαδικασίας προκειμένου να επιτευχθούν 

οι επιθυμητές ιδιότητες συγκόλλησης [15]. 
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Μία επιφάνεια του εργαλείου σε επαφή με το τεμάχιο χαρακτηρίζεται από τη 

θέση και τον προσανατολισμό της σε σχέση με τον άξονα περιστροφής του εργαλείου 

(Εικ. 2.3). Εάν υποτεθεί ότι ο άξονας περιστροφής του εργαλείου είναι κατακόρυφος 

(κατά μήκος του άξονα z), τότε μια επίπεδη επιφάνεια του περιαυχενίου θα είναι στο 

θr-επίπεδο, ενώ μια κυλινδρική επιφάνεια στο εργαλείο θα είναι στο θz-επίπεδο. 

 

Εικ. 2.3 Σχηματική αναπαράσταση προσανατολισμού επιφανειών και τμημάτων a) οριζόντια 

b) κάθετη [16].  

Προκειμένου να υπολογιστεί η παραγωγή θερμότητας από μία επιφάνεια 

εργαλείου, που περιστρέφεται γύρω από τον άξονα του εργαλείου, διερευνάται ένα 

απειροελάχιστο τμήμα σε αυτήν την επιφάνεια. Η περιοχή του απειροελάχιστου 

τμήματος, dA, εκτίθεται σε ομοιόμορφη διατμητική τάση επαφής, τcontact. Έτσι, αυτό 

το τμήμα συνεισφέρει μία δύναμη, dF, και μία ροπή, dM. Εάν υποτεθεί ότι το εργαλείο 

αποτελείται από επίπεδο περιαυχένιο και κυλινδρικό πείρο, τότε η παραγωγή 

θερμότητας από μία επιφάνεια στο θr-επίπεδο (Εξ. 2.1) κι από μία επιφάνεια στο θz-

επίπεδο (Εξ. 2.2) είναι [16]: 

𝑑𝑄 = 𝜔𝑟𝑑𝐹 = 𝜔𝑟(𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑑𝐴) = 𝜔𝑟(𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑟𝑑𝜃𝑑𝑟) = 𝜔𝑟2𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑑𝜃𝑑𝑟         (2.1) 

και 

𝑑𝑄 = 𝜔𝑟𝑑𝐹 = 𝜔𝑟(𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑑𝐴) = 𝜔𝑟(𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑟𝑑𝜃𝑑𝑧) = 𝜔𝑟2𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑑𝜃𝑑𝑧         (2.2) 

H δημιουργία θερμότητας, Qs, που προκαλεί το περιαυχένιο (επίπεδη επιφάνεια), 

προκύπτει ολοκληρώνοντας την Εξ. 2.1 από την ακτίνα του πείρου (Rp) ως την ακτίνα 

του περιαυχένιο (Rs), δηλαδή: 

𝑄𝑠 = ∫ ∫ 𝜔𝑟2𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑑𝜃𝑑𝑟
2𝜋

0

𝑅𝑠

𝑅𝑝

= 2𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 (
𝑅𝑠

3

3
−

𝑅𝑝
3

3
)                                 (2.3) 



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

21 

 

Ο πείρος συνεισφέρει στην παραγωγή θερμότητας από δύο επιφάνειες, πλευρική 

και κάτω επιφάνεια (κυλινδρική και επίπεδη). H δημιουργία θερμότητας, Qps, που 

προκαλεί ο πείρος πλευρικά (κυλινδρική επιφάνεια) προκύπτει ολοκληρώνοντας την 

Εξ. 2.2 στο ύψος του πείρου (Hp), δηλαδή: 

𝑄𝑝𝑠 = ∫ ∫ 𝜔𝑅𝑝
2𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑑𝜃𝑑𝑧

2𝜋

0

𝐻𝑝

0

= 2𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑅𝑝
2𝐻𝑝                                          (2.4) 

H δημιουργία θερμότητας, Qpb, που προκαλεί ο πείρος από την κάτω επιφάνεια 

(επίπεδη επιφάνεια) προκύπτει ολοκληρώνοντας την Εξ. 2.1 στην ακτίνα του πείρου 

(Rp), δηλαδή : 

𝑄𝑝𝑏
= ∫ ∫ 𝜔𝑟2𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑑𝜃𝑑𝑟

2𝜋

0

𝑅𝑝

0

= 2𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 (
𝑅𝑝

3

3
)                                           (2.5) 

 

Επομένως, οι τρεις συνεισφορές αθροίζονται για να ληφθεί η συνολική εκτίμηση 

παραγωγής θερμότητας, Qtotal: 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝑄𝑠 + 𝑄𝑝𝑠 + 𝑄𝑝𝑏 =
2

3
𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡(𝑅𝑠

3 + 3𝑅𝑝
2𝐻𝑝)                                       (2.6)  

Η διατμητική τάση επαφής ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες επαφής, δηλαδή  

συνθήκη ολίσθησης (sliding) ή προσκόλλησης (sticking). Όταν η διατμητική τάση 

επαφής είναι μικρότερη από τo διατμητικό όριο διαρροής του υλικού (τcontact < τyield), 

τότε ισχύει η συνθήκη ολίσθησης. Συνθήκη προσκόλλησης θα ισχύει, όταν η κάθετη 

πίεση στη διεπιφάνεια προκαλέσει διατμητική τάση ίση με το διατμητικό όριο διαρροής 

του υλικού (τcontact = τyield) σε υψηλούς ρυθμούς παραμόρφωσης. 

• Σε συνθήκη ολίσθησης, η διατμητική τάση επαφής ισούται με 𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 =

𝜏𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝜇𝑃, όπου μ: συντελεστής τριβής και P: η κάθετη πίεση (MPa). Η 

συνολική παραγωγή θερμότητας ισούται με 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 =
2

3
𝜋𝜔𝜇𝑃 (𝑅𝑠

3 +

3𝑅𝑝
2𝐻𝑝) 

• Σε συνθήκη προσκόλλησης, η διατμητική τάση επαφής ισούται με 𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 =

𝜏𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 =  
𝜎𝑦

√3
 , όπου σy: όριο διαρροής του υλικού. Η συνολική παραγωγή 

θερμότητας ισούται με 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 =
2

3
𝜋𝜔

𝜎𝑦

√3
 (𝑅𝑠

3 + 3𝑅𝑝
2𝐻𝑝) 

Μια κατάσταση ισορροπίας θα μπορούσε να καθορίσει, που η διατμητική τάση 

επαφής υπερβαίνει τη διατμητική τάση του υλικού σε χαμηλούς ρυθμούς 
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παραμόρφωσης και καλείται συνθήκη μερικής ολίσθησης/προσκόλλησης. Η 

αναλυτική λύση της παραγωγής θερμότητας για την κατάσταση μερικής 

ολίσθησης/προσκόλλησης είναι απλώς ένας συνδυασμός των δύο παραπάνω λύσεων. 

Βέβαια θα πρέπει να οριστεί μία μεταβλητή κατάστασης επαφής, η οποία συσχετίζει 

την ταχύτητα των σημείων επαφής στην επιφάνεια σε σχέση με το σημείο επαφής του 

εργαλείου. Αυτή η παράμετρος καλείται ρυθμός ολίσθησης και συμβολίζεται με το 

ελληνικό γράμμα δ και λαμβάνει τιμές από 0 έως 1. Θεωρώντας ομοιόμορφο ρυθμό 

παραμόρφωσης ανεξάρτητο του διατμητικού ορίου διαρροής, προκύπτει δ=1, ενώ 

ομοιόμορφη κατανομή πίεσης και σταθερό συντελεστή τριβής, προκύπτει δ=0. 

Σύμφωνα με την Εξ. 2.6, προκύπτει ότι: 

 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛿𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 + (1 − 𝛿)𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙,𝑠𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 ⇔ 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2

3
𝜋𝜔[𝛿𝜏𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐 + (1 − 𝛿)𝜏𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛](𝑅𝑠

3 + 3𝑅𝑝
2𝐻𝑝)                                    (2.7) 

όπου ω είναι η περιστροφική ταχύτητα (rad/s), δ είναι η κλασματική ολίσθηση, τplastic 

είναι η διατμητική τάση σε συνθήκη προσκόλλησης (MPa), τfriction είναι η διατμητική 

τάση σε συνθήκη ολίσθησης (MPa),  Rs είναι η ακτίνα του περιαυχενίου (mm), Rp η 

ακτίνα του πείρου (mm) και Hp το ύψος του πείρου (mm). 

Επομένως, διαπιστώνεται ότι, ο λόγος παραγωγής θερμότητας μπορεί να 

μελετηθεί κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εύρεση συνεισφοράς της κάθε επιφάνειας 

στην συνολική παραγωγή θερμότητας. 

 

𝑓𝑠ℎ𝑜𝑢𝑙𝑑𝑒𝑟 =

2𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 (
𝑅𝑠

3

3 −
𝑅𝑝

3

3 )

2
3 𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡(𝑅𝑠

3 + 3𝑅𝑝
2𝐻𝑝) 

=
𝑅𝑠

3 − 𝑅𝑝
3

𝑅𝑠
3 + 3𝑅𝑝

2𝐻𝑝

 

𝑓𝑝𝑖𝑛_𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 =
2𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑅𝑝

2𝐻𝑝 

2
3 𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡(𝑅𝑠

3 + 3𝑅𝑝
2𝐻𝑝) 

=
3𝑅𝑝

2𝐻𝑝

𝑅𝑠
3 + 3𝑅𝑝

2𝐻𝑝

                              (2.8) 

𝑓𝑝𝑖𝑛_𝑏𝑜𝑡𝑡𝑜𝑚 =

2𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 (
𝑅𝑝

3

3 )

2
3 𝜋𝜔𝜏𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡(𝑅𝑠

3 + 3𝑅𝑝
2𝐻𝑝) 

=
𝑅𝑝

3

𝑅𝑠
3 + 3𝑅𝑝

2𝐻𝑝

 

 

Με βάση τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά του εργαλείου 𝑅𝑠 >  𝑅𝑝 και 𝑅𝑝 ≈ 𝐻𝑝, 

τα οποία πρέπει να πληρούνται για την επιτυχία μιας συγκόλλησης, παρατηρείται ότι 

το περιαυχένιο συνεισφέρει περισσότερο στην παραγωγή θερμότητας (70-90%). Εν 
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αντιθέσει, η συνεισφορά της κάτω επιφάνειας του πείρου συνεισφέρει ελάχιστα 

(περίπου 3%) στην παραγωγή θερμότητας. Επομένως, ο σκοπός αναφοράς του 

υποκεφαλαίου είναι να αποδειχθεί ο τρόπος επιλογής των παραμέτρων της 

συγκόλλησης μέσω της συνεισφοράς του εργαλείου στην παραγωγή θερμότητας 

(κυρίως ταχύτητας περιστροφής) (βλ. 2.4.1.2) [16].  

2.4.1.2 Σχεδιασμός εργαλείου συγκόλλησης 

Το υλικό και η γεωμετρία του εργαλείου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για 

τις ιδιότητες της συγκόλλησης. Ο σωστός σχεδιασμός του εργαλείου αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας διότι τόσο η γεωμετρία όσο και τα 

χαρακτηριστικά πρέπει να παραμένουν αναλλοίωτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  

• Υλικό εργαλείου 

Η επιλογή του υλικού του εργαλείου είναι αναγκαίο να παραμετροποιείται 

κυρίως, με γνώμονα το στάδιο της βύθισης. Κατά το στάδιο της βύθισης, η κατακόρυφη 

δύναμη, που ασκεί το εργαλείο στο τεμάχιο και το τεμάχιο στο εργαλείο, λαμβάνει 

υψηλές τιμές. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι, το υλικό του προς κατεργασία τεμαχίου 

είναι σημαντικός παράγοντας για την λήψη απόφασης επιλογής υλικού του εργαλείου 

και διαφέρει για κάθε τεμάχιο. Η μελέτη για την επιλογή του υλικού χρειάζεται επτά 

χαρακτηριστικά [17]: 

➢ αντοχή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και υψηλές θερμοκρασίες 

➢ αντοχή σε κόπωση σε υψηλές θερμοκρασίες  

➢ αντοχή σε θραύση  

➢ αντοχή σε φθορά 

➢ χημική αντιδραστικότητα 

➢ διαθεσιμότητα 

➢ κόστος 

Στην βιβλιογραφία, ο εργαλειοχάλυβας H13 κι ο εργαλειοχάλυβας M2 

αποτελούν τα πιο δημοφιλή υλικά εργαλείων συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση 

χαλκού/αλουμινίου. Ο εργαλειοχάλυβας H13, 0.4 % κ.β. C με προσθήκη κραματικών 

στοιχειών Cr, Mo, V, Si και Mn, ανήκει στην κατηγορία των εργαλειοχαλύβων για 

θερμηλασία. Αποτελεί έναν εργαλειοχάλυβα χρωμίου (Cr) – μολυβδαίνιου (Mo), ο 

οποίος είναι ευέλικτος στις τιμές σκλήρυνσης (28-62 HRC – hardness Rockwell) 
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ανάλογα με την θερμοκρασία ανόπτησης. Οι πιο συνήθης τιμές σκληρότητας, για 

εφαρμογές συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση χαλκού/αλουμινίου, κυμαίνονται από 

45 έως 62 HRC [14]. Στον Πίν. 2.1 παρουσιάζεται η επίδραση των κραματικών 

στοιχείων στον εργαλειοχάλυβα H13, τα οποία επηρεάζουν σημαντικά τις  ιδιότητές 

του [18]. 

 

Πίν. 2.1 Επίδραση κραματικών στοιχείων στον εργαλειοχάλυβα H13 [18]. 

Ιδιότητα Κραματικά στοιχεία (↓ σειρά επίδρασης) 

Σκληρότητα εν θερμώ Mo, V, Cr, Mn 

Αντίσταση σε φθορά V, Mo, Cr, Mn [MC, M2C] 

Αντίσταση στην παραμόρφωση Mo, Cr, Mn 

Δυσθραυστότητα V, Mo, Mn, Cr 

V: βανάδιο, Mn: μαγγάνιο, ΜC: καρβίδιο μετάλλου (όπου Μ: V, Mo, Cr υπό 

προϋποθέσεις τοπικής χημικής σύστασης σε άνθρακα C) 

Επίσης, ο εργαλειοχάλυβας H13 εμφανίζει υψηλή αντοχή σε αυξημένες 

θερμοκρασίες, το οποίο συνεπάγεται αντίσταση ρηγματώσεων λόγω θερμής κόπωσης 

(κύκλοι φόρτισης σε υψηλές-χαμηλές θερμοκρασίες). Ο συνδυασμός υψηλής 

σκληρότητας και αντίσταση σε ρηγματώσεις, η διαθεσιμότητα σε ποικίλες διαμέτρους 

αλλά και το εξαιρετικά χαμηλό κόστος συγκριτικά με τα διαδεδομένα υλικά εργαλείων, 

είναι οι λόγοι που συμβάλλουν στην πρώτη επιλογή για τέτοιου είδους εφαρμογές [14], 

[18]. Στον Πίν. 2.2 παρουσιάζεται η σύγκριση των υλικών, που χρησιμοποιούνται για 

εργαλεία, με βάση τα χαρακτηριστικά τους με στόχο της διευκόλυνση της τελικής 

επιλογής. 

Πίν. 2.2 Κατηγορίες υλικών εργαλείων και τα χαρακτηριστικά τους [17]. 

 Εργαλειοχάλυβες Υπερκράματα Πυρίμαχα Καρβίδια 

Αντοχή (T=25℃) + +++ +++ +++ 

Αντοχή (T=↑℃) + ++ +++ + 

Αντοχή σε κόπωση ++ +++ ++ +++ 

Αντοχή σε θραύση ++ ++ ++ + 

Αντοχή σε φθορά + + ++ + 

Χημ. Αντιδρ. + ++ + + 

Διαθεσιμότητα +++ ++ ++ ++ 

Κόστος +++ ++ - + 
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*Επεξήγηση σήμανσης: Εξαιρετικό: +++, Πολύ καλό: ++, Καλό: +, Μη αποδεκτό: - 

*Αντοχή: Μέγιστη εφελκυστική αντοχή  

• Σχεδιασμός και γεωμετρία περιαυχενίου 

Η διάμετρος του περιαυχενίου και τα χαρακτηριστικά γεωμετρίας/επιφάνειας 

επηρεάζουν την ποιότητα της συγκόλλησης, καθώς το περιαυχένιο, κυρίως, - 

συμβάλλει στη παραγωγή θερμότητας, όπως καταγράφηκε στο υποκεφάλαιο 2.4.1.1. 

Οι πιο συνήθεις γεωμετρίες του περιαυχενίου είναι η επίπεδη (flat), η κοίλη 

(concave) και η κυρτή (convex), όπως απεικονίζονται σχηματικά στην Εικ. 2.4. Είναι 

σημαντικό να αναφερθεί ότι, η επιλογή της σωστής γεωμετρίας εξαρτάται από το 

τεμάχιο εργασίας και το υλικό του εργαλείου καθώς κι από το πάχος του τεμαχίου 

εργασίας. Γενικά, έχει παρατηρηθεί ότι περιαυχένιο με κοίλη και επίπεδη επιφάνεια 

είναι ευνοϊκά προφίλ για συγκόλληση με τριβή και ανάδευση χαλκού/αλουμινίου. Στις 

περιπτώσεις με κοίλη επιφάνεια, η γωνία που σχηματίζεται εξαρτάται από το πάχος του 

τεμαχίου εργασίας και τη διάμετρο του περιαυχενίου και λαμβάνει τιμές 6-10˚ [14].   

 

Εικ. 2.4 Σχηματική απεικόνιση γεωμετριών περιαυχενίου a) επίπεδη, b) κοίλη, c) κυρτή. 

 

H βέλτιστη διάμετρος περιαυχενίου είναι μία από τις σημαντικές παραμέτρους 

που πρέπει να ληφθούν υπ' όψιν πριν από τη συγκόλληση διότι επηρεάζει τη 

διακύμανση της μέγιστης θερμοκρασίας, την παραμόρφωση υλικού, τη διακύμανση 

του φορτίου βύθισης, τις μηχανικές ιδιότητες, τη μικροδομή και το σχηματισμό 

ενδομεταλλικών ενώσεων (IMCs).  Εξαιτίας της ανάγκης για τον κατάλληλο 

σχεδιασμό του εργαλείου έλαβαν χώρα προσπάθειες για την δημιουργία ενός μοντέλου 

όπου θα προάγει τη βέλτιστη διαθέσιμη ροπή τόσο για συνθήκες προσκόλλησης όσο 

και για συνθήκες ολίσθησης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι, η επιφάνεια του περιαυχενίου 

είναι μεγαλύτερη από την επιφάνεια του πείρου,  θεωρείται ότι η γεωμετρία του πείρου 

δεν συμβάλλει σημαντικά στη ροπή που απαιτείται για τη συγκόλληση. Έτσι, οι 

εξισώσεις που διέπουν την ροπή τόσο για συνθήκες προσκόλλησης όσο και για 

συνθήκες ολίσθησης είναι οι ακόλουθες [19]:  
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𝑀𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 = ∮ 𝑟𝐴(1 − 𝛿)

𝐴

𝜏𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑑𝐴 = ∫ ∫ (1 − 𝛿)
𝜎𝑦

√3
𝑟3𝑑𝜃𝑑𝑟

2𝜋

0

𝑅𝑠

𝑅𝑝

                        (2.9) 

𝑀𝑠𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔 = ∮ 𝑟𝐴𝛿𝜏𝑓𝑟𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑑𝐴

𝐴

= ∫ ∫ 𝛿𝜇𝑃𝑟3𝑑𝜃𝑑𝑟
2𝜋

0

𝑅𝑠

𝑅𝑝

                                               (2.10) 

όπου 𝛿 = 0.31𝑒(
𝜔𝑟

1.87
) − 0.026 (με ωr σε m/s), σy είναι το όριο διαρροής του υλικού 

(MPa), μ είναι ο συντελεστής τριβής, P είναι η κάθετη πίεση (MPa),  Rs είναι η ακτίνα 

του περιαυχενίου (mm) και Rp η ακτίνα του πείρου (mm). 

Επιλύοντας την Εξ. 2.9 παρατηρείται ότι, καθώς η διάμετρος του περιαυχενίου 

αυξάνεται, η ροπή Msticking αρχικά αυξάνεται, φτάνει σε μία μέγιστη τιμή και στη 

συνέχεια μειώνεται. Η συμπεριφορά αυτή βασίζεται σε δύο λόγους. Πρώτον, η αντοχή 

του υλικού τplastic, μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας και δεύτερον, η περιοχή 

στην οποία εφαρμόζεται η ροπή αυξάνεται με τη διάμετρο του περιαυχενίου. Όταν η 

ροπή Msticking ξεπεράσει την μέγιστη τιμή με την αύξηση της διαμέτρου του 

περιαυχενίου, το υλικό μειώνει την αντίστασή του στη ροή, λόγω της αυξημένης 

θερμοκρασίας με αποτέλεσμα, το περιστρεφόμενο εργαλείο να χάνει την ικανότητά 

του να επηρεάζει την κίνηση του υλικού. Επιλύοντας την Εξ. 2.10 παρατηρείται ότι η 

ροπή Msliding αυξάνεται συνεχώς με την αύξηση της διαμέτρου του περιαυχενίου 

εξαιτίας της μεγαλύτερης περιοχής επαφής. Η συνολική ροπή που προκύπτει είναι το 

άθροισμα των δύο ροπών [19]. 

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 + 𝑀𝑠𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔                                                                                         (2.11) 

Επιλύοντας την Εξ. 2.11 παρατηρείται ότι, καθώς η διάμετρος του περιαυχενίου 

αυξάνεται, η συνολική ροπή αυξάνεται συνεχώς ακόμη και όταν η ροπή Msticking 

μειώνεται για μεγάλες διαμέτρους περιαυχενίου. Στο Σχ. 2.1 αναπαρίσταται γραφικά 

ένα παράδειγμα με σκοπό την κατανόηση των φαινομένων για διάφορες διαμέτρους 

του περιαυχενίου σε σταθερή περιστροφική ταχύτητα 1200 rpm. 
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Σχ. 2.1 Γραφική αναπαράσταση ροπών (ΜT: Sticking, ML: Sliding, M: Συνολική) για 

ποικίλες διαμέτρους περιαυχενίου στα 1200 rpm [19].  

Επομένως, η βέλτιστη διάμετρος περιαυχενίου αντιστοιχεί στη μέγιστη τιμή μιας 

αντικειμενικής συνάρτησης, O(f), που ορίζεται ως: 

𝛰(𝑓) = (
𝑀𝑠𝑙𝑖𝑑𝑖𝑛𝑔

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
×

𝑀𝑠𝑡𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
)                                                                                       (2.12) 

Ένα τυπικό αποτέλεσμα της αντικειμενικής συνάρτησης συναρτήσει της διαμέτρου του 

περιαυχενίου αναπαρίσταται γραφικά στο Σχ. 2.2. 

 

Σχ. 2.2 Γραφική αναπαράσταση αντικειμενικής συνάρτησης συναρτήσει της διαμέτρου 

περιαυχενίου σε διάφορες περιστροφικές ταχύτητες [19]. 
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Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ένας γενικός κανόνας, σύμφωνα με τον οποίο, η 

διάμετρος του περιαυχενίου θα πρέπει να είναι 2.5-3 φορές μεγαλύτερη από το πλάτος 

του τεμαχίου εργασίας. Επιπλέον, συγκόλληση με επιθυμητές ιδιότητες είναι εκείνη 

όπου η μέγιστη θερμοκρασία λαμβάνει τιμές περίπου 0.87-0.90 του σημείου τήξης. 

Εκτενής έρευνα αποδεικνύει ότι, οι τιμές αυτές προσφέρουν συγκόλληση με 

επιθυμητές ιδιότητες και χαρακτηριστικά [19]. 

 

• Σχεδιασμός και γεωμετρία πείρου 

Ο πείρος του εργαλείου είναι υπεύθυνος για τη ροή υλικού στην περιοχή της 

συγκόλλησης. Το μήκος του πείρου, η διάμετρος και το προφίλ επιφάνειας είναι 

χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να δίνεται έμφαση διότι επηρεάζουν την ροή του 

υλικού. Το μήκος του πείρου επηρεάζει το επίπεδο διείσδυσης εντός του τεμαχίου 

εργασίας στη ζώνη ανάδευσης. Γενικά, το μήκος του πείρου διατηρείται 0.2 έως 0.3 

mm μικρότερο από το πάχος του τεμαχίου εργασίας ή 0.85-0.95 του πάχους του 

τεμαχίου, έτσι ώστε το περιαυχένιο να μπορεί να έρθει σε κατάλληλη επαφή με το 

τεμάχιο εργασίας δίνοντας το κατάλληλο αξονικό φορτίο βύθισης. Η συγκόλληση δεν 

θα είναι επιτυχής, εάν το μήκος του πείρου είναι ίσο με το πάχος του υλικού βάσης 

διότι ο πείρος μπορεί να αγγίξει την πλάκα στήριξης [20], [21].  

Τα χαρακτηριστικά του προφίλ επιφάνειας και της διαμέτρου του πείρου 

επηρεάζουν το μέγεθος της ζώνης ανάδευσης, τη μικροδομή και τη ροή του υλικού. Τα 

προφίλ επιφάνειας του πείρου απεικονίζονται στην Εικ. 2.5. Στις συγκολλήσεις με 

τριβή και ανάδευση χαλκού/αλουμινίου έχει παρατηρηθεί ότι το κωνικό προφίλ 

δημιουργεί κενά στη ζώνη ανάδευσης λόγω της ανομοιόμορφης ανάμειξης των 

σωματιδίων χαλκού στην κάτω περιοχή της ζώνης ανάδευσης [22]. Επίσης, έχει 

παρατηρηθεί ότι το τετραγωνικό προφίλ παρέχει συγκολλήσεις χωρίς ατέλειες (defect-

free) και υψηλές μηχανικές ιδιότητες, κυρίως αύξηση της σκληρότητας [23], [24]. Το 

προφίλ επιφάνειας, το οποίο χρησιμοποιείται κατά κόρον στις συγκεκριμένες 

εφαρμογές, είναι το κυλινδρικό χωρίς σπείρωμα (a). Το κυλινδρικό σχήμα προτιμάται 

διότι μειώνει τη φθορά του εργαλείου κατά τη βύθιση και βελτιώνει την ποιότητα της 

ρίζας συγκόλλησης. Το σπείρωμα, σε συγκολλήσεις υλικών με υψηλή σκληρότητα, δεν 

διατηρεί τα χαρακτηριστικά του εξαιτίας της υπερβολικής φθοράς που δημιουργείται 

και για τον λόγο αυτό δεν προτιμάται [21].    
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Εικ. 2.5 Προφίλ επιφάνειας πείρου a) κυλινδρικό, b) κωνικό, c) κυλινδρικό με σπείρωμα, d) 

τετραγωνικό, e) τριγωνικό και f) βηματικό. 

 

Ο σχεδιασμός της διαμέτρου του πείρου πραγματοποείται με βάση το 

περιαυχένιο κι ορίζεται ως ο λόγος διαμέτρου περιαυχενίου προς διαμέτρου πείρου 

(SPR). Ο λόγος SPR εξαρτάται από τα υλικά και το πάχος των υλικών προς 

συγκόλληση. Ένα τυπικό εύρος 2:1 έως 5:1 σημειώνεται από πολλούς ερευνητές για 

συγκολλήσεις χαλκού/αλουμινίου. Η επιλογή του λόγου SPR πρέπει να 

πραγματοποιείται με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορεί να διατηρηθεί η θερμική ισχύς 

και η κατανομή της. Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε μεγαλύτερα πάχη υλικών του 

κατεργαζόμενου τεμαχίου απαιτείται μεγάλο SPR [14]. 

 

2.4.1.3 Καθορισμός παραμέτρων συγκόλλησης 

Σημαντικές παράμετροι συγκόλλησης αποτελούν η περιστροφική ταχύτητα, η 

ταχύτητα συγκόλλησης, η δύναμη βύθισης και η γωνία κλίσης εργαλείου σε 

συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση όμοιων υλικών. Η μετατόπιση του εργαλείου και 

η θέση των υλικών βάσης είναι οι πρόσθετες παράμετροι που επηρεάζουν τις 

συγκολλήσεις ανόμοιων υλικών. 

 

• Περιστροφική ταχύτητα 

Περιστροφική ταχύτητα ή ταχύτητα περιστροφής καλείται η ταχύτητα με την 

οποία περιστρέφεται το εργαλείο. Η ταχύτητα περιστροφής είναι μια σημαντική 

παράμετρος της διαδικασίας συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση διότι επηρεάζει την 

ποσότητα παραγωγής θερμότητας λόγω τριβής, την πλαστική παραμόρφωση του 

υλικού και τις δυνάμεις στο εργαλείο. Στις συγκολλήσεις χαλκού/αλουμινίου, ο 
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σχηματισμός ενδομεταλλικών ενώσεων, ο οποίος επηρεάζεται από την παραγωγή 

θερμότητας, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ποιότητα της συγκόλλησης [14]. 

Η υψηλή ταχύτητα περιστροφής σχηματίζει μεγάλη ποσότητα ενδομεταλλικών 

ενώσεων λόγω της υψηλής θερμικής ισχύος. Επίσης, η υψηλή ταχύτητα περιστροφής 

οδηγεί σε ισχυρότερη δράση ανάδευσης, η οποία είναι υπεύθυνη για την απομάκρυνση 

σωματιδίων χαλκού από το υλικό βάσης του χαλκού. Αν συμβεί αυτό, τότε τα 

σωματίδια χαλκού δεν είναι ικανά να δημιουργήσουν συγκόλληση με τη μήτρα 

αλουμινίου κι έχουν ως αποτέλεσμα ελαττώματα όπως ρωγμές (cracks) και κενά 

(voids). Επιπλέον, η αύξηση της ταχύτητας περιστροφής συνοδεύεται από την αύξηση 

του πάχους του στρώματος ενδομεταλλικών ενώσεων της επιφάνειας λόγω υψηλής 

θερμικής ισχύος στην περιοχή της συγκόλλησης (επιθυμητό πάχος στρώματος 0.5 to 4 

µm). Σημαντικό να αναφερθεί ότι, η υψηλή ταχύτητα περιστροφής αυξάνει τη φθορά 

του εργαλείου σε περίπτωση κραμάτων υψηλής αντοχής, λόγω της ισχυρής τριβής, η 

οποία μειώνει τη διάρκεια ζωής του εργαλείου (κυρίως εργαλειοχάλυβες) [25], [26]. 

Από την άλλη πλευρά, η εξαιρετικά χαμηλή ταχύτητα περιστροφής οδηγεί σε 

ατελείς συγκολλήσεις λόγω της χαμηλής θερμικής ισχύος. Λόγω της έλλειψης 

παραγωγής θερμότητας, η αργή περιστροφή δεν επιτρέπει την ανάπτυξη κατάλληλης 

θερμοκρασίας στην περιοχή συγκόλλησης. Κατά συνέπεια, η ζώνη ανάδευσης δεν 

μπορεί να πλαστικοποιηθεί κατάλληλα και μια ακατάλληλη ροή έχει ως αποτέλεσμα 

ελαττώματα, ιδιαίτερα ρωγμές και ατέλειες [25], [26].  

Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι, η εξαιρετικά χαμηλή ή η εξαιρετικά υψηλή 

ταχύτητα περιστροφής έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη αντοχή εφελκυσμού και 

υψηλότερες τιμές σκληρότητας.  

  

• Ταχύτητα συγκόλλησης 

Ταχύτητα συγκόλλησης καλείται η ταχύτητα με την οποία το εργαλείο 

μετακινείται κατά μήκος της γραμμής συγκόλλησης. Η ταχύτητα συγκόλλησης είναι 

εξίσου σημαντική παράμετρος για την επίτευξη καλής ποιότητας συγκόλληση. Η 

ταχύτητα συγκόλλησης επηρεάζει τις μεταλλουργικές ιδιότητες και την ανάμειξη 

χαλκού και αλουμινίου. Η εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα συγκόλλησης δημιουργεί ατελή 

συγκόλληση στην διεπιφάνεια και κενά λόγω έλλειψης θερμικής ισχύος. Η χαμηλή 

ταχύτητα συγκόλλησης δίνει μεγάλη θερμική ισχύ, με συνέπεια την παραγωγή υψηλών 

ποσοστών ενδομεταλλικών ενώσεων [27], [28]. 
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Στην βιβλιογραφία, ύστερα από εκτενή έρευνα, παρατηρήθηκε ότι ο βέλτιστος 

συνδυασμός μεταξύ ταχύτητας περιστροφής και ταχύτητας συγκόλλησης ελέγχει τον 

σχηματισμό των σχηματισμό ενδομεταλλικών ενώσεων. Ο λόγος της ταχύτητας 

περιστροφής προς την ταχύτητα συγκόλλησης επηρεάζεται άμεσα από την εισροή 

θερμότητας, η οποία, με τη σειρά της, επηρεάζει το σχηματισμό ενδομεταλλικών 

ενώσεων και τις μηχανικές ιδιότητες της συγκόλλησης [25]. Μέχρι σήμερα δεν έχει 

βρεθεί το βέλτιστο εύρος τιμών του λόγου της ταχύτητας περιστροφής προς την 

ταχύτητα συγκόλλησης. Προσπάθειες έδειξαν ότι, συγκόλληση χαλκού/αλουμινίου με 

λόγο ταχύτητας περιστροφής και ταχύτητας συγκόλλησης 8-15 rev/mm οδηγεί σε 

συγκόλληση χωρίς ελαττώματα με ικανοποιητικές μηχανικές ιδιότητες [29]. 

 

• Κατακόρυφη δύναμη ή δύναμη βύθισης ή αξονική δύναμη 

Κατακόρυφη δύναμη ή δύναμη βύθισης ή αξονική δύναμη καλείται η δύναμη 

που ασκεί το εργαλείο στο τεμάχιο εργασίας. Η δύναμη βύθισης βοηθά στη διατήρηση 

της επαφής του εργαλείου με το τεμάχιο εργασίας. Η δύναμη απαιτείται να είναι 

επαρκής, έτσι ώστε να επιτευχθεί πλήρης διείσδυση του εργαλείου στη ζώνη 

ανάδευσης. Η ανεπαρκής δύναμη βύθισης δίνει μια ακατάλληλη κατακόρυφη ροή 

παραμορφωμένου υλικού, ενώ η μεγαλύτερη δύναμη βύθισης προκαλεί λέπτυνση του 

παραμορφωμένου υλικού και έχει ως αποτέλεσμα το φαινόμενο flash. 

Στην βιβλιογραφία αναφέρεται ότι, στις συγκολλήσεις χαλκού/αλουμινίου, η 

δύναμη είναι απαραίτητο να λαμβάνει τιμές υψηλότερες από 6 kN. Η υψηλότερη 

σκληρότητα του χαλκού σε σχέση με το αλουμίνιο απαιτεί αυξημένη δύναμη βύθισης 

για να σφυρηλατήσει το υλικό προς τα κάτω [14]. 

• Γωνία κλίσης εργαλείου 

Γωνία κλίσης του εργαλείου (Εικ. 2.6) καλείται η γωνία στην οποία είναι 

τοποθετημένο το εργαλείο σε σχέση με την επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας. Πιο 

αναλυτικά, το εργαλείο με κλίση 0˚ είναι τοποθετημένο κάθετα στην επιφάνεια του 

τεμαχίου εργασίας. Η κατάλληλη γωνία κλίσης διασφαλίζει την σωστή μετακίνηση του 

αναδευόμενου υλικού και βοηθά στη συμπίεση του πλαστικά παραμορφωμένου υλικού 

κάτω από το εργαλείο.  

Υψηλή γωνία κλίσης (2º-5º)  βοηθά στην εξάλειψη του φαινομένου flash. 

Φαινόμενο flash δημιουργείται όταν η διεπιφάνεια των υλικών προς συγκόλληση 
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μαλακώνει λόγω θερμότητας και η περίσσεια υλικού αρχίζει να εξωθείται. Επιπλέον, 

η υψηλή γωνία επιτρέπει την ελεύθερη ροή των σωματιδίων του χαλκού στη μήτρα 

αλουμινίου, η οποία βελτιώνει τη μεταλλουργική σύνδεση. 

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση της γωνίας κλίσης προκαλεί αύξηση της 

θερμοκρασίας στη ζώνη ανάδευσης, η οποία αυξάνει όχι μόνο την ποσότητα αλλά και 

τους τύπους ενδομεταλλικών ενώσεων.  

Επομένως, η σκληρότητα της περιοχής της άρθρωσης αυξάνεται καθώς 

αυξάνεται η γωνία κλίσης. Στη συγκόλληση χαλκού/6ΧΧΧ αλουμινίου έχει προταθεί 

ότι, η γωνία κλίσης πρέπει να είναι 2º-4º, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορεί να λάβει 

την τιμή 0 [30]. 

 

Εικ. 2.6 Σχηματική αναπαράσταση γωνίας κλίσης a) 2-D [31] και b) 3-D. 

 

• Μετατόπιση εργαλείου 

Μετατόπιση του εργαλείου (Εικ. 2.7) καλείται η μετατόπιση του εργαλείου προς 

συγκεκριμένο υλικό βάσης, δηλαδή μετατόπιση είτε προς τον χαλκό είτε προς το 

αλουμίνιο. Η μετατόπιση εργαλείου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παραμέτρους 

στις συγκολλήσεις ανόμοιων μετάλλων χαλκού/αλουμινίου. Είναι σχεδόν αδύνατο να 

παραχθεί πλαστική παραμόρφωση χωρίς μετατόπιση εργαλείου λόγω διαφορών στα 

σημεία τήξης και στη θερμική αγωγιμότητα. Επίσης, η θερμότητα πρέπει να 

δημιουργείται και να κατανέμεται και στα δύο υλικά με τον βέλτιστο τρόπο, κάτι που 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί διατηρώντας τη μετατόπιση εργαλείου στα 0 mm. Tο 

εργαλείο θα πρέπει να μετατοπίζεται προς την πλευρά του αλουμινίου με τέτοιο τρόπο 

ώστε μόνο λίγα σωματίδια να μπορούν να αποσπαστούν από το υλικό βάσης του 

χαλκού. Τα σωματίδια χαλκού μπορούν εύκολα να ρέουν και να αναμιχθούν στη μήτρα 

αλουμινίου λόγω της υψηλής τιμής της θερμικής διάχυσης του χαλκού [32]. 

Μικρή μετατόπιση εργαλείου δημιουργεί μεγάλες ποσότητες ενδομεταλλικών 

ενώσεων στην περιοχή συγκόλλησης, το οποίο μειώνει την αντοχή συγκόλλησης. 

Διατηρώντας το εργαλείο χωρίς μετατόπιση προκύπτουν συγκολλήσεις με χαμηλές 

μηχανικές ιδιότητες και ελαττώματα [32].  
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Μεγάλη μετατόπιση του εργαλείου προς το αλουμίνιο δίνει περισσότερη 

ανάδευση στην πλευρά του αλουμινίου που οδηγεί στην μείωση ποσότητας 

ενδομεταλλικών ενώσεων και δημιουργεί καλή μεταλλουργική σύνδεση [32]. 

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία, στις συγκολλήσεις χαλκού/αλουμινίου 

προτιμάται η μετατόπιση του εργαλείου κατά 1.5 έως 2 mm για την επίτευξη καλής 

ποιότητας συγκόλληση [14]. 

 

Εικ. 2.7 Σχηματική αναπαράσταση μετατόπισης εργαλείου a) 0 mm και b) 2 mm. 

• Θέση των υλικών βάσης 

Η θέση των υλικών βάσης δεν έχει καμία σημασία σε συγκολλήσεις όμοιων 

υλικών, όμως αποτελεί μία σημαντική παράμετρος που επηρεάζει την συγκόλληση 

ανόμοιων υλικών. Με βάση τις πειραματικές μελέτες έχει πραγματοποιηθεί ένα 

μοντέλο, το οποίο περιγράφει τη ροή του υλικού ως επηρεασμένη από την προωθούσα 

και υποχωρούσα πλευρά. Το μοντέλο ονομάζεται κινηματικό μοντέλο του Nune 

(Nune's kinematic model) κι εξηγεί την τρόπο τοποθέτησης των υλικών.  

Σύμφωνα με το κινηματικό μοντέλο, το υλικό της υποχωρούσας πλευράς 

συγκεντρώνεται στο μπροστινό μέρος του εργαλείου και εναποτίθεται ακριβώς πίσω 

από το εργαλείο, με ελάχιστο χρόνο παραμονής στο πεδίο περιστροφής γύρω από το 

εργαλείο. Το φαινόμενο αυτό αναφέρεται ως η ευθεία ροή ρεύματος μετάλλου 

(straight-through current flow). Το μέταλλο της προωθούσας πλευράς παραμένει 

αρκετό χρονικό διάστημα στην περιστροφική ροή γύρω από το εργαλείο ώστε να 

παγιδευτεί από μία σταδιακή ακτινική ροή υλικού στην κορυφή του πείρου. Στη 

συνέχεια, το παγιδευμένο πλέον υλικό οδηγείται προς το κάτω μέρος του πείρου. Η 

υπέρθεση της περιστροφής γύρω από τον πείρο με αυτήν την καθοδική ροή έχει ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μοτίβου ρουφήχτρας (whirlpool). Έτσι, διατηρώντας 
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τον χαλκό στην προωθούσα πλευρά, μέσω του μοτίβου whirlpool, δημιουργείται 

ομοιόμορφη κατανομή των σωματιδίων χαλκού στη μήτρα αλουμινίου. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την δημιουργία αξιόπιστων συνδέσεων [33]. 

Εάν ο χαλκός τοποθετηθεί στην υποχωρούσα πλευρά είναι δύσκολο να 

μετακινηθεί στην προωθούσα πλευρά λόγω σκληρότερου υλικού. Αυτό οδηγεί σε 

ανομοιόμορφη ροή υλικού. Αυτή η ανομοιόμορφη ροή υλικού προκαλεί ελαττώματα 

όπως σήραγγας (tunnels) και κενά (voids) λόγω ακατάλληλης ανάμειξης [25], [34]. 

2.4.1.4 Μικροδομή και ενδομεταλλικές ενώσεις 

Η μικροδομή των συγκολλήσεων με τριβή και ανάδευση χωρίζεται σε τέσσερα 

μέρη (Εικ. 2.8). Η ζώνη ανάδευσης (stir zone) και η θερμομηχανικά επηρεαζόμενη 

ζώνη (TMAZ) αποτελούν τις δύο μικροδομές, οι οποίες εμφανίζονται στην περιοχή 

κάτω από το περιαυχένιο, ενώ η θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη (HAZ) και η μη 

επηρεαζόμενη ζώνη (UAZ)  αποτελούν τις υπόλοιπες δύο, οι οποίες εμφανίζονται 

εκτός του περιαυχενίου.  

 

Εικ. 2.8 Μικροδομή συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση [35]. 

Η ζώνη ανάδευσης της συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση όμοιων υλικών 

αποτελείται από μία δομή, γνωστή ως onion rings. Ο σχηματισμός των onion rings 

οφείλεται στη θέρμανση λόγω της περιστροφής του εργαλείου και ταυτόχρονα, η 

κίνηση προς τα εμπρός εξωθεί το υλικό γύρω από την υποχωρούσα πλευρά του 

εργαλείου [36]. Όμως, δεν παρατηρείται τέτοιο συγκεκριμένο μοτίβο στις 

συγκολλήσεις χαλκού/αλουμινίου. Στην Εικ. 2.9 απεικονίζεται μία τυπική μικροδομή 

συγκόλλησης χαλκού/αλουμινίου, η οποία αποτελεί μικροδομή τύπου στροβίλου 

(vortex). Η μικροδομή τύπου vortex, που παρεμβάλλεται στη ζώνη ανάδευσης, 

αποτελείται από ακανόνιστα σωματίδια χαλκού διαφορετικού μεγέθους που 

κατανέμονται και αναμιγνύονται με τη μήτρα αλουμινίου. Η ανάμειξη αυτών των 

ακανόνιστων σωματιδίων χαλκού στη μήτρα αλουμινίου, συνήθως σχηματίζει τις 
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ενδομεταλλικές ενώσεις με κυρίαρχες τις CuAl2 (θ φάση), Cu9Al4 (γ1 φάση), Cu4Al3 

(ζ2 φάση) και CuAl (η1 φάση). 

 

 

Εικ. 2.9 Τυπική μικροδομή συγκόλλησης χαλκού/αλουμινίου a) ζώνη ανάδευσης, b) θερμικά 

επηρεαζόμενη ζώνη χαλκού, c) θερμομηχανικά επηρεαζόμενη ζώνη χαλκού, 

d)θερμομηχανικά επηρεαζόμενη ζώνη αλουμινίου e) θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη αλουμινίου 

[37]. 

Το διάγραμμα φάσεων αλουμινίου-χαλκού (Εικ. 2.10) επαληθεύει την ύπαρξη των 

παραπάνω ενδομεταλλικών ενώσεων διότι το θερμοκρασιακό πεδίο, που αναπτύσσεται 

στην συγκόλληση, είναι περίπου 300℃-520℃. Η ενδομεταλλική ένωση που 

αναμένεται να εμφανιστεί σε μεγαλύτερη ποσότητα είναι η CuAl2, η οποία απαιτεί τη 

χαμηλότερη ενέργεια ενεργοποίησης για την κατακρήμνιση της, ενώ με τη χαμηλότερη 

ποσότητα αναμένεται η Cu9Al4, η οποία απαιτεί την υψηλότερη ενέργεια 

ενεργοποίησης για την κατακρήμνισή της [37]. 
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Εικ. 2.10 Διμερές διάγραμμα φάσεων αλουμινίου-χαλκού [38]. 

 

Η θερμομηχανικά επηρεαζόμενη ζώνη διακρίνεται σε δύο ζώνες. Η πρώτη 

εμφανίζεται στην πλευρά του χαλκού, η οποία έχει συνήθως μεγαλύτερο μέγεθος, ενώ 

η δεύτερη εμφανίζεται στην πλευρά του αλουμινίου, η οποία είναι μικρότερη. Επίσης, 

η παρουσία των ενδομεταλλικών ενώσεων κυριαρχεί στην πλευρά του χαλκού. 

Αντίθετα, η παρουσία ενδομεταλλικών ενώσεων είναι μικρότερη στην πλευρά του 

αλουμινίου, γεγονός που καθιστά αυτήν την πλευρά πιο αδύναμη. Αυτό αποδίδεται 

στην μετατόπιση του εργαλείου (βλ. μετατόπιση εργαλείου), η οποία μειώνει την 

πιθανότητα εύρεσης μεγάλων ποσοτήτων σωματιδίων χαλκού [37]. Η θερμικά 

επηρεαζόμενη ζώνη σχηματίζεται λόγω της έντονης θερμότητας στην οποία οι κόκκοι 

είναι χονδροειδής. Σύνηθες φαινόμενο είναι η ύπαρξη θερμικής επηρεαζόμενης ζώνης 

μόνο, ή να είναι μεγαλύτερη, στην πλευρά του αλουμινίου, ενώ καθόλου ή μικρή ζώνη 

μπορεί να σχηματιστεί στην πλευρά του χαλκού. Όπως προαναφέρθηκε, αυτό 

οφείλεται στην μετατόπιση του εργαλείου [37]. 

2.4.1.5 Επίδραση των παραμέτρων συγκόλλησης στις ιδιότητες  
 

Η μικροδομή, κι επομένως οι ενδομεταλλικές ενώσεις, επηρεάζουν κατά κόρον 

τις ιδιότητες (ηλεκτρικές, θερμικές, μηχανικές κ.α.) του υλικού. Η επίτευξη 



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

37 

 

συγκόλλησης χαλκού/αλουμινίου αποτελεί έναν βέλτιστο σχεδιασμό προϊόντων σε 

εφαρμογές όπου αξιοποιείται το όφελος των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του χαλκού σε 

συνδυασμό με τα οφέλη εξοικονόμησης κόστους του αλουμινίου. Έτσι, 

πραγματοποιήθηκαν μελέτες, όπου εξετάσθηκε η επιρροή των ενδομεταλλικών 

ενώσεων στην ηλεκτρική αγωγιμότητα. Στο Σχ. 2.3 απεικονίζεται το προφίλ ηλεκτρικής 

αγωγιμότητας μεταβάλλοντας τις παραμέτρους, δηλαδή την ταχύτητα συγκόλλησης 

και την ταχύτητα περιστροφής. Έχει παρατηρηθεί ότι, όταν εφαρμόζεται χαμηλή 

ταχύτητα συγκόλλησης, οι τιμές της ηλεκτρικής αγωγιμότητας είναι χαμηλότερες από 

την εφαρμογή υψηλών ταχυτήτων συγκόλλησης με σταθερή ταχύτητα περιστροφής. 

Το γεγονός αυτό οφείλεται στο πάχος των ενδομεταλλικών ενώσεων. Οι 

ενδομεταλλικές ενώσεις έχουν μεγαλύτερο πάχος σε χαμηλές ταχύτητες συγκόλλησης 

λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται. Επίσης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι, η ειδική αντίσταση των CuAl2, Cu9Al4, Cu3Al2 και CuAl είναι περίπου 

6.7 και 4.1 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με του χαλκού και του αλουμινίου, αντίστοιχα, 

κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα της συγκόλλησης να είναι 

μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αγωγιμότητα του αλουμινίου αλλά μικρότερη από του 

χαλκού. Επομένως, η συγκόλληση χαλκού/αλουμινίου, με τις κατάλληλες 

παραμέτρους, δείχνει ότι μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία σε εφαρμογές 

ηλεκτρικών εξαρτημάτων [37], [39]. 

Οι μηχανικές ιδιότητες των συγκολλήσεων χαλκού/αλουμινίου εξαρτώνται από 

την μικροδομή και το σχηματισμό των ενδομεταλλικών ενώσεων στην περιοχή της 

συγκόλλησης. Τα περισσότερα ελαττώματα δημιουργούνται λόγω της ακατάλληλης 

ροής υλικού μεταξύ των σωματιδίων χαλκού και της μήτρας αλουμινίου, που οφείλεται 

σε μη βελτιστοποιημένες παραμέτρους διεργασίας, κάτι που οδηγεί σε μείωση της 

αντοχής. Ο σχηματισμός ενδομεταλλικών ενώσεων στη ζώνη ανάδευσης μειώνει την 

ολκιμότητα της συγκόλλησης λόγω της εγγενούς φύσης τους και κατά συνέπεια 

μειώνει το όριο διαρροής. 
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Σχ. 2.3 Επίδραση παραμέτρων στην ηλεκτρική αγωγιμότητα συγκόλλησης C11000-ΑΑ6061 

[37]. 

 

Η θερμομηχανικά επηρεαζόμενη ζώνη είναι η πιο αδύναμη ζώνη επειδή η αστοχία 

ξεκινάει σε αυτή τη ζώνη λόγω της παρουσίας ενδομεταλλικών ενώσεων. Στο Σχ. 2.4 

απεικονίζεται το προφίλ αντοχής εφελκυσμού και της μικροσκληρότητας συγκόλλησης 

χαλκού/αλουμινίου για διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής και γωνία κλίσης. Η 

αντοχή σε εφελκυσμό αυξάνεται με την αύξηση ταχύτητας περιστροφής και στη 

συνέχεια εμφανίζεται μία φθίνουσα συμπεριφορά. Σε χαμηλή ταχύτητα περιστροφής, 

η ανεπαρκής εισροή θερμότητας στην περιοχή συγκόλλησης οδηγεί σε μείωση της 

αντοχής. Ωστόσο, όταν η ταχύτητα περιστροφής είναι υψηλότερη, η υπερθέρμανση της 

συγκόλλησης οδηγεί και πάλι σε μείωση της αντοχής. Στην βιβλιογραφία αναφέρεται 

ότι, η τιμής της αντοχής εφελκυσμού της συγκόλλησης είναι ως επί το πλείστων 

μικρότερη από τα βασικά υλικά αλλά κοντά στου αλουμινίου [14], [39]. Όσον αφορά 

το προφίλ σκληρότητας (Σχ. 2.4b), η σκληρότητα της ζώνης ανάδευσης είναι 

σημαντικά υψηλότερη από αυτή των βασικών μετάλλων κι έχει παρατηρηθεί ότι 

αυξάνεται με την αύξηση της ταχύτητας περιστροφής. Ο σχηματισμός ενδομεταλλικών 

ενώσεων καθώς και η δυναμική ανακρυστάλλωση (η ανάπτυξη νέων και λεπτών 

κόκκων συμβαίνει κατά τη διάρκεια της παραμόρφωσης και όχι ως αποτέλεσμα μιας 

θερμικής επεξεργασίας) που συνέβη κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης είναι οι λόγοι 

όπου οφείλεται η υψηλότερη σκληρότητα. Η θερμικά επηρεαζόμενη ζώνη παρουσιάζει 
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χαμηλότερη σκληρότητα λόγω της δομής των κόκκων. Σε αυτή τη ζώνη, η μικροδομή 

αποτελείται από χονδροειδής κόκκους (coarse grains) [40].  

Συμπερασματικά, υψηλότερες συνθήκες εισαγωγής θερμότητας, όπως 

μεγαλύτερη διάμετρος του περιαυχενίου, υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής και 

χαμηλότερη ταχύτητα συγκόλλησης έχουν ως αποτέλεσμα υψηλότερες ποσότητες 

ενδομεταλλικών ενώσεων στη ζώνη ανάδευσης που στη συνέχεια αυξάνει τη 

σκληρότητα. 

 

 

Σχ. 2.4 Μηχανικές ιδιότητες συγκόλλησης χαλκού/αλουμινίου a) αντοχή εφελκυσμού και b) 

μικροσκληρότητα [39]. 

 

2.5 Αριθμητικές Μέθοδοι 

Τα περισσότερα προβλήματα, τα οποία διέπονται από διαφορικές εξισώσεις, 

μπορούν να επιλυθούν προσεγγίζοντας το πρόβλημα με μια αριθμητική μέθοδο και 

διατυπώνοντας μια λύση με βάση αυτή τη μέθοδο. Η αριθμητική μοντελοποίηση είναι 

η διαίρεση ενός γεωμετρικού τομέα σε έναν πεπερασμένο αριθμό κομβικών σημείων 

(nodal points) και στοιχειακών όγκων (elemental volumes), η προσέγγιση της φυσικής 

των συνοριακών συνθηκών, που επηρεάζουν κάθε κομβικό σημείο, και η λύση ενός 

συστήματος εξίσωσης που προκύπτει από αυτή την προσέγγιση [41]. 

Η μέθοδος μοντελοποίησης, η οποία επιλέγεται από έναν σχεδιαστή/αναλυτή, 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον ορισμό του προβλήματος. Εάν ένα πρόβλημα 

μπορεί να ποσοτικοποιηθεί μαθηματικά, τότε μπορεί να διαμορφωθεί αριθμητικά μια 

λύση. Οι εφαρμογές αριθμητικής μοντελοποίησης μπορεί να περιλαμβάνουν την 

μοντελοποίηση κίνησης ρευστού, μεταφορά θερμότητας, παραμόρφωση στερεών,  
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συζευγμένο (coupled) μηχανικό/ηλεκτρικό/θερμικό πρόβλημα κ.α. Κάθε μία από αυτές 

τις πτυχές έχει, επίσης, πολλαπλές μεθόδους επίλυσης [41]. 

Σε μια προσπάθεια κατανόησης σε βάθος του βασικού μηχανισμού μεταφοράς 

θερμότητας κι επομένως εύρεσης της κατανομής θερμοκρασίας που σχετίζεται με τη 

διαδικασία συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση, χρησιμοποιούνται διαφορετικές 

αριθμητικές τεχνικές. Μεγάλη προσοχή δίνεται στη μελέτη των επιπτώσεων 

διαφορετικών παραμέτρων συγκόλλησης, μεγάλων παραμορφώσεων υλικού, 

ιδιοτήτων υλικού που εξαρτώνται από τη θερμοκρασία και παραγωγής θερμότητας 

λόγω τριβής και μηχανικής διάτμησης, έτσι ώστε να επιτευχθεί μια πιο ακριβής λύση 

του προβλήματος [41]. 

Μια ολοκληρωμένη βιβλιογραφική έρευνα αποκαλύπτει ότι, τρεις αριθμητικές 

προσεγγίσεις/μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί εκτενώς για την επίλυση του 

προβλήματος της μεταφοράς θερμότητας για την εύρεση των θερμικών προφίλ στη 

συγκόλληση. Αυτές είναι μέθοδος πεπερασμένης διαφοράς (finite difference method), 

μέθοδος πεπερασμένου όγκου (finite volume method) και μέθοδος πεπερασμένων 

στοιχείων (finite element method). Η επιλογή οποιασδήποτε από αυτές τις μεθόδους 

εξαρτάται από το πως συνδέονται οι παραπάνω παράμετροι με το μοντέλο, 

καθιστώντας εύκολη την κατανόηση του σταδίου διαμόρφωσης και κυρίως λιγότερο 

χρόνο για τη σύγκλιση της λύσης [41]. 

 
 

2.5.1 Πεπερασμένα στοιχεία 

Η προσέγγιση των πεπερασμένων στοιχείων είναι μια ευρέως δημοφιλής επιλογή 

λόγω της γενικής της διατύπωσης και την σχετικά εύκολη χρήση της. Η θεμελιώδης 

αρχή της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων βασίζεται στην αντικατάσταση του 

γεωμετρικά σύνθετου πεδίου του προβλήματος με ένα σύνολο απλών υποπεδίων. Αυτό 

το σύνολο απλουστευμένων υποπεδίων ονομάζονται πεπερασμένα στοιχεία. Το 

σύνολο των στοιχείων καθορίζει την ακρίβεια του αποτελέσματος.  

Σε κάθε ένα από τα στοιχεία επιλύονται οι εξισώσεις ισορροπίας, οι καταστατικές 

αλλά και οι κινηματικές εξισώσεις αριθμητικά. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί 

ότι, η αριθμητική μέθοδος των εξισώσεων αποτελεί την μοναδική λύση, αφού η 

αναλυτική μέθοδος είναι σχεδόν αδύνατη.  Ωστόσο, η αριθμητική επίλυση των 

παραπάνω εξισώσεων εισάγει ποσοστό σφάλματος στα αποτελέσματα διότι είναι 

πάντα προσεγγίσεις του πραγματικού προβλήματος. Τα στοιχεία θεωρούνται ότι 
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συνδέονται μεταξύ τους σε διακριτά σημεία, τους κόμβους. Σε κάθε κόμβο κάθε 

στοιχείου αντιστοιχεί ένας αριθμός κομβικών παραμέτρων. Αυτός ο αριθμός κομβικών 

παραμέτρων καλείται βαθμός ελευθερίας.  

Οι βαθμοί ελευθερίας του κάθε στοιχείου αφορούν τις μετακινήσεις των κόμβων. 

Tα κομβικά σημεία και οι στοιχειώδεις όγκοι είναι γενικά διαμορφωμένα για να 

αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων. Η προσέγγιση πεπερασμένων 

στοιχείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περιστροφή υλικού, θερμική διάχυση, μικρή 

και μεγάλη μετατόπιση στερεών υλικών κ.α. [42]. 

H βασική εξίσωση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων παρουσιάζεται 

στην Εξ. 2.13, όπου Κ είναι το μητρώο ακαμψίας και εξαρτάται από τον ορισμό του 

προβλήματος και τις ιδιότητες του υλικού, το U είναι το διάνυσμα μετατόπισης και το 

F είναι ένα διάνυσμα των κομβικών δυνάμεων [9]. 

�̅��̅� = �̅�                                                                                                                                 (2.13) 

Ο σχηματισμός των πεπερασμένων στοιχείων για τον προσδιορισμό του θερμικού 

προφίλ προέρχεται από την Εξ. 2.13. Η άγνωστη θερμοκρασία ,T, σε κάθε στοιχείο 

μπορεί να εκφραστεί [9]: 

𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) = ∑ 𝑁𝑖(𝑥, 𝑦, 𝑧)

𝑛𝑜𝑑𝑒𝑠

𝑖=1

𝑇𝑖(𝑡) = [𝑁]𝑒[𝑇]𝑒                                                        (2.14) 

όπου Ni είναι οι συναρτήσεις σχήματος σε κάθε κόμβο i και Ti είναι το θερμοκρασιακό 

πεδίο σε κάθε κόμβο i την χρονική στιγμή t. Έτσι, δημιουργείται ένα σύνολο από 

συνήθης διαφορικές εξισώσεις σε κάθε κόμβο i, οι οποίες ολοκληρώνονται για να 

σχηματίσουν ένα σύνολο αλγεβρικών εξισώσεων για κάθε χρονική στιγμή. Επομένως, 

η Εξ. 2.13, γράφεται [9]: 

 

[𝑲][𝑻] = [𝑹]                                                                                                                       (2.13) 

 

2.5.2 Προσεγγίσεις Lagrangian - Eulerian 

Οι προσεγγίσεις αριθμητικής μοντελοποίησης εμπίπτουν σε δύο κύριες 

κατηγορίες, οι οποίες ονομάζονται Lagrangian και Eulerian. Και οι δύο προσεγγίσεις 

παρέχουν πλεονεκτήματα αλλά και εισάγουν προκλήσεις.  
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• Προσέγγιση Lagrangian 

Στην προσέγγιση Lagrangian (Εικ. 2.11a), η περιοχή χωρίζεται σε κομβικά 

σημεία και στοιχεία, τα οποία παραμορφώνονται και μετατοπίζονται μαζί με το 

παραμορφωμένο υλικό. Ωστόσο, η προσέγγιση Lagrangian λειτουργεί καλά μόνο για 

προβλήματα χαμηλής παραμόρφωσης. Επομένως, εάν ένας ερευνητής επιθυμεί να 

χρησιμοποιήσει Lagrangian για προβλήματα υψηλής παραμόρφωσης, πρέπει, καθώς 

το πρόβλημα εξελίσσεται, να χρησιμοποιήσει μια μέθοδο επαναχαρτογράφησης 

(remapping) ή επανασχεδιασμού (remeshing) του τομέα του και να μεταφέρει τις 

πληροφορίες παραμόρφωσης υλικού στο νέο πεδίο [43]. 

 

• Προσέγγιση Eulerian 

Στην προσέγγιση Eulerian (Εικ. 2.11b) ενός αριθμητικού προβλήματος, η περιοχή 

χωρίζεται και πάλι σε κομβικά σημεία και στοιχεία. Αυτά τα σημεία και στοιχεία 

παραμένουν σταθερά κατά την παραμόρφωση. Στη προσέγγιση Eulerian, οι χωρικές 

συντεταγμένες χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση της ροής του υλικού στο 

χρόνο μέσω των σημείων που είναι σταθερά στο χώρο. Ως εκ τούτου, αυτή η 

προσέγγιση χρησιμοποιείται ευρέως στη μηχανική των ρευστών και μια μεγάλη 

παραμόρφωση μπορεί εύκολα να προσομοιωθεί [43]. 

 

 

Εικ. 2.11 Σχηματική απεικόνιση αρχικού και παραμορφωμένου πλαισίου a) Lagrangian και 

b) Eulerian [43]. 
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2.5.3 Προσέγγιση Coupled Eulerian-Lagrangian (CEL) 

Ο συνδυασμός ή αλλιώς σύζευξη (coupled) των δύο προσεγγίσεων φαίνεται να 

είναι η πιο ορθή επιλογή για τη μοντελοποίηση εφαρμογών, όπου η αλληλεπίδραση 

μεταξύ στερεών και ρευστών είναι σημαντική. Μία προσφάτως αναπτυσσόμενη 

προσέγγιση στη μοντελοποίηση, η οποία συνδυάζει τις μεθόδους Lagrangian και 

Eulerian σε μια ενιαία αριθμητική προσέγγιση, είναι η Coupled Eulerian-Lagrangian 

(CEL). Στη μέθοδο CEL, οι τομείς διακριτοποιούνται χρησιμοποιώντας το Lagrangian 

ή το Eulerian πλέγμα. Η αλληλεπίδραση μεταξύ αυτών των δύο ειδών πλέγματος είναι 

ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο επαφής (contact algorithm) [43]. Στην 

Εικ. 2.12 απεικονίζεται σχηματικά η βασική ιδέα της CEL, από την οποία είναι εύκολο 

να κατανοηθεί ο τρόπος λειτουργίας της μεθόδου. 

 

Εικ. 2.12 Η βασική ιδέα της μεθόδου Coupled Eulerian-Lagrangian [43]. 

2.5.3.1 Coupled Eulerian-Lagrangian συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση 

Η προσέγγιση Coupled Eulerian-Lagrangian, όπως προαναφέρθηκε, έχει την 

ικανότητα να μοντελοποιεί προβλήματα, όπου η αλληλεπίδραση μεταξύ στερεών και 

ρευστών είναι σημαντική. Η CEL αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες προσεγγίσεις για 

την προσομοίωση συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση, είτε όμοιων είτε ανόμοιων 

υλικών. 

Η εφαρμογή της μεθόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορα λογισμικά, τα 

οποία έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια. Το Abaqus, της εταιρείας Dassault 

Systems, αποτελεί ένα τέτοιου είδους λογισμικό. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα 

λογισμικό εφαρμογής πεπερασμένων στοιχείων και μηχανικής με τη βοήθεια 

υπολογιστή (Computer-Aided-Engineering). Όπως κάθε λογισμικό, έτσι και το 

Abaqus, λειτουργεί με έναν ξεχωριστό τρόπο, όπου απαιτούνται συγκεκριμένες 
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παράμετροι για την επίτευξη της προσέγγισης Coupled Eulerian-Lagrangian, οι οποίες 

θα συζητηθούν εκτενέστερα στην συνέχεια αυτού του κεφαλαίου. 

Η προσομοίωση πραγματοποιείται μοντελοποιώντας το τεμάχιο εργασίας με την 

προσέγγιση Eulerian, ενώ το εργαλείο μοντελοποιείται με την προσέγγιση Lagrangian 

[44]. Αρχικά, η προσέγγιση CEL προϋποθέτει την συναρμολόγηση, δηλαδή το 

assembly, των εξαρτημάτων στην ίδια διάταξη. Επιτακτική ανάγκη είναι να αναφερθεί 

ότι, η CEL μπορεί να εκτελεστεί μόνο σε Dynamic, Explicit διαδικασίες. Αν δεν 

πληρείται αυτή η προϋπόθεση, τότε δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτή η προσέγγιση. Η 

συγκόλληση με τριβή και ανάδευση εμπίπτει σε αυτή την διαδικασία, διότι 

πραγματοποιείται κίνηση του εργαλείου στο πακτωμένο τεμάχιο εργασίας [45].  

Επιπλέον, εξ' ορισμού η CEL είναι μία προσέγγιση, η οποία βασίζεται στον 

αλγόριθμο επαφής. Έτσι, είναι απαραίτητη η δημιουργία της γενικής επαφής (general 

contact), με σκοπό την "ενεργοποίηση" της επαφής μεταξύ τμημάτων Lagrangian και 

Eulerian. Η γενική επαφή επιτρέπει τις αλληλεπιδράσεις (interactions) μεταξύ των 

επιφανειών του εργαλείου και του τεμαχίου εργασίας. Η επαφή Eulerian-Lagrangian 

βασίζεται στην μέθοδο ενισχυμένου εμβαπτισμένου ορίου (enhanced immersed 

boundary method). Σε αυτή τη μέθοδο, το εργαλείο καταλαμβάνει κενές περιοχές μέσα 

στο πλέγμα του τεμαχίου εργασίας. Ο αλγόριθμος επαφής υπολογίζει αυτόματα και 

παρακολουθεί τη διεπαφή μεταξύ Lagrangian και Eulerian. Η προσομοίωση μπορεί να 

επιτευχθεί με δύο περιπτώσεις. Στην πρώτη περίπτωση, εάν το Lagrangian εξάρτημα 

είναι αρχικά τοποθετημένο μέσα στο πλέγμα Eulerian, πρέπει γύρω από τα Eulerian 

στοιχεία να υπάρχει κενό. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, το Lagrangian εξάρτημα 

ωθεί υλικό έξω από τα στοιχεία του Eulerian από τα οποία διέρχεται. Αυτή η σύνθεση 

διασφαλίζει ότι δύο υλικά δεν καταλαμβάνουν ποτέ τον ίδιο φυσικό χώρο. Στην 

δεύτερη περίπτωση, εάν το Lagrangian εξάρτημα είναι αρχικά τοποθετημένο έξω από 

το πλέγμα Eulerian, τουλάχιστον ένα στρώμα κενών Eulerian στοιχείων πρέπει να 

υπάρχει στο σύνορο του πλέγματος Eulerian. Αυτό δημιουργεί μια ελεύθερη επιφάνεια 

στο Eulerian υλικό μέσα στο όριο του πλέγματος Eulerian με σκοπό την αντικατάσταση 

του υλικού Eulerian που απομακρύνεται από εσωτερικά στοιχεία [46]. 

Επιπροσθέτως, για την μοντελοποίηση με χρήση της CEL είναι αναπόφευκτο το 

εργαλείο κλάσματος όγκου (volume fraction tool). Το εργαλείο κλάσματος όγκου 

δημιουργεί ένα βαθμωτό διακριτό πεδίο εκτελώντας μια Boolean σύγκριση μεταξύ του 

Eulerian και ενός δεύτερου τεμαχίου, το τεμάχιο αναφοράς. Η σύγκριση Boolean ορίζει 

τα σημεία όπου επικαλύπτονται τα δύο τεμάχια και, στη συνέχεια, εκχωρεί σε κάθε 
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στοιχείο του Eulerian ένα κλάσμα όγκου με βάση το ποσοστό του στοιχείου που 

καταλαμβάνεται από το τεμάχιο αναφοράς. Το κλάσμα όγκου καθορίζεται ως δεκαδικό 

μεταξύ μηδέν και ένα. Στην Εικ. 2.13(1) παρουσιάζεται η σχηματική αναπαράσταση 

της δημιουργίας ενός τεμαχίου αναφοράς, το οποίο πρέπει να αντιστοιχεί στη 

γεωμετρία της επιθυμητής περιοχής του τεμαχίου Eulerian. Στην Εικ. 2.13(2) 

παρουσιάζεται η σχηματική αναπαράσταση του τεμαχίου αναφοράς εντός του 

Eulerian. Η παρουσία του τεμαχίου αναφοράς θα πρέπει χωρικά να αντιστοιχεί στην 

επιθυμητή περιοχή του Eulerian. Στην Εικ. 2.13(3) παρουσιάζεται η σχηματική 

αναπαράσταση της χρήσης του εργαλείου κλάσματος όγκου για την δημιουργία ενός 

διακριτού πεδίου, βασισμένο στη σύγκριση Boolean του τεμαχίου αναφοράς και του 

τεμαχίου Eulerian. Στην Εικ. 2.13(4) παρουσιάζεται η σχηματική αναπαράσταση 

καθορισμού ενός προκαθορισμένου πεδίου ανάθεσης υλικού του τεμαχίου Eulerian 

χρησιμοποιώντας το διακριτό πεδίο που δημιουργήθηκε από το εργαλείο κλάσματος 

όγκου. Επομένως, γίνεται κατανοητό ότι το εργαλείο κλάσματος όγκου είναι το 

εργαλείο, όπου εξυπηρετεί την ανάθεση υλικών στο τεμάχιο Eulerian [47]. 

Επίσης, ο τύπος των στοιχείων που εφαρμόζονται στο τεμάχιο Eulerian είναι τα 

multi-material θερμικά συζευγμένα στοιχεία EC3D8RT. Τα στοιχεία ΕC3D8RT είναι 

οκτακομβικά στοιχεία με τέσσερις βαθμούς ελευθερίας σε κάθε κόμβο κι 

εφαρμόζονται μόνο σε τεμάχια που προσομοιάζονται ως Eulerian. Ο τύπος των 

στοιχείων που εφαρμόζονται στο τεμάχιο Lagrangian δεν είναι περιοριστικός. Τα πιο 

συνήθη στοιχεία είναι τα θερμικά συζευγμένα στοιχεία C3D8RT.  Τα στοιχεία 

C3D8RT είναι, επίσης, οκτακομβικά στοιχεία κι εφαρμόζονται σε μόνο σε τεμάχια που 

προσομοιάζονται ως Lagrangian [44]. 
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Εικ. 2.13 Σχηματική αναπαράσταση του εργαλείου κλάσματος όγκου [47]. 

Τέλος, η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων της συγκόλλησης με τριβή και 

ανάδευση εξαρτάται από την δημιουργία θερμότητας. Σημαντική επιρροή, όμως, 

αποτελεί η μεταφορά θερμότητας. Στην Εικ. 2.14 παριστάνεται σχηματικά ο τρόπος 

καθώς και ο προορισμός μεταφοράς θερμότητας. Κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης, 

ο σημαντικότερος παράγοντας που επηρεάζει τις προβλέψεις θερμοκρασίας είναι οι 

οριακές συνθήκες που επιλέγονται οι οποίες περιλαμβάνουν: 

• την μεταφορά θερμότητας από το τεμάχιο εργασίας στην πλάκα στήριξης 

• την απώλεια θερμότητας από το τεμάχιο εργασίας στο περιβάλλον 

 

Η απώλεια θερμότητας από το τεμάχιο εργασίας στην πλάκα στήριξης 

πραγματοποιείται μέσω αγωγής, ενώ η απώλεια θερμότητας προς το περιβάλλον 

πραγματοποιείται με συναγωγή. Η απώλεια θερμότητας μέσω ακτινοβολίας θεωρείται 

αμελητέα συγκριτικά με την συναγωγή και για τον λόγο αυτό πολλές φορές 

παραλείπεται. Στην βιβλιογραφία, έχουν προταθεί διάφορες τιμές για την μεταφορά 

θερμότητας από το τεμάχιο εργασίας στην πλάκα στήριξης και την απώλεια 

θερμότητας προς το περιβάλλον, συμπεραίνοντας ότι οι τιμές εξαρτώνται από το υλικό 

του τεμαχίου εργασίας. Είναι προφανές ότι, η τιμή του συντελεστή μεταφοράς 

θερμότητας ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τις πειραματικές συνθήκες. Αν και, στις 

περισσότερες περιπτώσεις, θεωρείται ένας σταθερός συντελεστής μεταφοράς, στην 
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πραγματικότητα ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας αλλάζει με το χρόνο και τη 

θερμοκρασία. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τη μέση ισχύ εισόδου κατά τη διάρκεια 

της συγκόλλησης, μια ακατάλληλη επιλογή συντελεστή μεταφοράς θερμότητας μπορεί 

να επηρεάσει αισθητά τις προσομοιωμένες τιμές θερμοκρασίας. Οι τιμές του 

συντελεστή μεταφοράς θερμότητας για τις επιφάνειες, οι οποίες είναι εκτεθειμένες 

στον αέρα, είναι περίπου 5-10 W/m2K, ενώ οι τιμές του συντελεστή μεταφοράς 

θερμότητας προς την πλάκα στήριξης θεωρείται περίπου 1000 W/m2K. Οι παραπάνω 

τιμές είναι τυπικές τιμές για ανόμοια συγκόλληση με τριβή και ανάδευση 

χαλκού/αλουμινίου [6]. 

 

 

Εικ. 2.14. Σχηματική αναπαράσταση μεταφοράς θερμότητας συγκόλλησης με τριβή και 

ανάδευση [12]. 

2.5.3.2 Πρόβλεψη θερμοκρασιακής κατανομής με την προσέγγιση CEL 

Η τελευταία δεκαετία είναι η περίοδος όπου οι επιστήμονες δείχνουν έντονο 

ενδιαφέρον για την πρόβλεψη θερμοκρασιακής κατανομής στις συγκολλήσεις με τριβή 

και ανάδευση, κυρίως ανόμοιων μετάλλων. Το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός της 

εξαγωγής ορισμένων συμπερασμάτων μόνο από την πρόβλεψη του θερμοκρασιακού 

πεδίου. Στην ενότητα 2.5.3.1 επεξηγήθηκε η ικανότητα της προσέγγισης CEL στις 

συγκολλήσεις με τριβή και ανάδευση. Στην παρούσα ενότητα διαπιστώνεται μέσα από 

επιστημονικές μελέτες ο ρόλος και η χρησιμότητα της προσέγγισης CEL στις 

συγκολλήσεις. 

Η Iordache και οι λοιποί [48] πραγματοποίησαν συγκόλληση με τριβή και 

ανάδευση όμοιου υλικού κράματος αλουμινίου 6082-Τ6 και μελέτησαν την 

θερμοκρασιακή κατανομή κατά την διάρκεια της συγκόλλησης με την χρήση 
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θερμοστοιχείων. Στη συνέχεια, διαπίστωσαν ότι, η μελέτη θερμοκρασιακής κατανομής 

με την χρήση θερμοστοιχείων ήταν δαπανηρή και απαιτούσε χρόνο. Για τον λόγο αυτό 

εξέτασαν την θερμοκρασιακή κατανομή μέσω προσομοιώσεων, διατηρώντας τις ίδιες 

συνθήκες και παραμέτρους. Η προσομοίωση επιτεύχθηκε με την προσέγγιση CEL. Ο 

τρόπος διεξαγωγής των προσομοιώσεων διεξάχθηκε με την χρήση του εργαλείου 

κλάσματος όγκου, όπου το εργαλείο (Lagrangian) τοποθετήθηκε εντός του τεμαχίου 

εργασίας (Eulerian). Από τα συμπεράσματα, τα οποία προέκυψαν, διαπιστώθηκε η 

εξαιρετικά καλή συμφωνία των πειραματικών αποτελεσμάτων σε σύγκριση με αυτά 

των προσομοιώσεων. Οι τιμές της θερμοκρασίας του πειράματος και της 

προσομοίωσης ήταν ακριβώς ίδιες στην περιοχή της συγκόλλησης. Η μέγιστη διαφορά 

των θερμοκρασιών διαπιστώθηκε εκτός της ζώνης συγκόλλησης κι αυτό αποδόθηκε 

στο γεγονός ότι, στο μοντέλο δεν επιβλήθηκαν οι συνοριακές συνθήκες μεταφοράς 

θερμότητας προς το περιβάλλον. 

Ο Malik και οι λοιποί [49] μελέτησαν την επίδραση της θερμοκρασιακής 

κατανομής διαφόρων προφίλ του πείρου από το εργαλείο σε συγκόλληση με τριβή και 

ανάδευση όμοιου υλικού κράματος αλουμινίου 2024-Τ3 με την χρήση 

προσομοιώσεων. Η προσομοίωση επιτεύχθηκε με την προσέγγιση CEL. Ο τρόπος 

διεξαγωγής των προσομοιώσεων διεξάχθηκε με την χρήση του εργαλείου κλάσματος 

όγκου, όπου το εργαλείο τοποθετήθηκε εκτός του τεμαχίου εργασίας, τοποθετώντας 

κενή περιοχή πάχους 1mm πάνω από το τεμάχιο εργασίας. Οι συνθήκες και οι 

παράμετροι διατηρήθηκαν σταθερά σε όλα τα προφίλ του πείρου. Οι ερευνητές 

κατέληξαν σε συμπεράσματα όπου αφορούσαν τις γεωμετρίες του πείρου. Για κάθε 

προφίλ του πείρου προέκυψαν διαφορετικές θερμοκρασιακές κατανομές κι αυτό οδηγεί 

στο συμπέρασμα της λεπτομερούς ανάλυσης της προσέγγισης CEL. 

Ο Salloomi και οι λοιποί [50] πραγματοποίησαν συγκόλληση με τριβή και 

ανάδευση ανόμοιων υλικών με σκοπό την σύγκριση των πειραματικών αποτελεσμάτων 

με αυτά των προσομοιώσεων θερμοκρασιακής κατανομής. Τα υλικά του τεμαχίου 

εργασίας ήταν κράματα αλουμινίου 2024-T3 και 6061-T6. Τα θερμοστοιχεία 

χρησιμοποιήθηκαν για την μέτρηση της θερμοκρασίας κατά την διάρκεια της 

συγκόλλησης. Η προσομοίωση επιτεύχθηκε με την προσέγγιση CEL, διατηρώντας τις 

ίδιες συνθήκες συγκόλλησης. Ο τρόπος διεξαγωγής των προσομοιώσεων διεξάχθηκε 

με την χρήση του εργαλείου κλάσματος όγκου. Τα αποτελέσματα τόσο των 

πειραματικών, όσο και των προσομοιώσεων, έδειξαν ότι η θερμοκρασία έχει 

συμμετρική κατανομή εντός της ζώνης ανάδευσης και μετά αρχίζει να υιοθετεί 
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ασύμμετρη τιμή θερμοκρασίας εκτός της ζώνης ανάδευσης. Οι ερευνητές κατέληξαν 

στο γεγονός ότι, υπήρχε ικανοποιητική αντιστοιχία μεταξύ της υπολογισμένης 

θερμοκρασίας και των μετρούμενων μέσω θερμοστοιχείων. Αυτό διασφαλίζει τη 

σκοπιμότητα της προσέγγισης CEL ως ενεργής μεθόδου για τη μέτρηση της 

θερμοκρασιακής κατανομής. 

Ο Hou και οι λοιποί [51] παρουσίασαν μία πειραματική και αριθμητική έρευνα, 

η οποία είχε ως στόχο την σύγκριση των αποτελεσμάτων θερμοκρασιακής κατανομής, 

μεταβάλλοντας την θέση του εργαλείου (offset). Η μετατόπιση του εργαλείου 

πραγματοποιήθηκε για 0mm (διατηρήθηκε σταθερή), 1mm προς την πλευρά του 

κράματος αλουμινίου και 1mm προς την πλευρά του κράματος μαγνησίου. Η 

συγκόλληση με τριβή και ανάδευση ανόμοιων υλικών κράματος αλουμινίου 2024-

Τ351 και κράματος μαγνησίου ΑΖ31Β πραγματοποιήθηκε με τις ίδιες παραμέτρους 

συγκόλλησης τόσο στην πειραματική όσο και στην αριθμητική προσέγγιση. Η 

θερμοκρασία μετρήθηκε με την χρήση θερμοστοιχείων στις πραγματικές συνθήκες, 

ενώ χρησιμοποιήθηκε η προσέγγιση CEL στις προσομοιώσεις. Ο τρόπος διεξαγωγής 

των προσομοιώσεων διεξάχθηκε με την χρήση του εργαλείου κλάσματος όγκου. Και 

στις τρεις περιπτώσεις, οι τιμές της θερμοκρασιακής κατανομής βρέθηκαν σε 

εξαιρετική συμφωνία καταλήγοντας ότι η ακρίβεια της προσέγγισης CEL αποτελεί ένα 

εργαλείο, όπου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη θερμοκρασιακής 

κατανομής. 

Ο Kerrar και οι λοιποί [52] εξέτασαν την θερμοκρασιακή κατανομή 

συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση ανόμοιων υλικών καθαρού χαλκού και κράματος 

αλουμινίου 6061-Τ6. Η μελέτη της θερμοκρασίας εξετάσθηκε σε μεταβαλλόμενες 

παραμέτρους, και συγκεκριμένα την ταχύτητα συγκόλλησης, την μετατόπιση του 

εργαλείου και την επιλογή θέσης των υλικών βάσης. Η προσπάθεια εύρεσης των 

κατάλληλων παραμέτρων πραγματοποιήθηκε με πειράματα συγκόλλησης των όμοιων 

υλικών, δηλαδή 6061Τ6/6061Τ6 και χαλκού/χαλκού. Όμως, διαπιστώθηκε ότι, οι 

παράμετροι δεν απέδιδαν τα ίδια αποτελέσματα στις συγκολλήσεις των ανόμοιων 

μετάλλων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός μοντέλου, το οποίο θα 

προβλέπει την θερμοκρασιακή κατανομή. Η προσομοίωση επιτεύχθηκε με την 

προσέγγιση CEL. Σκοπός της μελέτης ήταν η πρόβλεψη σχηματισμού ενδομεταλλικών 

ενώσεων στην ζώνη ανάδευσης μέσω της θερμοκρασίας. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 

η προσέγγιση CEL πρόβλεψε την θερμοκρασιακή κατανομή με επιτυχία, 
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προσφέροντας την δυνατότητα αλλαγής παραμέτρων για την μείωση των 

ενδομεταλλικών ενώσεων. 

Η Iordache και οι λοιποί [53]  μελέτησαν την θερμοκρασιακή κατανομή 

συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση ανόμοιων μετάλλων χαλκού/ κράματος 

αλουμινίου 1200 πειραματικά και προσεγγιστικά. Η πειραματική μέτρηση της 

θερμοκρασίας επιτεύχθηκε με την χρήση υπέρυθρης θερμογραφίας, ενώ η αριθμητική 

λύση πραγματοποιήθηκε με την προσέγγιση CEL. Η προσομοίωση επιτεύχθηκε με την 

προσέγγιση CEL. Ο τρόπος διεξαγωγής των προσομοιώσεων διεξάχθηκε με την χρήση 

του εργαλείου κλάσματος όγκου, όπου το εργαλείο τοποθετήθηκε εντός του τεμαχίου 

εργασίας. Και στις δύο περιπτώσεις, τα αποτελέσματα έδειξαν τις ίδια θερμοκρασιακή 

κατανομή.  

Στην Εικ. 2.15 απεικονίζονται σχηματικά ορισμένα αποτελέσματα των παραπάνω 

εργασιών. Καταλήγοντας, γίνεται αντιληπτό ότι, η προσέγγιση CEL αποτελεί την 

μέθοδο όπου ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην πρόβλεψη της θερμοκρασιακής 

κατανομής είτε όμοιας είτε ανόμοιας συγκόλληση, ακόμη κι όταν μεταβάλλονται οι 

παράμετροι της συγκόλλησης (ταχύτητα περιστροφής, μετατόπιση εργαλείου κ.α).  

 

Εικ. 2.15. Σχηματική αναπαράσταση σύγκρισης θερμοκρασιακής κατανομής a) 6082-Τ6 

[48], b) 2024-T3/6061-T6 [50] και c) 2024-Τ351/AZ31B [51].   
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Κεφάλαιο 3. Πειραματικό μέρος 

Η διεξαγωγή της θερμοκρασιακής κατανομής μετωπικής συγκόλλησης με τριβή 

και ανάδευση ανόμοιων μετάλλων πραγματοποιήθηκε στο λογισμικό Abaqus 6.21, 

2021 της εταιρείας Dassault Systems, ενώ δεν πραγματοποιήθηκαν εργαστηριακά 

πειράματα και η σύγκριση των αποτελεσμάτων προκύπτει από την βιβλιογραφία. Η 

σουίτα που χρησιμοποιήθηκε είναι το Abaqus/Explicit, το οποίο είναι ένα προϊόν 

ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων κι υποστηρίζεται στο περιβάλλον μοντελοποίησης 

Abaqus/CAE. Η μοντελοποίηση αναπτύχθηκε με την προσέγγιση Coupled Eulerian-

Lagrangian κι επιλύθηκε σε τρεις φάσεις, την φάση βύθισης, την φάση σταθεροποίησης 

του εργαλείου και την φάση συγκόλλησης. Οι παράμετροι συγκόλλησης που 

παρατίθενται παρακάτω, βασίστηκαν σε τεκμηριωμένα δεδομένα της μελέτης του D. 

Garcia-Navarro και των λοιπών [37]. Αναγκαία είναι η επισήμανση της μη 

ενσωμάτωσης συγκεκριμένου συστήματος μονάδων μέτρησης του λογισμικού. Στον 

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι μονάδες μέτρησης για κάθε ποσότητα, οι οποίες 

χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία. 

Πίν. 3.1 Μονάδες μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν για κάθε ποσότητα. 

Ποσότητα Μονάδα μέτρησης 

Μήκος mm 

Μάζα tonne (103 kg) 

Πυκνότητα tonne/mm3 

Δύναμη N 

Ενέργεια mJ 

Ισχύς mW 

Τάση MPa 

Θερμοκρασία K (για διαφορικές εξισώσεις 1 Κ=1 ℃) 

Θερμική αγωγιμότητα mW/mm/K 

Ειδική θερμότητα mJ/tonne/K 

Συντελεστής μετ. θερμότητας mW/mm2/K 

Χρόνος s 
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3.1 Επιλογή υλικών και σχεδιασμός εξαρτημάτων 

Η συγκόλληση με τριβή και ανάδευση αποτελείται από δύο εξαρτήματα, το 

τεμάχιο εργασίας και το εργαλείο. Το τεμάχιο εργασίας χωρίζεται σε δύο υλικά βάσης 

για συγκολλήσεις με τριβή και ανάδευση ανόμοιων μετάλλων. Ο καθαρός χαλκός με 

χημική σύσταση (Πίν. 3.2) αποτελεί το ένα από τα δύο υλικά βάσης προς συγκόλληση 

και τοποθετήθηκε στην προωθούσα πλευρά, ενώ το κράμα αλουμινίου 6061-Τ6 με 

χημική σύσταση (Πίν. 3.2) επιλέχθηκε ως το δεύτερο υλικό βάσης και τοποθετήθηκε 

στην υποχωρούσα πλευρά. 

Πίν. 3.2 Χημική σύσταση των υλικών βάσης καθαρού χαλκού και ΑΑ6061-T6 (σε wt.%) [54]. 

 Cu Al Zn Fe Si Pb Mn Cr Ti 

Cu Bal. 0.02 0.03 0.01 0.01 0.02 - - - 

AA6061-T6 0.22 Bal. 0.03 0.35 0.66 - 0.11 0.14 0.02 

 

Η μοντελοποίηση του τεμαχίου εργασίας πραγματοποιήθηκε στην ενότητα Part 

του λογισμικού, ακολούθως. Αρχικά, δημιουργήθηκε ένα τρισδιάστατο μοντέλο τύπου 

Eulerian, όπου ως βασικό χαρακτηριστικό επιλέχθηκε στερεό που εξωθείται (extruded 

solid). Στη συνέχεια, οι διαστάσεις του τεμαχίου εργασίας θεωρήθηκαν 100 mm μήκος, 

100 mm πλάτος και 3 mm πάχος. Τέλος, στο τεμάχιο εργασίας πραγματοποιήθηκε 

διαχωρισμός 3 σημείων (partition cell three points) με σκοπό την δημιουργία δύο ίσων 

περιοχών, δηλαδή 50 mm πλάτος καθαρού χαλκού και 50 mm πλάτος κράματος 

αλουμινίου 6061-Τ6. Κατά συνέπεια, οι τελικές διαστάσεις των δύο επιμέρους 

μεταλλικών πλακών προς συγκόλληση ορίστηκαν ως 100 mm μήκος, 50 mm πλάτος 

και 3 mm πάχος (Εικ. 3.1).  
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Εικ. 3.1 Τρισδιάστατη αναπαράσταση τεμαχίου εργασίας. 

 

Επιπλέον, ο προσδιορισμός των δύο υλικών εφαρμόσθηκε με το εργαλείο 

κλάσματος όγκου. Η εφαρμογή του εργαλείου κλάσματος όγκου απαιτεί την 

δημιουργία ενός τεμαχίου αναφοράς. Το τεμάχιο αναφοράς (Εικ. 3.2) 

πραγματοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες διαστάσεις με το τεμάχιο του Eulerian 

με την διαφορά ότι ως τύπος του τρισδιάστατου μοντέλου επιλέχθηκε παραμορφώσιμο 

(Deformable). Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε μία οπή στην επιφάνεια του τεμαχίου 

αναφοράς με σκοπό την δημιουργία κενού γύρω από τα Eulerian στοιχεία. Η οπή 

σχεδιάστηκε σε κυλινδρικό σχήμα με διάμετρο 4 mm και βάθος οπής 2.8 mm και 

σχηματίστηκε 2 mm προς την πλευρά του κράματος αλουμινίου και 10 mm κατά μήκος 

της γραμμής συγκόλλησης. Οι διαστάσεις επιλέχθηκαν με βάση τον σχεδιασμό του 

πείρου του εργαλείου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, το τεμάχιο αναφοράς δεν έχει 

οριστεί από κάποιο υλικό και δεν εφαρμόζεται πλέγμα (mesh). 
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Εικ. 3.2 Τρισδιάστατη αναπαράσταση τεμαχίου αναφοράς. 

Το εργαλείο (Εικ. 3.3) αποτελείται από το περιαυχένιο και τον πείρο, όπου τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά του επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την συγκόλληση, όπως 

αναφέρθηκε στο κεφάλαιο 2. Το υλικό κατασκευής του εργαλείου θεωρήθηκε ο 

εργαλειοχάλυβας H13, ο οποίος έχει 18 mm διάμετρο περιαυχενίου με επίπεδη 

γεωμετρία (flat) και 4 mm διάμετρο πείρου. Ο πείρος έχει μήκος 2.8 mm. Οι κοιλότητες 

(fillets) τόσο του πείρου όσο και του περιαυχενίου σχεδιάστηκαν με ακτίνα 0.5 mm. 

Τα χαρακτηριστικά του εργαλείου βασίζονται στις επιστημονικές μελέτες που 

διεξήχθησαν κι αναλύθηκαν στην ενότητα 2.4.1.2.    

 

Εικ. 3.3 Τρισδιάστατη αναπαράσταση εργαλείου. 

Με την ολοκλήρωση σχεδιασμού του κάθε εξαρτήματος ξεχωριστά, έλαβε χώρα 

η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων. Η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων 

πραγματοποιήθηκε στην ενότητα assembly του λογισμικού. Το τεμάχιο αναφοράς 
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εισήχθη στο τεμάχιο εργασίας. Στη συνέχεια, η μοντελοποίηση επιτεύχθηκε 

τοποθετώντας το εργαλείο στην επιφάνεια της οπής του τεμαχίου αναφοράς. Στην Εικ. 

3.4 απεικονίζεται η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων στο λογισμικό Abaqus με 

μειωμένη φωτεινότητα με σκοπό την κατανόηση των γεωμετρικών θέσεων των 

εξαρτημάτων. 

 

Εικ. 3.4 Συναρμολόγηση εξαρτημάτων (assembly). 

3.2 Καθορισμός ιδιοτήτων υλικών 

Ο καθορισμός των ιδιοτήτων των υλικών επιτυγχάνεται στην ενότητα Property 

του λογισμικού. Η διαφορική εξίσωση, που διέπει την φύση της συγκόλλησης με τριβή 

και ανάδευση για την εύρεση του θερμοκρασιακού πεδίου, είναι η εξής [9]: 

 𝜌𝐶𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= ∇(𝑘∇𝑇) + 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝜌𝐶𝑝𝑢∇𝑇                                                                            (3.1) 

 

όπου ρ είναι η πυκνότητα, Cp είναι η ειδική θερμότητα, k είναι η θερμική αγωγιμότητα, 

Qtotal είναι η συνολική θερμότητα που παράγεται, Τ είναι η θερμοκρασία και u είναι το 

διάνυσμα της ταχύτητας. Λόγω της μοντελοποίησης ανόμοιας συγκόλλησης με τριβή 

και ανάδευση, ισχύουν τα παρακάτω [6]:  

𝜌 = 𝑎𝜌𝐶𝑢 + (1 − 𝑎)𝜌𝐴𝑙                                                                                                        (3.2) 

𝑘 = 𝑎𝑘𝐶𝑢 + (1 − 𝑎)𝑘𝐴𝑙                                                                                                        (3.3) 

𝐶𝑝 = 𝑎𝐶𝑝𝐶𝑢 + (1 − 𝑎)𝐶𝑝𝐴𝑙                                                                                                 (3.4) 

όπου α είναι το κλάσμα όγκου του χαλκού.  



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

56 

 

Η μη γραμμικότητα των ιδιοτήτων των υλικών λόγω μεταβολής της 

θερμοκρασίας λήφθηκε υπόψιν διότι στόχος είναι η βέλτιστη δυνατή προσομοίωση 

συγκόλλησης με την αντίστοιχη ρεαλιστική συγκόλληση. Στην προσομοίωση 

χρησιμοποιήθηκαν μη γραμμικές φυσικές, θερμικές και μηχανικές ιδιότητες του 

καθαρού χαλκού και του κράματος AA 6061-T6, όπως παρουσιάζεται στον Πίν. 3.3.  

Πίν. 3.3 Θερμικές, μηχανικές και φυσικές ιδιότητες των υλικών βάσης [50], [54], [55], [56]. 

 
Θερμοκρασία 

(℃) 

Θερμική 

Αγωγιμότητα 

(mW/mm℃) 

Ειδική 

θερμότητα 

(mJ/tn℃) 

Θερμική 

διαστολή 

(1/℃) 

Μέτρο 

Young 

(MPa) 

Πυκνότητα 

(tn/mm3) 

Λόγος 

Poisson 

6061-T6 25 179.66 8.77E+08 2.20E-05 66900 2.705E-09 0.33 

 50 185.38 8.90E+08 2.29E-05 66120 2.701E-09 0.33 

 100 194.15 9.17E+08 2.43E-05 64600 2.695E-09 0.33 

 150 200.03 9.43E+08 2.56E-05 63090 2.685E-09 0.33 

 200 203.75 9.68E+08 2.68E-05 59190 2.675E-09 0.33 

 250 206.07 9.93E+08 2.81E-05 55240 2.665E-09 0.33 

 300 207.73 1.02E+09 2.95E-05 49000 2.655E-09 0.33 

 350 209.50 1.04E+09 3.08E-05 42000 2.645E-09 0.33 

 400 212.11 1.07E+09 3.21E-05 35840 2.635E-09 0.33 

 450 216.31 1.09E+09 - 27720 2.622E-09 0.33 

 500 222.87 1.11E+09 - - 2.61E-09 0.33 

Cu 25 400 3.85E+08 1.65E-05 129000 8.93E-09 0.34 

 50 398.5 3.89E+08 1.67E-05 127500 8.92E-09 0.34 

 100 395 3.97E+08 1.73E-05 125000 8.89E-09 0.34 

 150 391.5 4.03E+08 1.75E-05 122500 8.87E-09 0.34 

 200 388 4.08E+08 1.78E-05 120000 8.85E-09 0.34 

 250 385 4.14E+08 1.82E-05 117500 8.83E-09 0.34 

 300 382 4.19E+08 1.85E-05 115000 8.80E-09 0.34 

 350 379 4.23E+08 1.88E-05 - 8.77E-09 0.34 

 400 376 4.27E+08 1.91E-05 - 8.74E-09 0.34 

 450 373 4.31E+08 1.93E-05 - 8.72E-09 0.34 

 500 370 4.34E+08 - - 8.69E-09 0.34 

 

Το μοντέλο Johnson-Cook (JC model) χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση, στο 

οποίο η τάση ροής σε σχέση με την παραμόρφωση, τον ρυθμό παραμόρφωσης και την 

θερμοκρασία, εκφράζεται από την ακόλουθη σχέση [50]: 

𝜎 = [𝐴 + 𝐵(휀𝑝𝑙)
𝑛] [1 + 𝐶𝑙𝑛

휀�̇�𝑙

휀0̇
] (1 − 𝜃𝑚)                                                                    (3.5) 

όπου εpl είναι η πλαστική παραμόρφωση, 휀�̇�𝑙 είναι ο ρυθμός πλαστικής παραμόρφωσης, 

Α είναι το αρχικό όριο διαρροής του υλικού, Β είναι σταθερά σκλήρυνσης, C είναι η 
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ευαισθησία ρυθμού παραμόρφωσης, 휀0̇ είναι σταθερά κι ισούται τυπικά με 1, n είναι ο 

εκθέτης ενδοτράχυνσης, m είναι θερμική παράμετρος και 𝜃 είναι η αδιάστατη 

θερμοκρασία. Η αδιάστατη θερμοκρασία ορίζεται ως: 

𝜃 = {

0, 𝛾𝜄𝛼 𝜃 < 𝜃𝑟𝑒𝑓

(𝜃 − 𝜃𝑟𝑒𝑓/(𝜃𝑚𝑒𝑙𝑡 − 𝜃𝑟𝑒𝑓) 𝛾𝜄𝛼 𝜃𝑟𝑒𝑓 ≤ 𝜃 ≤ 𝜃𝑚𝑒𝑙𝑡  

1, 𝛾𝜄𝛼 𝜃 >  𝜃𝑚𝑒𝑙𝑡

  

όπου θref είναι η θερμοκρασία αναφοράς όπου μετριούνται οι παράμετροι Α, Β, n, m 

και θmelt είναι η θερμοκρασία τήξης του υλικού. Οι παράμετροι του μοντέλου Johnson-

Cook των υλικών βάσης παρουσιάζονται στον Πίν. 3.4. 

Πίν. 3.4 Παράμετροι Johnson-Cook υλικών βάσης [50], [57]. 

 A (MPa) B (MPa) n C m θmelt (℃) θref (℃) 

6061-T6 324 114 0.42 0.002 1.34 582 25 

Cu 90 292 0.31 0.0025 1.09 1082 25 

 

Το εργαλείο μοντελοποιήθηκε ως άκαμπτο σώμα (rigid body), δηλαδή μη 

παραμορφώσιμο και κατά συνέπεια δεν εφαρμόστηκε το μοντέλο Johnson-Cook. Οι 

ιδιότητες του υλικού, οι οποίες έλαβαν χώρα στην εργασία, παρουσιάζονται στον Πίν. 

3.5. 

Πίν. 3.5 Θερμικές, μηχανικές και φυσικές ιδιότητες του εργαλείου [58]. 

  
Θερμοκρασία 

(℃) 

Θερμική 

Αγωγιμότητα 

(mW/mm℃) 

Ειδική 

θερμότητα 

(mJ/tn℃) 

Μέτρο 

Young 

(MPa) 

Πυκνότητα 

(tn/mm3) 

Λόγος 

Poisson 

H13 25 29.5 4.47E+08 215000 7.65E-09 0.3 

 50 29.7 4.48E+08 212700 7.65E-09 0.3 

 100 30.3 4.53E+08 208300 7.65E-09 0.3 

 150 31.3 4.61E+08 204000 7.638E-09 0.3 

 200 32.3 4.69E+08 200000 7.627E-09 0.3 

 250 33.5 4.77E+08 196130 7.615E-09 0.3 

 300 34.5 4.85E+08 191890 7.604E-09 0.3 

 350 35.6 4.94E+08 187700 7.594E-09 0.3 

 400 37 5.02E+08 183000 7.58E-09 0.3 

 450 37.8 5.11E+08 179500 7.572E-09 0.3 

 500 38.7 5.19E+08 176000 7.565E-09 0.3 
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3.3 Καθορισμός χρονικής περιόδου και πεδίο εξόδου 

Ο χρόνος βήματος (step time) αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την 

υλοποίηση της προσομοίωσης. Στην ενότητα Step καθορίζεται ο χρόνος συγκόλλησης. 

Σε συνδυασμό με τις οριακές συνθήκες της ταχύτητας του εργαλείου, οι οποίες θα 

αναφερθούν παρακάτω, είναι εφικτό να υπολογιστεί η απόσταση που θα διανύσει το 

εργαλείο μέσω της παρακάτω εξίσωσης: 

 

𝑢 =
𝑥

𝑡
⇔ 𝑥 = 𝑢 ∗ 𝑡                                                                                                               (3.6) 

 

Επιπλέον, ένας περιοριστικός παράγοντας, ο οποίος επηρεάζει τον καθορισμό 

του χρόνου, είναι ο αυξημένος υπολογιστικός χρόνος που απαιτείται από το λογισμικό. 

Η αποφυγή του υπεραυξημένου υπολογιστικού χρόνου επιτυγχάνεται αυξάνοντας την 

ταχύτητα συγκόλλησης και μειώνοντας αρκετά τον χρόνο. 

Τρεις συνθήκες συγκόλλησης επιλέχθηκαν, οι οποίες θα συζητηθούν λεπτομερώς 

στο υποκεφάλαιο καθορισμού των μηχανικών συνοριακών συνθηκών. Όλες οι 

συνθήκες θεωρούν την ταχύτητα συγκόλλησης ίση με 60 mm/min (ή 1 mm/s), ενώ η 

ταχύτητα περιστροφής ποικίλλει από 1000 – 1300 rpm. Σε όλες τις συνθήκες, η 

απόσταση συγκολλημένου τεμαχίου θεωρήθηκε 80 mm. Κατά συνέπεια, ο χρόνος 

συγκόλλησης παραμένει σταθερός για όλες τις συνθήκες. Επομένως, η επίτευξη 

συγκόλλησης με ταχύτητα 1 mm/s, απαιτεί 80 s. Όμως, με βάση τον περιοριστικό 

παράγοντα που προαναφέρθηκε, ο χρόνος συγκόλλησης, που προκύπτει για κάθε 

συνθήκη, υπολογίστηκε : 

• 0.8 s, όταν η ταχύτητα συγκόλλησης επιλέχθηκε 60 mm/min  

 

Η ορθότητα των αποτελεσμάτων θα απαιτούσε χρόνο 80 s. Κάτι τέτοιο θα ήταν 

αδύνατο να επιτευχθεί με την χρήση οικιακού υπολογιστή. Όσον αφορά τις φάσεις 

βύθισης και σταθεροποίησης του εργαλείου, οι χρόνοι διατηρήθηκαν σταθεροί και για 

τις τρεις συνθήκες συγκόλλησης. Ο χρόνος βύθισης επιλέχθηκε 0.2 s, ενώ ο χρόνος 

σταθεροποίησης επιλέχθηκε 0.1 s. 

Όσον αφορά το πεδίο εξόδου (field output request) επιτυγχάνεται κι αυτό στην 

ενότητα step. Η μοντελοποίηση θερμοκρασιακής κατανομής συγκόλλησης με τριβή 

και ανάδευση απαιτεί την ενεργοποίηση του Nodal Temperature (NT) και του Element 
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Temperature (Temp) καθώς και την απενεργοποίηση του Heat flux vector και του 

Reaction fluxes από το πεδίο Thermal. 

 

3.4 Αλγόριθμος επαφής και θερμικές συνοριακές συνθήκες 

Η μοντελοποίηση συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση επιτεύχθηκε με την 

μέθοδο Coupled Eulerian-Lagrangian, η οποία βασίζεται στον αλγόριθμο επαφής. Η 

επαφή καθορίζεται από την ενότητα Interaction. Η επαφή μεταξύ του εργαλείου και 

των παραμορφώσιμων εξαρτημάτων είναι general contact στην οποία η τριβή ορίστηκε 

από τον νόμο τριβής του Coulomb με σταθερό συντελεστή τριβής ίσο με 0.3, σύμφωνα 

με Patel και τους λοιπούς [59]. 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η θερμότητα διαδίδεται γρήγορα στο τεμάχιο 

εργασίας. Στην παρούσα εργασία θεωρείται ότι το τεμάχιο εργασίας είναι πακτωμένο 

πλευρικά (όχι σε όλη την επιφάνεια) και το τεμάχιο εργασίας  υποστηρίζεται στην κάτω 

επιφάνεια με μία πλάκα στήριξης. Έτσι, η απώλεια θερμότητας προς το περιβάλλον 

πραγματοποιείται μόνο με συναγωγή, ενώ η απώλεια θερμότητας από το τεμάχιο 

εργασίας προς την πλάκα στήριξης πραγματοποιείται μέσω αγωγής. Οι συντελεστές 

μεταφοράς θερμότητας πραγματοποιήθηκαν στην ενότητα interaction και οι τιμές τους 

θεωρήθηκαν σταθερές με την αύξηση της θερμοκρασίας. Ο συντελεστής μεταφοράς 

θερμότητας, ο οποίος αφορά τις εκτεθειμένες επιφάνειες στον αέρα θεωρήθηκε 5 

W/m2K, ενώ οι τιμές του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας προς την πλάκα στήριξης 

θεωρείται περίπου 1000 W/m2K [6]. Οι απώλειες θερμότητας ακτινοβολίας αγνοούνται 

λόγω του χαμηλού ποσοστού θερμότητας που χάνεται από την ακτινοβολία. Τέλος, η 

αρχική θερμοκρασία, η οποία εφαρμόστηκε στο μοντέλο τόσο του εργαλείου όσο και 

του τεμαχίου εργασίας, ήταν η θερμοκρασία 25 °C. 

 

3.5 Μηχανικές συνοριακές συνθήκες 

Οι μηχανικές συνοριακές συνθήκες διαχωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, 

συνοριακές συνθήκες του εργαλείου και συνοριακές συνθήκες του τεμαχίου εργασίας. 

Για την μοντελοποίηση της κίνησης του εργαλείου δημιουργήθηκε Reference Point 

(RP) στην επάνω επιφάνεια του εργαλείου, στο οποίο εφαρμόστηκαν οι συνοριακές 

συνθήκες. Κατά το στάδιο της βύθισης του εργαλείου, ο τύπος των συνοριακών 

συνθηκών επιλέχθηκε ως Displacement/Rotation και ως Velocity/Angular Velocity. Η 

εφαρμογή Displacement/Rotation είχε ως στόχο την μετατόπιση του εργαλείου κατά 



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

60 

 

2.8 mm στην κατεύθυνση y, ενώ η εφαρμογή Velocity/Angular Velocity είχε ως στόχο 

την περιστροφή του εργαλείου γύρω από τον άξονα y με κατακόρυφη ταχύτητα 1 

mm/s. Κατά το στάδιο της σταθεροποίησης του εργαλείου, ο τύπος των συνοριακών 

συνθηκών επιλέχθηκε μόνο ως Velocity/Angular Velocity διότι διακόπτεται η 

μετατόπιση του εργαλείου, επομένως και η κατακόρυφη ταχύτητα, και 

πραγματοποιείται μόνο η περιστροφή του γύρω από τον άξονα y. Κατά το τελευταίο 

στάδιο, το στάδιο της συγκόλλησης, ο τύπος των συνοριακών συνθηκών επιλέχθηκε 

ως Displacement/Rotation και ως Velocity/Angular Velocity. Η εφαρμογή 

Displacement/Rotation είχε ως στόχο την μετατόπιση του εργαλείου κατά 80 mm στην 

κατεύθυνση z, ενώ η εφαρμογή Velocity/Angular Velocity είχε ως στόχο την 

περιστροφή του εργαλείου γύρω από τον άξονα y. Οι ταχύτητες, περιστροφική και 

συγκόλλησης, παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα : 

Πίν. 3.6 Μηχανικές συνοριακές συνθήκες εργαλείου. 

 
Περιστροφική ταχύτητα 

(rpm) 

Ταχύτητα συγκόλλησης 

(mm/min) 

Αριθμητικό_Δοκίμιο_1 1000 60 

Αριθμητικό_Δοκίμιο_2 1150 60 

Αριθμητικό_Δοκίμιο_3 1300 60 

 

Επιπλέον, συνοριακές συνθήκες εφαρμόστηκαν στο τεμάχιο εργασίας με σκοπό 

τον περιορισμό μετακίνησης των πλακών κατά την ανάλυση. Πιο συγκεκριμένα, όλες 

οι επιφάνειες, εκτός της επιφάνειας συγκόλλησης, θεωρήθηκαν πακτωμένες και κατά 

συνέπεια εφαρμόσθηκε η επιλογή encastre. Η επιλογή encastre υποδηλώνει ότι οι 

βαθμοί ελευθερίας είναι μηδέν (U1 = U2 = U3 = UR1 = UR2 = UR3 = 0), όπου 1,2,3 

είναι οι συντεταγμένες x,y,z, αντίστοιχα, U και UR οι μετατοπίσεις και οι 

περιστροφικές μετατοπίσεις, αντίστοιχα. 

3.6 Εφαρμογή Eulerian και Lagrangian στοιχείων 

Η δημιουργία των πεπερασμένων στοιχείων αποτελεί το τελευταίο στάδιο για την 

προετοιμασία της προσομοίωσης. Η δημιουργία των στοιχείων επιτυγχάνεται στην 

ενότητα Mesh. Η ανάλυση καθίσταται ακριβέστερη με την αύξηση των στοιχείων αλλά 

συνάμα και χρονοβόρα. Λύση στο πρόβλημα του χρόνου αποτελεί η μετατόπιση των 

επιφανειών κατά μήκος του άξονα z, όπου στόχος είναι η δημιουργία περισσότερων 
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στοιχείων σε συγκεκριμένο όγκο του τεμαχίου κι όχι σε ολόκληρο το τεμάχιο. Έτσι, 

επιτεύχθηκε μετατόπιση των πλευρικών επιφανειών 30 mm από την γραμμή 

συγκόλλησης. Η μετατόπιση επιλέχθηκε με δοκιμή και σφάλμα παρατηρώντας το 

εύρος των ζωνών που σχηματίζονται. 

 Ο τύπος των στοιχείων, που εφαρμόστηκαν στο τεμάχιο εργασίας, ήταν τα multi-

material θερμικά συζευγμένα στοιχεία EC3D8RT, ενώ ο τύπος των στοιχείων, τα οποία 

εφαρμόστηκαν στο εργαλείο, ήταν τα θερμικά συζευγμένα στοιχεία C3D8RT. Το 

τεμάχιο αναφοράς χρησιμοποιήθηκε για το εργαλείο κλάσματος όγκου με το οποίο 

πραγματοποιήθηκε ο ορισμός των υλικών βάσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 

προσέγγιση Coupled Eulerian-Lagrangian δεν απαιτεί mesh του εξαρτήματος κι ως εκ 

τούτου στο τεμάχιο αναφοράς δεν διενεργήθηκε mesh. 

 

Εικ. 3.5 Τρισδιάστατη αναπαράσταση τεμαχίου αναφοράς στην ενότητα mesh. 

Η δημιουργία του πλέγματος (mesh) στο τεμάχιο εργασίας εφαρμόστηκε με την εντολή 

seed part και seed edges. Στην εντολή seed part επιλέχθηκε ο αριθμός 4 (απόσταση 

κάθε στοιχείου 4 mm), ενώ στην εντολή seed edges επιλέχθηκε ο αριθμός 1.25 

(απόσταση κάθε στοιχείου 1.25 mm). Η εντολή seed part εφαρμόστηκε αρχικά σε όλο 

τον όγκο του τεμαχίου εργασίας. Στην συνέχεια, η εντολή seed edges εφαρμόστηκε 

στην μετατόπιση των επιφανειών και στην ραφή συγκόλλησης λόγω ακριβέστερης 

ανάλυσης. Έτσι, στο τεμάχιο εργασίας υπολογίστηκαν 7680 συνολικά στοιχεία. Η 

δημιουργία πλέγματος του εργαλείου εφαρμόστηκε με την εντολή seed part. Στην 

εντολή seed part επιλέχθηκε ο αριθμός 1 (απόσταση κάθε στοιχείου 1 mm) κι επομένως 

τα συνολικά στοιχεία υπολογίστηκαν 2784. Στην Εικ. 3.6 αναπαρίσταται η 

τρισδιάστατη απεικόνιση των συνολικών στοιχείων του τεμαχίου εργασίας και του 
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εργαλείου. Το κριτήριο επιλογής των στοιχείων του τεμαχίου εργασίας είναι η δοκιμή 

και σφάλμα. Αρκετές προσομοιώσεις έλαβαν χώρα ξεκινώντας από στοιχεία 1000 

φτάνοντας μέχρι 14756, παρατηρώντας ότι τα αποτελέσματα δεν είχαν διαφορές από 

τα 7680 στοιχεία και πάνω. Αυτός ο τρόπος διενεργήθηκε καθώς δεν υπάρχει σχετική 

βιβλιογραφία για τον τρόπο επιλογής του αριθμού των στοιχείων. Στο εργαλείου 

εφαρμόσθηκαν εξ' αρχής συνολικά στοιχεία 2784 διότι η ανάλυση ήταν αρκετά 

ακριβής εφαρμόζοντας στοιχεία με απόσταση 1 mm. 

 

Εικ. 3.6 Τρισδιάστατη αναπαράσταση a) τεμαχίου εργασίας και b) εργαλείου στην ενότητα 

mesh. 

Τέλος, η συναρμολόγηση των εξαρτημάτων της δημιουργίας πλέγματος με συνολικά 

στοιχεία 10464 παρουσιάζεται στην Εικ. 3.7. 

 

Εικ. 3.7 Τρισδιάστατη αναπαράσταση συναρμολόγησης εξαρτημάτων στην ενότητα mesh. 
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Κεφάλαιο 4. Αποτελέσματα – Συζήτηση 

Το θερμοκρασιακό πεδίο των τριών δοκιμίων, το οποίο αναπτύχθηκε κατά την 

διαδικασία συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση χαλκού/αλουμινίου, ποικίλει ανάλογα 

με το ποσό θερμότητας που εισάγεται. Όπως αναλύθηκε παραπάνω, το ποσό 

θερμότητας που εισάγεται εξαρτάται από τις παραμέτρους συγκόλλησης και κυρίως 

από τον λόγο της ταχύτητας περιστροφής προς την ταχύτητα συγκόλλησης. Οι 

μετρήσεις της θερμοκρασιακής κατανομής επιτεύχθηκαν με την χρήση του Nodal 

Temperature (NT). Η χρήση του Nodal Temperature αποσκοπεί στην εύρεση της 

θερμοκρασίας σε κάθε κόμβο διότι λαμβάνονται αποτελέσματα στην διατομή που 

επιλέγει ο χρήστης.  

• Αριθμητικό_Δοκίμιο_1 : 1000 rpm και 60 mm/min 

Η θερμοκρασιακή κατανομή του Δοκιμίου_1 επιτεύχθηκε εφαρμόζοντας στο 

εργαλείο συνοριακές συνθήκες περιστροφικής ταχύτητας 1000 rpm και ταχύτητα 

συγκόλλησης 60 mm/min, δηλαδή επιλέχθηκε λόγος ταχύτητας περιστροφής προς 

ταχύτητα συγκόλλησης ίσος με 16.67 rev/mm. Η εύρεση κομβικής (nodal) 

θερμοκρασιακής κατανομής επιτεύχθηκε σχηματίζοντας ένα μονοπάτι (path) κατά 

πλάτος της κατεύθυνσης συγκόλλησης για τα τρία στάδια συγκόλλησης (βύθισης, 

σταθεροποίησης, συγκόλλησης) και διήρκησε 56 ώρες, εκ των οποίων 12 ώρες 

χρειάστηκε το στάδιο βύθισης, 6 ώρες το στάδιο σταθεροποίησης και 38 ώρες το 

στάδιο της συγκόλλησης. 

Στο στάδιο της βύθισης, το μονοπάτι εφαρμόστηκε στην αρχική θέση του 

εργαλείου.  Με βάση το θερμοκρασιακό προφίλ, που σχηματίζεται στο πέρας του 

σταδίου της βύθισης (Σχ. 4.1), επιβεβαιώνεται η δημιουργία των τεσσάρων ζωνών (ΖΨ, 

ΘΜΕΖ, ΘΕΖ, μη επηρεαζόμενη ζώνη) και για τα δύο υλικά. Το μέγεθος της ζώνης 

ανάδευσης είναι 4 mm και η θερμοκρασία εντός της ζώνης λαμβάνει τιμές 233.8 ℃ 

έως 273.7 ℃. Η μικρότερη τιμή αντιστοιχεί στο σημείο όπου το κράμα αλουμινίου και 

ο χαλκός βρίσκονται σε επαφή, ενώ η μέγιστη αντιστοιχεί 3.7 mm στην πλευρά του 

κράματος αλουμινίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι, η ζώνη ανάδευσης βρίσκεται μόνο στην 

πλευρά του κράματος αλουμινίου διότι το εργαλείο έχει μετατοπιστεί κατά 2 mm προς 

αυτήν την πλευρά. Το εύρος θερμοκρασιακών τιμών της θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης 

του κράματος αλουμινίου είναι 44.9-211.3 ℃, ενώ του χαλκού 43.7-148.2 ℃. Το 
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μέγεθος της θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης παρατηρείται 24 mm στην πλευρά του 

χαλκού, ενώ 20 mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου.  

 

Εικ. 4.1 Εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1000 rpm 

και ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της βύθισης. 
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Σχ. 4.1 Θερμοκρασιακό προφίλ με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1000 rpm και 

ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της βύθισης. 

Και στο στάδιο της σταθεροποίησης του εργαλείου, το μονοπάτι εφαρμόστηκε 

στην αρχική θέση του εργαλείου. Το μέγεθος της ζώνης ανάδευσης είναι 4 mm και η 

θερμοκρασία εντός της ζώνης λαμβάνει τιμές 353.5 ℃ έως 389.1 ℃. Ως συνέχεια του 

σταδίου της βύθισης, έτσι και στο στάδιο της σταθεροποίησης του εργαλείου, η 

μικρότερη τιμή αντιστοιχεί στο σημείο όπου το κράμα αλουμινίου και ο χαλκός 

βρίσκονται σε επαφή, ενώ η μέγιστη αντιστοιχεί 3.7 mm στην πλευρά του κράματος 

αλουμινίου. Το εύρος τιμών της θερμομηχανικά επηρεαζόμενης ζώνης του κράματος 

αλουμινίου είναι 190.4-344.2 ℃, ενώ του χαλκού 185.5-290.6 ℃. Το μέγεθος της 

θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης παρατηρείται 31 mm στην πλευρά του χαλκού, ενώ 24 

mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου.  

 

Εικ. 4.2 Εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1000 rpm 

και ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της σταθεροποίησης. 
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Σχ. 4.2 Θερμοκρασιακό προφίλ με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1000 rpm και 

ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της σταθεροποίησης. 

Στο στάδιο της συγκόλλησης, το μονοπάτι εφαρμόστηκε σε απόσταση 65 mm 

κατά μήκος της συγκόλλησης λόγω σταθεροποίησης της θερμοκρασίας. Το μέγεθος 

της ζώνης ανάδευσης είναι 4 mm και η θερμοκρασία εντός της ζώνης λαμβάνει τιμές 

443.3 ℃ έως 521.5 ℃. Ως συνέχεια του σταδίου της βύθισης και του σταδίου της 

σταθεροποίησης του εργαλείου, έτσι και στο στάδιο της συγκόλλησης η μικρότερη 

τιμή αντιστοιχεί στο σημείο όπου το κράμα αλουμινίου και ο χαλκός βρίσκονται σε 

επαφή, ενώ η μέγιστη αντιστοιχεί 2.5 mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου. Το 

εύρος τιμών της ζώνης του κράματος αλουμινίου είναι 121-376.5 ℃, ενώ του χαλκού 

213.8-351.3 ℃. Το μέγεθος της θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης παρατηρείται 35 mm 

στην πλευρά του χαλκού, ενώ 24 mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου.  
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Εικ. 4.3 Εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1000 rpm 

και ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της συγκόλλησης. 

 

Σχ. 4.3 Θερμοκρασιακό προφίλ με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1000 rpm και 

ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της συγκόλλησης. 
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• Αριθμητικό_Δοκίμιο_2 : 1150 rpm και 60 mm/min 

Η θερμοκρασιακή κατανομή του Δοκιμίου_2 επιτεύχθηκε εφαρμόζοντας στο 

εργαλείο συνοριακές συνθήκες περιστροφικής ταχύτητας 1150 rpm και ταχύτητα 

συγκόλλησης 60 mm/min, δηλαδή επιλέχθηκε λόγος ταχύτητας περιστροφής προς 

ταχύτητα συγκόλλησης ίσος με 19.17 rev/mm. Η εύρεση κομβικής (nodal) 

θερμοκρασιακής κατανομής επιτεύχθηκε σχηματίζοντας ένα μονοπάτι (path) κατά 

πλάτος της κατεύθυνσης συγκόλλησης για τα τρία στάδια συγκόλλησης (βύθισης, 

σταθεροποίησης, συγκόλλησης) και διήρκησε 56 ώρες, εκ των οποίων 12 ώρες 

χρειάστηκε το στάδιο βύθισης, 6 ώρες το στάδιο σταθεροποίησης και 38 ώρες το 

στάδιο της συγκόλλησης. 

Η διαδικασία εύρεσης των αποτελεσμάτων ακολουθήθηκε με τον ίδιο τρόπο του 

Δοκιμίου_1. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε ο σχηματισμός των τεσσάρων 

ζωνών με διαφορά στην ανάπτυξη θερμοκρασιών. Στο στάδιο της βύθισης, το μέγεθος 

της ζώνης ανάδευσης είναι 4 mm και η θερμοκρασία εντός της ζώνης λαμβάνει τιμές 

250.8 ℃ έως 294 ℃. Η μικρότερη τιμή αντιστοιχεί στο σημείο όπου το κράμα 

αλουμινίου και ο χαλκός βρίσκονται σε επαφή, ενώ η μέγιστη αντιστοιχεί 3.7 mm στην 

πλευρά του κράματος αλουμινίου. Το εύρος τιμών της ζώνης του κράματος αλουμινίου 

είναι 47.2-225.8 ℃, ενώ του χαλκού 47.2-157.6 ℃. Το μέγεθος της θερμικά 

επηρεαζόμενης ζώνης παρατηρείται 24 mm στην πλευρά του χαλκού, ενώ 20 mm στην 

πλευρά του κράματος αλουμινίου. 
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Εικ. 4.4 Εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1150 rpm 

και ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της βύθισης. 

 

Σχ. 4.4 Θερμοκρασιακό προφίλ με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1150 rpm και 

ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της βύθισης. 
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Στο στάδιο της σταθεροποίησης του εργαλείου, το μέγεθος της ζώνης ανάδευσης 

είναι 4 mm και η θερμοκρασία εντός της ζώνης λαμβάνει τιμές 387.5 ℃ έως 426.1 ℃. 

Ως συνέχεια του σταδίου της βύθισης, έτσι και στο στάδιο της σταθεροποίησης του 

εργαλείου, η μικρότερη τιμή αντιστοιχεί στο σημείο όπου το κράμα αλουμινίου και ο 

χαλκός βρίσκονται σε επαφή, ενώ η μέγιστη αντιστοιχεί 3.7 mm στην πλευρά του 

κράματος αλουμινίου. Το εύρος τιμών της ζώνης του κράματος αλουμινίου είναι 253.7-

389.7 ℃, ενώ του χαλκού 214.7-325.8 ℃. Το μέγεθος της θερμικά επηρεαζόμενης 

ζώνης παρατηρείται 32 mm στην πλευρά του χαλκού, ενώ 24 mm στην πλευρά του 

κράματος αλουμινίου. 

 

 

Εικ. 4.5 Εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1150 rpm 

και ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της σταθεροποίησης. 
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Σχ. 4.5 Θερμοκρασιακό προφίλ με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1150 rpm και 

ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της σταθεροποίησης. 

Στο στάδιο της συγκόλλησης, το μονοπάτι εφαρμόστηκε σε απόσταση 65 mm 

κατά μήκος της συγκόλλησης λόγω σταθεροποίησης της θερμοκρασίας. Το μέγεθος 

της ζώνης ανάδευσης είναι 4 mm και η θερμοκρασία εντός της ζώνης λαμβάνει τιμές 

450.6 ℃ έως 535.7 ℃. Ως συνέχεια του σταδίου της βύθισης και του σταδίου της 

σταθεροποίησης του εργαλείου, έτσι και στο στάδιο της συγκόλλησης η μικρότερη 

τιμή αντιστοιχεί στο σημείο όπου το κράμα αλουμινίου και ο χαλκός βρίσκονται σε 

επαφή, ενώ η μέγιστη αντιστοιχεί 2.5 mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου. Το 

εύρος τιμών της ζώνης του κράματος αλουμινίου είναι 253.7-389.7 ℃, ενώ του χαλκού 

214.7-325.8 ℃. Το μέγεθος της θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης παρατηρείται 32 mm 

στην πλευρά του χαλκού, ενώ 25 mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου. 
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Εικ. 4.6 Εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1150 rpm 

και ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της συγκόλλησης. 

 

Σχ. 4.6 Θερμοκρασιακό προφίλ με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1150 rpm και ταχύτητας 

συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της συγκόλλησης. 
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• Αριθμητικό_Δοκίμιο_3 : 1300 rpm και 20 mm/min 

Η θερμοκρασιακή κατανομή του Δοκιμίου_3 επιτεύχθηκε εφαρμόζοντας στο 

εργαλείο συνοριακές συνθήκες περιστροφικής ταχύτητας 1300 rpm και ταχύτητα 

συγκόλλησης 60 mm/min, δηλαδή επιλέχθηκε λόγος ταχύτητας περιστροφής προς 

ταχύτητα συγκόλλησης ίσος με 21.67 rev/mm. Η εύρεση κομβικής (nodal) 

θερμοκρασιακής κατανομής επιτεύχθηκε σχηματίζοντας ένα μονοπάτι (path) κατά 

πλάτος της κατεύθυνσης συγκόλλησης για τα τρία στάδια συγκόλλησης (βύθισης, 

σταθεροποίησης, συγκόλλησης) και διήρκησε 56 ώρες εκ των οποίων 12 ώρες 

χρειάστηκε το στάδιο βύθισης, 6 ώρες το στάδιο σταθεροποίησης και 38 ώρες το 

στάδιο της συγκόλλησης. 

Η διαδικασία εύρεσης των αποτελεσμάτων ακολουθήθηκε με τον ίδιο τρόπο του 

Δοκιμίου_1 και του Δοκιμίου_2. Και σε αυτή την περίπτωση παρατηρήθηκε ο 

σχηματισμός των τεσσάρων ζωνών με την διαφορά των μεγεθών. Στο στάδιο της 

βύθισης, το μέγεθος της ζώνης ανάδευσης είναι 4 mm και η θερμοκρασία εντός της 

ζώνης λαμβάνει τιμές 267.9 ℃ έως 313.9 ℃. Η μικρότερη τιμή αντιστοιχεί στο σημείο 

όπου το κράμα αλουμινίου και ο χαλκός βρίσκονται σε επαφή, ενώ η μέγιστη 

αντιστοιχεί 3.7 mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου. Το εύρος τιμών της ζώνης 

του κράματος αλουμινίου είναι 48-240 ℃, ενώ του χαλκού 37.7-166 ℃. To μέγεθος 

της θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης παρατηρείται 24 mm στην πλευρά του χαλκού , ενώ 

21 mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου. 
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Εικ. 4.7 Εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1300 rpm 

και ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της βύθισης. 

 

Σχ. 4.7 Θερμοκρασιακό προφίλ με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1300 rpm και 

ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της βύθισης. 
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Κατά το στάδιο της σταθεροποίησης του εργαλείου, το μέγεθος της ζώνης 

ανάδευσης είναι 4 mm και η θερμοκρασία εντός της ζώνης λαμβάνει τιμές 412.89 ℃ 

έως 461.1 ℃. Ως συνέχεια του σταδίου της βύθισης, έτσι και στο στάδιο της 

σταθεροποίησης του εργαλείου, η μικρότερη τιμή αντιστοιχεί στο σημείο όπου το 

κράμα αλουμινίου και ο χαλκός βρίσκονται σε επαφή, ενώ η μέγιστη αντιστοιχεί 3.7 

mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου. Το εύρος τιμών της ζώνης του κράματος 

αλουμινίου είναι 334.7-444.4 ℃, ενώ του χαλκού 236.7-350 ℃. Το μέγεθος της 

θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης παρατηρείται 32 mm στην πλευρά του χαλκού , ενώ 25 

mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου. 

 

Εικ. 4.8 Εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1300 rpm 

και ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της σταθεροποίησης. 
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Σχ. 4.8 Θερμοκρασιακό προφίλ με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1300 rpm και 

ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της σταθεροποίησης. 

 

Στο στάδιο της συγκόλλησης, το μονοπάτι εφαρμόστηκε σε απόσταση 65 mm 

κατά μήκος της συγκόλλησης λόγω σταθεροποίησης της θερμοκρασίας. Το μέγεθος 

της ζώνης ανάδευσης είναι 4 mm και η θερμοκρασία εντός της ζώνης λαμβάνει τιμές 

481.9 ℃ έως 552.1 ℃. Ως συνέχεια του σταδίου της βύθισης και του σταδίου της 

σταθεροποίησης του εργαλείου, έτσι και στο στάδιο της συγκόλλησης η μικρότερη 

τιμή αντιστοιχεί στο σημείο όπου το κράμα αλουμινίου και ο χαλκός βρίσκονται σε 

επαφή, ενώ η μέγιστη αντιστοιχεί 2.5 mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου. Το 

εύρος τιμών της ζώνης του κράματος αλουμινίου είναι 153.4-417.6 ℃, ενώ του χαλκού 

266.3-403.3 ℃. Το μέγεθος της θερμικά επηρεαζόμενης ζώνης παρατηρείται 36 mm 

στην πλευρά του χαλκού, ενώ 25 mm στην πλευρά του κράματος αλουμινίου. 
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Εικ. 4.9 Εύρεση θερμοκρασιακής κατανομής με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1300 rpm 

και ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της συγκόλλησης. 

 

Σχ. 4.9 Θερμοκρασιακό προφίλ με συνθήκες ταχύτητας περιστροφής 1300 rpm και 

ταχύτητας συγκόλλησης 60 mm/min κατά το στάδιο της συγκόλλησης. 
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 Στην Εικ. 4.10 και στο Σχ. 4.10 παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή και 

το θερμοκρασιακό προφίλ όλων των συνθηκών συγκόλλησης (Αριθμητικό_Δοκίμιο_1, 

Αριθμητικό_Δοκίμιο_2, Αριθμητικό_Δοκίμιο_3) για όλα τα στάδια (βύθισης, 

σταθεροποίησης, συγκόλλησης). Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των διαφορετικών 

συνθηκών συγκόλλησης παρατηρείται ότι, η θερμοκρασία ακολουθεί ένα σταθερό 

προφίλ για όλες τις συνθήκες συγκόλλησης για όλα τα στάδια. 

Κατά το στάδιο της βύθισης του εργαλείου παρατηρείται ότι, καθώς αυξάνεται η 

ταχύτητα περιστροφής προκαλείται μία αύξηση στο ποσό εισαγωγής θερμότητας 

εξαιτίας της τριβής ανάμεσα στο εργαλείο και τα προς συγκόλληση δοκίμια. Όταν ο 

πείρος έρχεται σε επαφή με το δοκίμιο του κράματος αλουμινίου (λόγω μετατόπισης 

εργαλείου 2 mm προς την πλευρά του κράματος αλουμινίου), η θερμοκρασία τείνει να 

αυξηθεί στην περιοχή κάτω και γύρω από τον πείρο. Όταν ο πείρος έρθει σε επαφή με 

το δοκίμιο, η υψηλότερη θερμοκρασία βρίσκεται στο κάτω μέρος του πείρου και όταν 

έρθει σε πλήρη βύθιση, τότε η υψηλότερη θερμοκρασία βρίσκεται στην περιοχή 

ανάμεσα από το περιαυχένιο και τον πείρο. 

Κατά το στάδιο της σταθεροποίησης του εργαλείου παρατηρείται ότι, με την 

αύξηση της ταχύτητας περιστροφής, αυξάνεται η θερμοκρασία. Επίσης, η θερμοκρασία 

δεν έχει λάβει τιμή θερμοκρασίας πλησίον της θερμοκρασίας συγκόλλησης. Κάτι 

τέτοιο θα σήμαινε ότι, ο χρόνος παραμονής σταθεροποίησης του εργαλείου δεν ήταν 

επαρκής με αποτέλεσμα την καταγραφή χαμηλότερης τιμής θερμοκρασίας. 

Κατά το στάδιο της συγκόλλησης μπορεί να παρατηρηθεί ότι, η θερμοκρασία 

αυξάνεται καθώς πραγματοποιείται η συγκόλληση, ενώ παρουσιάζει τάση για 

σταθεροποίηση της θερμοκρασίας περίπου στα 65 mm της συγκόλλησης. Αυτό 

επιβεβαιώνει την προηγούμενη θεώρηση ανεπαρκούς εισαγωγής θερμότητας στο 

στάδιο της σταθεροποίησης. Επίσης, κατά το στάδιο της σταθεροποίησης και κατά την 

εκκίνηση του σταδίου συγκόλλησης, δημιουργήθηκε μια χαμηλή ποσότητα ροής 

θερμότητας λόγω της ξαφνικής επαφής μεταξύ του εργαλείου και των ανόμοιων 

τεμαχίων προς την κατεύθυνση της συγκόλλησης. Αυτή η ροή θερμότητας δεν 

επηρέασε πολύ τη θερμοκρασία εντός της ζώνης ανάδευσης, αλλά μάλλον αύξησε τη 

θερμοκρασία στις περιοχές εκτός της ζώνης ανάδευσης με σταδιακό τρόπο. 

  



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

79 

 

 

 

 
Εικ. 4.10 Θερμοκρασιακή κατανομή των τριών συνθηκών συγκόλλησης. 

 

 
Σχ. 4.10 Θερμοκρασιακό προφίλ των τριών συνθηκών συγκόλλησης. 
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Στο Σχ. 4.11 απεικονίζεται η μέγιστη τιμή θερμοκρασίας για την εκάστοτε 

συνθήκη συγκόλλησης. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι, η υψηλότερη θερμοκρασία 

επιτυγχάνεται κατά τη διάρκεια της υψηλότερης ταχύτητας περιστροφής λόγω 

υψηλότερης εισαγωγής θερμότητας. Όταν η ταχύτητας περιστροφής ισούται με 1000 

rpm, τότε η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας αντιστοιχεί στους 521.6 ℃. Η θερμοκρασία 

γίνεται ίση με 535.7 ℃ και 552.1 ℃, όταν η ταχύτητα περιστροφής γίνει ίση με 1150 

rpm και 1300 rpm, αντίστοιχα. 

Ο σχηματισμός των τεσσάρων ζωνών επαληθεύεται σε όλες τις συνθήκες 

συγκόλλησης. Οι ζώνες δημιουργούνται κατά τον ίδιο τρόπο, όμως αναπτύσσουν 

διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι τέσσερις περιπτώσεις δείχνουν ότι, η κατανομή 

θερμοκρασίας στην πλευρά που υποχωρεί είναι λίγο υψηλότερη από την τιμή της 

πλευράς προώθησης σε όλα τα στάδια. Η διαφορά στην κατανομή θερμοκρασίας 

μεταξύ των πλευρών προώθησης και υποχώρησης μπορεί να αποδοθεί στην 

ακανόνιστη παραγωγή θερμότητας και στις δύο πλευρές, η οποία συμβαίνει λόγω των 

ασύμμετρων θερμικών ιδιοτήτων των υλικών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι δεν 

θα υπάρχει επαναλαμβανόμενη ανάμειξη των δύο υλικών μέσα στο ψήγμα 

συγκόλλησης διότι ο πείρος εισέρχεται μόνο στην πλευρά του κράματος αλουμινίου 

αντί στη γραμμή άρθρωσης μεταξύ των βασικών υλικών. Όταν το περιστροφικό 

εργαλείο ξεκινά την κίνησή του, ο πείρος σέρνει υλικό γύρω του και το εναποθέτει 

τόσο μπροστά όσο και πίσω του, γεγονός που προκαλεί διαφορετικούς στροβίλους. 

Αυτή η μορφολογία διαπιστώθηκε από τους D. García-Navarro και τους λοιπούς [37] 

σε παρόμοιες συνθήκες συγκόλλησης κι αναμένεται σε αυτές τις συνθήκες.  

Όσον αφορά τα κατακρημνίσματα, τα οποία υποθέτουμε ότι θα δημιουργηθούν 

με βάση το διάγραμμα φάσεων και την θερμοκρασία που αναπτύσσεται, είναι τα Al2Cu 

(θ φάση), τα AlCu (η1 φάση), Al4Cu9 (γ1 φάση) και Al3Cu4 (ζ2 φάση). Σε όλες τις 

συγκολλήσεις, η παρουσία ενδομεταλλικών ενώσεων αναμένεται να είναι στην πλευρά 

του χαλκού, λόγω μετατόπισης εργαλείου κατά 2 mm, κυρίως εντός της ζώνης 

ανάδευσης και θερμομηχανικά επηρεαζόμενης ζώνης. Οι περιοχές με τη λιγότερη 

παρουσία ενδομεταλλικών ενώσεων θα είναι αυτές που βρίσκονται πιο κοντά στο 

κράμα αλουμινίου. Υψηλές συνθήκες εισαγωγής θερμότητας οδηγούν στην ανάπτυξη 

περισσότερων ενδομεταλλικών ενώσεων κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περισσότερη 

ύπαρξη των ενώσεων στο Αριθμητικό_Δοκίμιο_3 και λιγότερη στο 

Αριθμητικό_Δοκίμιο_1. Αυτό υποστηρίζεται από σχετικές ερευνητικές εργασίες [37], 

[60] και [61]. 
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Επιπλέον, αν η υπόθεση δημιουργίας των ενδομεταλλικών ενώσεων Al2Cu, 

AlCu, Al4Cu9 και  Al3Cu4 είναι ορθή, τότε η ηλεκτρική αγωγιμότητα της συγκόλλησης 

αναμένεται να είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αγωγιμότητα του αλουμινίου αλλά 

μικρότερη από του χαλκού. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο πάχος των ενδομεταλλικών 

ενώσεων. Οι ενδομεταλλικές ενώσεις έχουν μεγαλύτερο πάχος σε υψηλές ταχύτητες 

περιστροφής λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών που αναπτύσσονται. Επίσης, αξίζει 

να σημειωθεί ότι, η ειδική αντίσταση των Al2Cu, AlCu, Al4Cu9 και  Al3Cu4 είναι 

περίπου 6.7 και 4.1 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με του χαλκού και του αλουμινίου, 

αντίστοιχα, κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ηλεκτρική αγωγιμότητα της συγκόλλησης 

να είναι μεγαλύτερη σε σύγκριση με την αγωγιμότητα του αλουμινίου αλλά μικρότερη 

από του χαλκού. Επιπλέον, το Αριθμητικό_Δοκίμιο_3 θεωρητικά θα παρουσιάσει την 

υψηλότερη σκληρότητα από όλα τα δοκίμια κι αυτό οφείλεται στην ύπαρξη 

περισσότερων ενδομεταλλικών ενώσεων. Από την άλλη πλευρά, το όριο διαρροής και 

η αντοχή σε εφελκυσμό αναμένεται υψηλότερη στο Αριθμητικό_Δοκίμιο_1 λόγω της 

εγγενούς φύσης των ενδομεταλλικών ενώσεων. 

 

 

Σχ. 4.11 Μέγιστη θερμοκρασία διαφορετικών συνθηκών συγκόλλησης. 
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Κεφάλαιο 5. Συμπεράσματα 

Ο σκοπός της εργασίας ήταν να μελετηθεί η πρόβλεψη της θερμοκρασιακής 

κατανομής μετωπικής συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση καθαρού χαλκού και 

κράματος αλουμινίου 6061-Τ6 με την προσέγγιση Coupled Eulerian – Lagrangian στις 

ίδιες συνθήκες μεταβάλλοντας μόνο την ταχύτητα περιστροφής. 

 

Τα κυριότερα συμπεράσματα της εργασίας είναι: 

 

• η επιτυχής χρήση της μεθόδου Coupled Eulerian-Lagrangian ως εργαλείο 

προσομοίωσης της ανόμοιας συγκόλλησης με τριβή και ανάδευση 

χαλκού/αλουμινίου διότι τα αποτελέσματα συμπίπτουν με εκείνα της 

βιβλιογραφίας. 

• η συγκόλληση με τις πιο επιθυμητές ιδιότητες για ηλεκτρικές εφαρμογές θα 

θεωρούνταν η συγκόλληση του Αριθμητικού_Δοκιμίου_1, εξαιτίας της 

μέγιστης θερμοκρασίας που αναπτύχθηκε και της πρόβλεψης σχηματισμού 

λιγότερων ενδομεταλλικών ενώσεων.  

• τα αποτελέσματα του Αριθμητικού_Δοκιμίου_2 και του 

Αριθμητικού_Δοκιμίου_3 δείχνουν να μην διαθέτουν τις κατάλληλες 

θερμοκρασίες για μία επιθυμητή συγκόλληση διότι πλησιάζουν το σημείο 

τήξης του κράματος αλουμινίου. 

• η μεγαλύτερη συνεισφορά του περιαυχενίου στην εισαγωγή θερμότητας η 

οποία αποδεικνύεται μέσω της θερμοκρασιακής κατανομής διότι κατά το 

αρχικό στάδιο παρατηρούμε μικρότερες θερμοκρασίες σε σχέση με το τελικό 

στάδιο.  

• αύξηση της ταχύτητας περιστροφής προκαλεί αύξηση της μέγιστης 

θερμοκρασίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας λόγω αύξησης εισαγωγής 

θερμότητας. 

• και στις τρεις περιπτώσεις, η μέγιστη θερμοκρασία δημιουργείται εντός της 

ζώνης ανάδευσης η οποία δημιουργείται στην πλευρά του κράματος αλουμινίου 

εξαιτίας της μετατόπισης του εργαλείου. 

• η συγκόλληση χαλκού/αλουμινίου μπορεί να πραγματοποιηθεί για ηλεκτρικές 

εφαρμογές λόγω των ενδομεταλλικών ενώσεων που σχηματίζονται, όπως 

υποθετικά έχει προβλεφθεί στην εργασία αλλά και στην βιβλιογραφία.  
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• η χρήση της μεθόδου Coupled Eulerian – Lagrangian είναι εφικτό να 

χρησιμοποιηθεί από ερευνητές για διάφορες συγκολλήσεις με τριβή και 

ανάδευση λόγω αξιόπιστων αποτελεσμάτων που προκύπτουν από την 

βιβλιογραφία. 

 



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

85 

 

Βιβλιογραφία 
 

[1]  Δ. Ι. Παντελής, Β. Ι. Παπάζογλου και Γ. Ν. Χαϊδεμενόπουλος, Επιστήμη και 

τεχνολογία των συγκολλήσεων, Ελλάδα: Τζιόλα, 2019.  

[2]  S. Renwick, Copper alloys: processes, applications and developments, USA: NY 

Research Press, 2015.  

[3]  R. S. Mishra and N. Kumar, "Introduction," in Friction stir welding and 

processing, Switzerland, Springer, 2014.  

[4]  Γ. Ε. Σταυρουλάκης, Μ. Ε. Σταυρουλάκη και Α. Δ. Μουράντοβα, Υπολογιστική 

Μηχανική, Ελλάδα: Σύνδεσμος Eλληνικών Aκαδημαϊκών Bιβλιοθηκών, 2015.  

[5]  https://blog.mtiwelding.com/will-it-join-copper-and-aluminum.  

[6]  Ν. Gotawala and Α. Shrivastava, "Analysis of material distribution in dissimilar 

friction stir welded joints of Al 1050 and copper," J. Manuf. Process., vol. 57, p. 

725–736, 2020.  

[7]  N. M. Daniolos and D. I. Pantelis, "Microstructural and mechanical properties of 

dissimilar friction stir welds between AA6082-T6 and AA7075-T651," Int. J. 

Adv. Manuf. Technol., vol. 88, p. 2497–2505, 2017.  

[8]  C. J. Dawes and W. M. Thomas, "Friction stir joining of aluminium alloys," TWI 

Bulletin, vol. 6, pp. 124-127, 1995.  

[9]  B. S. Roy, 3D modeling & finite element analysis of friction stir welding process, 

Mauritius: Lampert Academic Publishing, 2017.  

[10]  https://www.techpilot.de/lexikon/ruehrreibschweissen/.  

[11]  S. K. Sahu, K. Pal, R. P. Mahto and P. Dash, "Monitoring of friction stir welding 

for dissimilar Al 6063 alloy to polypropylene using sensor signals," Int. J. Adv. 

Manuf. Technol., vol. 104, p. 159–177, 2019.  

[12]  R. S. Mishra and N. Kumar, "Fundamentals of the friction stir process," in 

Friction stir welding and processing, Switzerland, Springer, 2014.  

[13]  R. S. Mishra and N. Kumar, "Dissimilar metal friction stir welding," in Friction 

stir welding and processing, Switzerland, Springer, 2014.  

[14]  K. P. Mehta and V. J. Badheka, "A review on dissimilar friction stir welding of 

copper to aluminum: process, properties and variants," Mater. Manuf. Process., 

vol. 31(3), pp. 233-254, 2016.  

[15]  H. B. Schmidt and J. H. Hattel, "Thermal modelling of friction stir welding," Scr. 

Mater., vol. 58(5), pp. 332-337, 2008.  

[16]  H. Schmidt, J. Hattel and J. Wert, "An analytical model for the heat generation in 

friction stir welding," Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., vol. 12, pp. 143-157, 

2004.  

[17]  R. S. Mishra and N. Kumar, "Friction stir welding configurations and tool 

selection," in Friction Stir Welding and Processing, Switzerland, Springer, 2014.  

[18]  Α. Λεκάτου, Βιομηχανικά Κράματα, Ελλάδα: Παπασωτηρίου, 2005.  

[19]  A. Arora , A. De and T. DebRoy, "Toward optimum friction stir welding tool 

shoulder diameter," Scr. Mater., vol. 64, pp. 9-12, 2011.  

[20]  R. S. Mishra and . N. Kumar, "FSW of aluminum alloys," in Friction stir welding 

and processing, Switzerland, Springer, 2014.  



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

86 

 

[21]  A. Meilinger and I. Török, "The importance of friction stir welding tool," 

Production processes and systems, vol. 6(1), pp. 25-34, 2013.  

[22]  K. P. Mehta and V. J. Badheka, "Investigations on friction stir welding defects 

for dissimilar copper to aluminum materials under different process parameters," 

ICFP, 2014.  

[23]  J. Abdallah, M. Ibrahim, S. A. Sawallha, N. Gharaibeh, M. Al-Rashdan and D. A. 

Al- Qahsi, "Surface Morphology and Mechanical Properties of Aluminum-

Copper Joints Welded by Friction Stir Welding," Contemp. Eng. Sci., vol. 7(5), 

pp. 219-230, 2014.  

[24]  C. V. Rao, G. M. Reddy and K. S. Rao, "Influence of tool pin profile on 

microstructure and corrosion behaviour of AA2219 Al–Cu alloy friction stir weld 

nuggets," Def. Technol., vol. 11(3), pp. 197-208.  

[25]  I. Galvão, C. Oliveira, A. Loureiro and D. M. Rodrigues, "Formation and 

distribution of brittle structures in friction stir welding of aluminium and copper: 

influence of process parameters," Sci. Technol. Weld. Join., vol. 16(8), pp. 681-

689, 2011.  

[26]  P. Xue, D. R. Ni, D. Wang, B. L. Xiao and Z. Y. Ma, "Effect of friction stir 

welding parameters on the microstructure and mechanical properties of the 

dissimilar Al–Cu joints," Mater. Sci. Eng. A, vol. 528(13), pp. 4683-4689, 2011.  

[27]  Y. Fotouhi, S. Rasaee, A. Askari and H. Bisadi, "Effect of transverse speed of the 

tool on microstructure and mechanical properties in dissimilar butt friction stir 

welding of al5083–copper sheets," Eng. Solid Mech., vol. 2(3), pp. 239-246, 

2014.  

[28]  M. X. Muthu and V. Jayabalan, "Tool travel speed effects on the microstructure 

of friction stir welded aluminum–copper joints," vol. 217, p. 105–113, 2015.  

[29]  G. Karrar, A. Galloway, A. Toumpis, H. Li and F. Al-Badour, "Microstructural 

characterisation and mechanical properties of dissimilar AA5083-copper joints 

produced by friction stir welding," J. Mater. Res. Technol., vol. 9(5), pp. 11968-

11979, 2020.  

[30]  K. P. Mehta and V. J. Badheka, "Effects of Tilt Angle on the Properties of 

Dissimilar Friction Stir Welding Copper to Aluminum," Mater. Manuf. Process., 

vol. 31, p. 255–263, 2016.  

[31]  N. Dialami, M. Cervera and M. Chiumenti, "Effect of the tool tilt angle on the 

heat generation and the material flow in friction stir welding," Metals, vol. 9(1), 

no. 28, 2019.  

[32]  I. Galvão, A. Loureiro, D. Verdera, D. Gesto and D. M. Rodrigues, "Influence of 

tool offsetting on the structure and morphology of dissimilar aluminum to copper 

friction stir welds," Metall. Mater. Trans. A Phys. Metall. Mater. Sci ., vol. 43(13), 

pp. 5096-5105, 2012.  

[33]  R. S. Mishra and M. W. Mahoney, "Temperature distribution and resulting metal 

flow," in Friction stir welding and processing, USA, ASM International, 2007.  

[34]  I. Galvao, R. M. Leal, A. Loureiro and D. M. Rod, "Material flow in 

heterogeneous friction stirwelding of aluminium and copper thin sheets," Sci. 

Technol. Weld. Join., vol. 15(8), pp. 654-660, 2010.  

[35]  H. Dawson, Friction stir welding of ODS steels for future generation nuclear 

reactors, University of Manchester, 2017.  



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

87 

 

[36]  K. N. Krishnan, "On the formation of onion rings in friction stir welds," Mater. 

Sci. Eng. A, vol. 327, p. 246–251, 2002.  

[37]  D. García-Navarro, J. C. Ortiz-Cuellar, J. S. Galindo-Valdés, J. Gómez-Casas , 

C. R. Muñiz-Valdez and N. A. Rodríguez-Rosales, "Effects of the FSW 

parameters on microstructure and electrical properties in Al 6061-T6- Cu C11000 

plate joints," Crystals, vol. 11(1), 2021.  

[38]  O. Mokhtari, M.-S. Kim, H. Nishikawa, F. Kawashiro, S. Itoh, T. Maeda, T. 

Hirose and T. Eto, "Investigation of formation and growth behavior of Cu/Al 

intermetallic compounds during isothermal aging," Transactions of The Japan 

Institute of Electronics Packaging, vol. 7(1), 2014.  

[39]  Y. Wei, H. Li, P. Xiao and J. Zou, "Microstructure and conductivity of the Al-Cu 

joint processed by friction stir welding," Adv. Mater. Sci. Eng., p. 1–10, 2020.  

[40]  E. T. Akinlabi, "Effect of shoulder size on weld properties of dissimilar metal 

friction stir welds," J. Mater. Eng. Perform., vol. 21(7), pp. 1514-1519, 2011.  

[41]  L.-E. Lindgren, "Thermomechanics of welding," in Computational welding 

mechanics, United Kingdom, Woodhead Publishing .  

[42]  Γ. Ι. Τσαμασφύρος και Ε. Ε. Θεοτόκογλου, Μέθοδος των πεπερασμένων 

στοιχείων Ι, Ελλάδα: Συμμετρία, 2005.  

[43]  J. Konkol, Numerical solutions for large deformation problems in geotechnical 

engineering, PhD Interdisciplinary Journal, 2014, pp. 49-55. 

[44]  F. Al-Badour, N. Merah, A. Shuaib and A. Bazoune, "Coupled Eulerian 

Lagrangian finite element modeling of friction stir welding," J. Mater. Process., 

vol. 213, p. 1433–1439, 2013.  

[45]  https://abaqus-docs.mit.edu/2017/English/SIMACAECAERefMap/simacae-c-

adveulerianeela.htm.  

[46]  https://abaqus-docs.mit.edu/2017/English/SIMACAEANLRefMap/simaanl-c-

euleriananalysis.htm#simaanl-c-aeuleriananal-section.  

[47]  https://abaqus-docs.mit.edu/2017/English/SIMACAECAERefMap/simacae-c-

adveulerianvolfracreq.htm.  

[48]  M. Iordache, C. Badulescu, D. Iacomi, E. Nitu and C. Ciuca, "Numerical 

simulation of the friction stir welding process using coupled Eulerian Lagrangian 

method," IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, vol. 

145(022017), 2016.  

[49]  V. Malik, N. K. Sanjeev, S. H. Hebbar and S. V. Kailas, "Investigations on the 

effect of various tool pin profiles in friction stir welding using finite element 

simulations," Procedia Eng., vol. 97, p. 1060 – 1068, 2014.  

[50]  K. N. Salloomi and S. Al-Sumaidae, "Coupled Eulerian–Lagrangian prediction of 

thermal and residual stress environments in dissimilar friction stir welding of 

aluminum alloys," J. Adv. Join. Proc., vol. 3(100052), 2021.  

[51]  Z. Hou, J. Sheikh-Ahmad, F. Jarrar and F. Ozturk, "Residual stresses in dissimilar 

friction stir welding of AA2024 and AZ31: experimental and numerical study," 

J. Manuf. Sci. Eng., vol. 140(051015), 2018.  

[52]  G. Kerrar, N. Merah, A. N. Shuaib, F. Al-Badour and A. Bazoune, "Experimental 

and numerical investigations of friction stir welding of aluminum to copper," in 

Applied mechanics, behavior of materials and engineering systems, Switzerland, 

Springer, 2017.  



Μεταπτυχιακή Εργασία  Κωνσταντίνος Αργύρης 

88 

 

[53]  M. Iordache, E. Nitu, C. Badulescu, D. Iacomi, L. Botila and B. Radu, "Evaluation 

of thermal distribution in friction stir welding on dissimilar materials (Cu-Al) 

using infrared thermography and numerical simulation," Adv. Mat. Res., vol. 

1138, pp. 113-118.  

[54]  K. C. Mills, "Symbols, Abbreviations, Units," in Recommended values of 

thermophysical properties for selected commercial alloys, England, Woodhead 

Publishing Ltd and ASM International, 2002.  

[55]  J. J. Valencia and P. N. Quested, "Thermophysical properties," ASM Handbook, 

vol. 15, pp. 468-481, 2008.  

[56]  Y. S. Touloukian and C. Y. Ho, "Thermal expansion metallic elements and 

alloys," in Thermophysical properties of matter, England, Heyden & Son, Ltd., 

1975.  

[57]  A. Bertarelli, "Beam-induced damage mechanisms and their calculation," Cern, 

Switzerland, 2016. 

[58]  B. T. Long, N. Cuong, P. N. Huu, H. A. Toan and P. Janmanee, "Enhanced 

material removal rate and surface quality of H13 steel in electrical discharge 

machining with graphite electrode in rough machining," Int. J. Eng. Sci. Technol., 

vol. 4(2), 2015.  

[59]  N. P. Patel, P. Parlikar, R. S. Dhari, K. Mehta and M. Pandya, "Numerical 

modelling on cooling assisted friction stir welding of dissimilar Al-Cu joint," J. 

Manuf. Process., vol. 47, pp. 98-109, 2019.  

[60]  N. Kumar, W. Yuan and R. S. Mishra, "Friction stir welding of dissimilar 

materials," Frict. Stir Weld. Dissimilar Mater., pp. 71-114, 2015.  

[61]  H. Okamoto, M. E. Schlesinger and E. M. Mueller, Volume 3: Alloy Phase 

Diagrams, USA: ASM International, 2016.  

 
 


