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Περίληψη διδακτορικής διατριβής
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η μελέτη της ποιότητας, μέσω της

διερεύνησης των μικροδομικών χαρακτηριστικών και των τριβολογικών ιδιοτήτων,

μεταλλικών και κεραμικών επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού. Η ποιότητα των

επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που έχουν να

κάνουν με τις συνθήκες ψεκασμού, με τις ιδιότητες των πρώτων υλών αλλά και με το είδος

της τεχνικής που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Η διατριβή επικεντρώθηκε σε πέντε βασικές

παραμέτρους που φαίνεται ότι επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των επιστρωμάτων,

οδηγώντας στην κατανόηση της επίδρασής τους στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση

των ψεκασμών.

Έτσι, μελετήθηκε κατ’ αρχάς η επίδραση του υποστρώματος στις ιδιότητες των

επιστρωμάτων, επιλέγοντας δύο ανοξείδωτους χάλυβες, διαφορετικής μεταλλουργίας και

θερμικών ιδιοτήτων, οι οποίοι επικαλύφθηκαν με μεταλλική και κεραμική επίστρωση με την

τεχνική του ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος. Τόσο κατά τη δημιουργία της μεταλλικής

όσο και της κεραμικής επίστρωσης, η υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα του μαρτενσιτικού

χάλυβα, σε σχέση με τον ωστενιτικό, είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία απαγωγή της

θερμότητας από την επιφάνεια και επομένως χαμηλότερη θερμοκρασία υποστρώματος.

Αυτό οδήγησε σε μη ικανοποιητική απόθεση και στερεοποίηση των τηγμένων σωματιδίων

της σκόνης και κατ’ επέκταση των στρωμάτων που αποτελούν την επικάλυψη έχοντας ως

αποτέλεσμα και την υποβάθμιση των μικροδομικών χαρακτηριστικών της.

Ο δεύτερος παράγοντας που μελετήθηκε ήταν η εφαρμογή συνδετικού υλικού

(επίστρωση NiAl) μεταξύ υποστρώματος (χάλυβας μετρίου άνθρακα AISI 1045) και

κεραμικής επίστρωσης (Cr2O3) και ο τρόπος επίδρασής του στις ιδιότητες της επίστρωσης.

Η εφαρμογή του Ni-5%Al, ως συνδετικό επίστρωμα μεταξύ του χάλυβα και της κεραμικής

επίστρωσης Cr2O3, οδήγησε σε αύξηση της μικροσκληρότητας, μείωση του ποσοστού του

πορώδους κατά ~27%, αύξηση της αντοχής σε πρόσφυση και βελτίωση της συμπεριφοράς

σε φθορά.

Τρίτος παράγοντας που μελετήθηκε ήταν η επίδραση της κοκκομετρίας της σκόνης

ψεκασμού στις ιδιότητες των επιστρωμάτων. Για τη δημιουργία των επιστρωμάτων

χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές τεχνικές, η τεχνική του ατμοσφαιρικού ψεκασμού

πλάσματος και η τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου. Για την

τεχνική του ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος ως υλικό επικάλυψης μελετήθηκε σκόνη

χάλυβα μετρίου άνθρακα της Sulzer Metco, µε συμβατική και νανοκρυσταλλική δομή. Ενώ

για την τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου ως υλικό επικάλυψης

επιλέχθηκε κραματωμένος χάλυβας της εταιρείας Sulzer Metco, µε συμβατική και

νανοκρυσταλλική δομή, επίσης. Μετά τον ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος, παρόλο που

η συμβατική επίστρωση παρουσίασε χαμηλότερη τραχύτητα και χαμηλότερο ποσοστό
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πορώδους και χαμηλότερη αντοχή σε πρόσφυση, σε σχέση με την επίστρωση

νανοκρυσταλλικής σκόνης, η μικροσκληρότητα που επιτεύχθηκε ήταν ίδια ενώ η

συμπεριφορά σε τριβή – φθορά ήταν βελτιωμένη. Με την τεχνική ψεκασμού υψηλής

ταχύτητας με καύση προπανίου (HVOF) παράχθησαν δύο επιστρώσεις οι οποίες

παρουσίασαν παρόμοια μικροδομικά χαρακτηριστικά. Ωστόσο η νανοκρυσταλλική σκόνη

προσφέρει ένα επίστρωμα με μειωμένο συντελεστή τριβής κατά περίπου 30% σε σχέση με

την συμβατική σκόνη, όμως η φθορά της είναι υψηλότερη λόγω του υψηλότερου ποσοστού

πορώδους που παρουσιάστηκε.

Ο τέταρτος παράγοντας που μελετήθηκε είναι η επίδραση του βαθμού οξείδωσης

κατά τον ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος με in situ αντίδραση στις ιδιότητες των

επιστρωμάτων TiO2 σε υπόστρωμα ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316. Τα επιστρώματα είχαν

παρόμοια χαρακτηριστικά σε ότι αφορά στο πάχος τους, στη μορφολογία της επιφάνειας

(πορώδες και τραχύτητα), στη μικροδομή και στο συντελεστή τριβής. Ωστόσο παρουσίασαν

σημαντική διαφορά στις τιμές της μικροσκληρότητας που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις

διαφορετικές θερμοκρασίες προθέρμανσης μεταξύ των δύο επιστρωμάτων. Επιπλέον, το

επίστρωμα που παράχθηκε με υψηλή θερμοκρασία προθέρμανσης παρουσίασε την

υψηλότερη αντοχή σε πρόσφυση και τη χαμηλότερη φθορά.

Τέλος ο πέμπτος παράγοντας που μελετήθηκε ήταν η επίδραση του είδους της

τεχνικής ψεκασμού πλάσματος στις ιδιότητες των επιστρωμάτων Al2O3. Η κεραμική πούδρα

ψεκάστηκε χρησιμοποιώντας τις μεθόδους ψεκασμού πλάσματος υπό υψηλή πίεση (ΗΡΡS),

χρησιμοποιώντας αργό για τη δημιουργία της ατμόσφαιρας εντός του συστήματος, και

ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος (ΑΡS) χρησιμοποιώντας αέρα για τη δημιουργία της

ατμόσφαιρας εντός του συστήματος. Με την τεχνική ψεκασμού πλάσματος υψηλής πίεσης

HPPS (High Pressure Plasma Spraying) δημιουργήθηκαν επιστρώματα, με σημαντικά

βελτιωμένες επιφανειακές ιδιότητες, κατάλληλες για υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές. Οι

ιδιότητες εξαρτώνται σημαντικά από τις συνθήκες της διαδικασίας, όπως η πίεση και η

σύνθεση της ατμόσφαιρας του θαλάμου ψεκασμού, τα αέρια, η θερμοκρασία, η ισχύς, κλπ.

Τέλος, πραγματοποιήθηκε μια απλουστευμένη αριθμητική μοντελοποίηση της

θερμοκρασιακής κατανομής κατά τη δημιουργία επιστρώματος ατμοσφαιρικού ψεκασμού

πλάσματος μέσω προγράμματος σε ηλεκτρονικό υπολογιστή που πραγματοποιεί ανάλυση

με χρήση πεπερασμένων στοιχείων, λαμβάνοντας υπόψη τη δυναμική απόκριση των

θερμοστοιχείων, μέσω ενός φίλτρου το οποίο εφαρμόστηκε στα αποτελέσματα του

θερμικού μοντέλου, οδηγώντας σε απόλυτη συμφωνία μεταξύ των δύο κατανομών.
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Dissertation Summary
The present thesis deals with the microstructural characteristics and tribological

properties of metallic and ceramic thermal sprayed coatings. These properties as well as

the overall quality of thermal sprayed coatings depend on many factors such as spraying

parameters, feedstock materials and adoption of the spraying method. This study brought

into focus on five parameters that seem to influence substantially the quality of coatings

and need to be taken into account during design the spraying procedure.

Firstly, the influence of substrate metallurgy on the properties of coatings was

studied, by selecting two stainless steels of different metallurgical and thermal

properties. A martensitic and an austenitic stainless steel were chosen as substrates to

be coated with a metallic (Mo-based) and a ceramic (ZrO2-24%MgO) coating by using

atmospheric plasma spraying technique (APS). When forming the metallic and the

ceramic coating, the higher thermal conductivity of the martensitic steel compared to

austenitic resulted in the rapid dissipation of heat from the surface and hence lower

substrate temperature. This led to unsatisfactory deposition and solidification of molten

particles of powder and hence the forming layers of the coating, resulting in degradation

of microstructural characteristics.

Secondly, the effect of a metallic bond coating (NiAl) in the properties of ceramic

coating (Cr2O3) is investigated. More precisely, the microstructural, tribological and

mechanical properties of three coatings (Cr2O3, NiAl and Cr2O3–bond coating NiAl),

obtained by atmospheric plasma spraying on medium carbon steel was studied focusing

on the influence of bond coating. The application of Ni-5% Al, as a bonding layer between

the steel and ceramic coating Cr2O3, led to increased microhardness values, reduced

percentage of porosity (by ~ 27%), increased the adhesion strength and improve wear

behavior.

Another factor that was investigated was the feedstock powder. More precisely,

the development of Mo and Cr-Mn alloyed steel thermal spray coatings, produced by

conventional and nanostructured feedstock was studied. The coatings have been

developed by APS and HVOF on AISI 1045 substrates. The purpose was the development

of APS and HVOF alloyed steel coatings from nanostructured feedstock materials and

their comparison with the respective conventional coatings in terms of microstructure,

mechanical properties and tribological behavior. The atmospheric plasma spraying of

conventional powder FeCr (Mn) C and nanocrystalline, provided two coatings of different

properties as expected. Although the conventional coating showed lower roughness and

porosity compared to the nanocrystalline coating, which due to these characteristics

showed lower adhesion strength, microhardness was the same while friction and wear

behavior was improved. By HVOF spraying technique conventional and nanostructured
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coatings presented similar microstructure characteristics. However, the nanocrystalline

coating offers a reduced friction coefficient by about 30% compared with conventional

powder, but with higher wear rate, due to the higher porosity rate presented.

Ti coatings produced by in-situ oxidation of Ti powder when air plasma sprayed on

stainless steel AISI 316 were investigated using two different preheating temperatures,

which induce different conditions of oxidation produced by moderate cooling (via high

preheating temperature) and maximum cooling (via low preheating temperature). In this

section the effect of the difference in oxidation conditions in the microstructure,

tribological behaviour and adhesion of the produced coatings is examined. The coatings

had similar characteristics with regard to thickness, surface morphology (porosity and

roughness), microstructure and friction behavior. However they showed a significant

difference in rates of microhardness due primarily to different preheating temperatures

between the two coatings. Moreover, the coating produced by high preheating

temperature showed the highest adhesion strength and lower wear.

Finely, the tribological behaviour of Al2O3 coatings on AISI 316 SS obtained by the

controlled atmosphere plasma spraying (CAPS) is studied. More specifically Atmospheric

Plasma Spraying (APS) and High Pressure Plasma Spraying (HPPS) were applied in order

to produce these coatings. Also, complete metallographic examination was carried out on

the obtained coatings including optical and electronic. The purpose was to investigate

how the achieved coating properties depend on the selected spray conditions (pressure

and composition of the spraying chamber atmosphere, surrounding gas, temperature,

power, etc). The ceramic powder was sprayed by using high pressure plasma spraying

methods (HPPS), using argon to create the atmosphere within the system, and

atmospheric plasma spray (APS) using air to create the atmosphere within the system.

HPPS formed coatings with significantly improved surface properties, suitable for

demanding applications. These properties depend heavily on the process conditions,

such as pressure and composition of the atmosphere in the chamber, spraying gases,

temperature, power, etc.

Moreover, a simplified thermal model of atmospheric plasma sprayed coating was

developed by using finite element analysis software, aiming to provide a rapid tool for the

estimation of temperature distribution of substrate during plasma spraying process.
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Εισαγωγή
Αντικείμενο της παρούσας διατριβής αποτελεί η μελέτη της ποιότητας, μέσω της

διερεύνησης των μικροδομικών χαρακτηριστικών και των τριβολογικών ιδιοτήτων,

μεταλλικών και κεραμικών επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού. Η ποιότητα των

επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, που έχουν να

κάνουν με τις συνθήκες ψεκασμού, με τις ιδιότητες των πρώτων υλών αλλά και με το είδος

της τεχνικής που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Η διατριβή επικεντρώθηκε σε πέντε βασικές

παραμέτρους που φαίνεται ότι επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα των επιστρωμάτων,

οδηγώντας στην κατανόηση της επίδρασής τους στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση

των ψεκασμών. Οι παράμετροι αυτοί είναι: οι ιδιότητες του υποστρώματος, το συνδετικό

μεταλλικό υλικό μεταξύ υποστρώματος και κεραμικής, η κοκκομετρία της σκόνης

ψεκασμού, ο βαθμό οξείδωσης κατά τον ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος με in situ

αντίδραση και το είδος και η σύνθεση του πλάσματος.

Η διδακτορική διατριβή δομείται σε έξι ενότητες. Στην πρώτη ενότητα

παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της τεχνολογίας θερμικού ψεκασμού, με μια αναφορά

στις σημαντικότερες τεχνικές δημιουργίας επιστρωμάτων. Γίνεται μια αναφορά στα

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού, αλλά και στον τρόπο

απόθεσής τους, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τις ιδιότητες του επιστρώματος. Επιπλέον,

επισημαίνονται οι σηματικότερες ιδιότητες των επικαλύψεων που συνήθως εξετάζονται,

ανάλογα με την εφαρμογή που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, αλλά και οι παράγοντες που

επιδρούν στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά τους. Επίσης παρουσιάζεται, µια

βιβλιογραφική ανασκόπηση για τις βασικότερες, µέχρι σήµερα, εφαρµογές της τεχνικής

θερμικού ψεκασμού, τα σύγχρονα πεδία έρευνας καθώς και τις µελλοντικές εφαρµογές της

συγκεκριµένης τεχνικής.

Στη δεύτερη ενότητα παρουσιάζονται στοιχεία για τις πούδρες και τα υλικά

υποστρώματος που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, παρατίθενται οι συνθήκες ψεκασμού οι

οποίες επιλέχθηκαν είτε µε βάση τις συνθήκες που δόθηκαν από τις εταιρείες παραγωγής

των κόνεων είτε έπειτα από παραμετρική μελέτη που διενεργήθηκε. Στο δεύτερο κεφάλαιο

της ενότητας αυτής παρουσιάζονται οι πειραματικές διατάξεις χαρακτηρισμού που

χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να μελετηθούν πλήρως τα επιστρώματα.

Η τρίτη ενότητα αφορά στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης που

διενεργήθηκε. Αποτελείται από πέντε κεφάλαια που αντιστοιχούν στους πέντε βασικούς

άξονες μελέτης, δηλαδή τις πέντε βασικές παραμέτρους που επιδρούν στη δημιουργία

ποιοτικών επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού και έχουν να κάνουν με τις συνθήκες

ψεκασμού, με τις ιδιότητες των πρώτων υλών αλλά και με το είδος της τεχνικής που

χρησιμοποιείται κάθε φορά.

Εισαγωγή
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Στην τέτερτη ενότητα παρουσιάζεται η προσέγγιση της διαδικασίας του

ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος μέσω αριθμητικής προσομοίωσης χρησιμοποιώντας

τον κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ANSYS. Αρχικά, παρουσιάζεται η πειραματική

διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη μέτρηση της θερμοκρασιακής κατανομής κατά τη

διάρκεια του ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος. Ακολούθως, υπολογίζεται το

θερμοκρασιακό πεδίο που αναπτύσσεται στην πλάκα κατά τη διέλευση της δέσμης του

πλάσματος και για όλη τη διάρκεια του ψεκασμού, μέσω ενός απλουστεμένου μοντέλου

προσομοίωσης λαμβάνοντας τελικά υπόψη και τη θερμική απόκριση των θερμοστοιχείων με

τα οποία πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των θερμοκρασιών του πειράματος.

Η παρούσα διατριβή ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των κυριώτερων

συμπερασμάτων που προέκυψαν, ενώ ακολουθούν και προτάσεις για μελλοντική

διερεύνηση της δημιουργίας επικαλύψεων βελτιωμένων ιδιοτήτων.

Ο κώδικας πεπερασμένων στοιχείων παρατίθεται στο παράρτημα 1 της 6ης

ενότητας, ενώ ακολουθούν οι δημοσιεύσεις που προέκυψαν από τα αποτελέσματα της

διατριβής.

Εισαγωγή
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Κεφάλαιο 1
Τεχνολογία Θερμικού Ψεκασμού

Εισαγωγή
Όταν ένα υλικό προστίθεται ή εναποτίθεται στην επιφάνεια ενός άλλου, αυτό

ονομάζεται επίστρωμα. Τα επιστρώματα συχνά εφαρμόζονται σε μια επιφάνεια με σκοπό

είτε:

1. να προστατέψουν την επιφάνεια από περιβάλλοντα που μπορεί να προκαλέσουν

διάβρωση ή οξείδωση, είτε/και

2. να αυξήσουν τη σκληρότητα της επιφάνειας, να προστατέψουν την επιφάνεια αυτή

από τριβή – φθορά και κόπωση, είτε

3. να βελτιώσουν την όψη της επιφάνειας.

Η επιλογή για την καταλληλότερη τεχνική απόθεσης, μεταξύ της πληθώρας των

μεθόδων που έχουν αναπτυχθεί, εξαρτάται από τις λειτουργικές απαιτήσεις του τελικού

προϊόντος (μέγεθος, γεωμετρικά χαρακτηριστικά και μεταλλουργία του υποστρώματος), το

υλικό της επίστρωσης, τη διαθεσιμότητα και το κόστος του εξοπλισμού. Οι κυριότερες

τεχνικές απόθεσης, σύμφωνα με το ινστιτούτο TWI, παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.1.

Πίνακας 1.1 Τεχνολογίες απόθεσης επιστρωμάτων [TWI]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

Χημικές
διεργασίες

Επιμετάλλωση Φυσική
απόθεση με
ατμό PVD

Χημική απόθεση
με ατμό CVD

Θερμικός
Ψεκασμός

Συγκόλληση Κραμάτωση

Χρώματα 
Πολυμερή

Με
ηλεκτρόλυση

Εξάχνωσης με
ατμό

Μέτριας
θερμοκρασίας

Τόξου Αερίου Δια τριβής

Ανοδίωση Με εμβάπτιση
σε λουτρό
τήγματος

Με εξάχνωση
μετάλλου

Υποβοηθούμενου
πλάσματος

Φλόγας Τόξου Με ηλεκτρικό
σπινθήρα

Ηλεκτροφόρηση Ιοντική
επιμετάλλωση

Διάχυσης Με Πλάσμα Με Laser Ετερογενής,
υψηλής

θερμοκρασίας
Sol-gel HVOF Εκρηκτική

κραμάτωση
Τυπικά πάχη (mm)

0.001 - 0.1 0.01 - 0.5 0.001 - 0.01 0.001 - 0.1 0.01 - 5 1 - 10 1 - 10

Οι τρεις τελευταίες τεχνολογίες του πίνακα ανήκουν στην γενικότερη κατηγορία της

επιφανειακής σκλήρυνσης, η οποία χρησιμοποιείται είτε για την αναγόμωση φθαρμένων

εξαρτημάτων είτε για την κατασκευή νέων που πρόκειται να λειτουργήσουν σε έντονες

συνθήκες τριβής. Ο θερμικός ψεκασμός είναι το αντικείμενο αυτής της έρευνας.

Με τον όρο «Θερμικός Ψεκασμός» περιγράφεται μια ομάδα προηγμένων τεχνικών

δημιουργίας μεταλλικών ή μη μεταλλικών επιστρωμάτων. Κατά την κατεργασία θερμικού

ψεκασμού λεπτομερή κεραμικά ή/και μεταλλικά σωματίδια που βρίσκονται σε κατάσταση

τήξης ή ρευστοποίησης, εναποτίθενται με ψεκασμό στην επιφάνεια κατάλληλα

Ενότητα 1η Θεωρητικό Μέρος
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προετοιμασμένου υποστρώματος με σκοπό την παραγωγή μιας επικάλυψης. Ο θερμικός

ψεκασμός εφαρμόζεται από τις αρχές του 1900, όταν ο Dr. Schoop παρουσίασε την

τεχνική αυτή χρησιμοποιώντας μια φλόγα σαν πηγή θερμότητας. Στην αρχή βρήκε

εφαρμογή μόνο σε υλικά με χαμηλό σημείο τήξης, όπως για παράδειγμα ο κασσίτερος και ο

μόλυβδος. Σύντομα όμως επεκτάθηκε και στους χάλυβες. Η χαμηλή θερμοκρασία της

φλόγας είχε ως μειονέκτημα μεγάλο ποσοστό άτηκτων σωματιδίων. Έτσι η ανάπτυξη της

τεχνικής ψεκασμού σύρματος με φλόγα ήρθε για να καλύψει αυτό το μειονέκτημα. Περίπου

το 1912, ο Dr. Schoop και οι συνεργάτες του κατάφεραν να κατασκευάσουν έναν απλό

εξοπλισμό για τον ψεκασμό στερεού μετάλλου με τη μορφή σύρματος [Hermanek, 2005].
Η απλή αυτή διάταξη βασιζόταν στο γεγονός ότι αν ένα σύρμα τροφοδοτηθεί σε μια

συγκεντρωμένη φλόγα, θα τηχθεί. Αν η φλόγα περιβάλλεται από ρεύμα πεπιεσμένου αερίου

τότε το τηγμένο μέταλλο ατμοποιείται και προωθείται σε μια επιφάνεια δημιουργώντας την

επίστρωση.

Μετά την πρώτη εμφάνιση των δαυλών ψεκασμού πλάσματος, το 1957, η τεχνική

ψεκασμού πλάσματος αποτέλεσε μια ελκυστική επιλογή αρχικά για την διαστημική

βιομηχανία, κυρίως από τη NASA, και πιο πρόσφατα για τη βιομηχανία αεροσκαφών.

Αργότερα η χρήση του κενού ή της ελεγχόμενης ατμόσφαιρας κατέστησε δυνατή την

υπέρβαση των μειονεκτημάτων του ατμοσφαιρικού ψεκασμού, με το τίμημα όμως του

υψηλότερου κόστους. Η τεχνολογία της ελεγχόμενης ατμόσφαιρας προσέφερε

επιστρώματα πιο συμπαγή, χωρίς σχεδόν καθόλου οξείδωση και με εξαιρετική πρόσφυση

και συνάφεια [Fauchais, 2001].

1.1 Τεχνικές Θερμικού Ψεκασμού
Ο Θερμικός Ψεκασμός είναι μια καθιερωμένη, για τη βιομηχανία, διαδικασία για

επιφανειακή κατεργασία φθαρμένων ή καινούργιων εξαρτημάτων. Το χαμηλό κόστος, οι

βελτιωμένες ιδιότητες και η αύξηση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων είναι από τα

βασικότερα πλεονεκτήματα του Θερμικού Ψεκασμού. Στην εικόνα που ακολουθεί

απεικονίζεται σχηματικά η διαδικασία του Θερμικού Ψεκασμού [Dorfman, 2002].

Εικόνα 1.1 Σχηματική απεικόνιση του Θερμικού Ψεκασμού [Stokes, 2003]

Ενότητα 1η Θεωρητικό Μέρος
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Οι τεχνικές Θερμικού Ψεκασμού μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τέσσερις

μεγάλες ομάδες ανάλογα με την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιείται: τον ψεκασμό φλόγας,

τον ψεκασμό ηλεκτρικού τόξου, τον ψεκασμό με τόξο πλάσματος και τον ψεκασμό

κινητικής ενέργειας (Εικόνα 1.2). Οι πηγές ενέργειας χρησιμοποιούνται για την τήξη ή ημι-

τήξη του ψεκαζόμενου υλικού (σκόνη, σύρμα ή ράβδος). Τα σωματίδια στην τηγμένη ή ημι-

τηγμένη φάση επιταχύνονται και προωθούνται σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια

για τη δημιουργία του επιστρώματος [Davis, 2004].

1.1.1 Τεχνικές Ψεκασμού Φλόγας
Οι τεχνικές ψεκασμού φλόγας είναι από τις παλαιότερες μεθόδους θερμικού

ψεκασμού. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή διάφορων πρώτων υλών, όπως

για παράδειγμα μεταλλικά σύρματα, κεραμικές ράβδους και μεταλλικές ή μη μεταλλικές

σκόνες. Ο ψεκασμός φλόγας περιλαμβάνει τις μεθόδους χαμηλής ταχύτητας (ψεκασμός

σκόνης με φλόγα – flame powder, ψεκασμός ράβδου με φλόγα – rod flame και ψεκασμός

σύρματος με φλόγα – wire flame) και υψηλής ταχύτητας, όπως είναι ο ψεκασμός υψηλής

ταχύτητας με καύση οξυγόνου (High Velocity Oxygen Fuel – HVOF) και ο ψεκασμός

εκτόνωσης (Detonation Gun – D-Gun) [Davis, 2004]. Κατά τη διαδικασία ψεκασμού με

φλόγα, η πρώτη ύλη τροφοδοτείται συνεχώς στην άκρη του όπλου ψεκασμού, όπου τήκεται

μέσα σε φλόγα αέριου καυσίμου και προωθείται στην επιφάνεια ψεκασμού μέσω

ατμοποιημένου αερίου (Εικόνα 1.3). Τα πιο συνηθισμένα καύσιμα αέρια είναι το ακετυλένιο

και το προπάνιο. Ο αέρας χρησιμοποιείται κυρίως για την ατμοποίηση. Η φλόγα οξυγόνου –

ακετυλενίου χρησιμοποιείται κυρίως στην τεχνική ψεκασμού σύρματος με φλόγα λόγω του

βαθμού ελέγχου της φύσης της φλόγας (οξειδωτική, αναγωγική ή ουδέτερη) και των

υψηλών θερμοκρασιών που προσφέρει. Η φλόγα προπανίου προσφέρει χαμηλότερες

θερμοκρασίες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε υλικά με χαμηλό σημείο τήξης, όπως είναι

το αλουμίνιο, ο ψευδάργυρος και τα πολυμερή [U.S.Army Corps].
Στις επόμενες παραγράφους (§1.1.1.1-4) περιγράφονται ορισμένες βασικές

τεχνικές ψεκασμού φλόγας.

Ενότητα 1η Θεωρητικό Μέρος
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Εικόνα 1.2 Τεχνικές Θερμικού Ψεκασμού [Davis, 2004]
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1.1.1.1 Ψεκασμός σύρματος με φλόγα – Wire Flame
Η βασική λειτουργία της φλόγας, στην περίπτωση της τεχνικής ψεκασμού σύρματος

με φλόγα, είναι η τήξη της πρώτης ύλης (Εικόνα 1.3). Στη συνέχεια ένα ρεύμα αέρα

ατμοποιεί την τηγμένη ύλη και την προωθεί στην υπό επικάλυψη επιφάνεια (Εικόνα 1.4). Η

θερμοκρασία του υποστρώματος κυμαίνεται μεταξύ 95 – 205 οC λόγω της περίσσειας

ενέργειας που απαιτείται για την τήξη της πρώτης ύλης [Davis, 2004]. Σε σχέση με την

τεχνική ψεκασμού με τόξο, η τεχνική ψεκασμού με φλόγα είναι χρονοβόρα και ακριβή

διαδικασία, λόγω του υψηλού κόστους των αερίων μειγμάτων. Ωστόσο η τεχνική ψεκασμού

με φλόγα είναι εύχρηστη σε βιομηχανικό επίπεδο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη

δημιουργία ποιοτικών μεταλλικών επιστρωμάτων για αντιδιαβρωτική προστασία

[U.S.Army Corps].

Εικόνα 1.3 Τυπικό σύστημα ψεκασμού σύρματος με φλόγα [U.S.Army Corps]

Εικόνα 1.4 Σκαρίφημα τυπικού όπλου ψεκασμού σύρματος με φλόγα [U.S.Army Corps]

1.1.1.2 Ψεκασμός σκόνης με φλόγα – Flame Powder
Η τεχνική ψεκασμού σκόνης με φλόγα είναι παρόμοια με την τεχνική ψεκασμού

σύρματος με φλόγα, με τη διαφορά ότι στην πρώτη το ψεκαζόμενο υλικό είναι υπό μορφή
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σκόνης και επιπλέον δεν υπάρχει ρεύμα ατμοποιημένου αέρα. Η τηγμένη πρώτη ύλη

εισέρχεται μέσα στη φλόγα καύσης του οξυγόνου, ατμοποιείται και προωθείται μέσω της

φλόγας των αερίων καυσίμων σε κατάλληλα προετοιμασμένη επιφάνεια. Ο ρυθμός

παραγωγής είναι χαμηλότερος σε σχέση με την τεχνική ψεκασμού σύρματος με φλόγα, η

ταχύτητα των σωματιδίων είναι σχετικά μικρή (<100 m/s), ενώ τα παραγόμενα

επιστρώματα είναι λιγότερο πυκνά σε σχέση με τα επιστρώματα άλλων τεχνικών θερμικού

ψεκασμού [U.S.Army Corps]. Η αντοχή πρόσφυσης καθώς και η σύνδεση των

εναποτιθέμενων στρωμάτων είναι χαμηλή, ενώ το πορώδες εξαιρετικά υψηλό. Επιπλέον η

θερμοκρασία του υποστρώματος μπορεί να αυξηθεί σημαντικά εξαιτίας της άμεσης

επαφής με τη φλόγα [Davis, 2004]. Η χρήση της τεχνικής ψεκασμού σκόνης με φλόγα

συνήθως περιορίζεται στην αναγόμωση μικρών περιοχών επιστρωμάτων θερμικού

ψεκασμού και στην κατεργασία του γαλβανισμού. Μια τυπική εγκατάσταση ψεκασμού

σκόνης με φλόγα παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.5.

Εικόνα 1.5 Τυπική διάταξη ψεκασμού σκόνης με φλόγα [U.S.Army Corps]

1.1.1.3 Ψεκασμός εκτόνωσης (Detonation Gun – D-Gun)
Ο σχεδιασμός των συμβατικών μεθόδων ψεκασμού με φλόγα περιορίζει την

ικανότητά τους στη δημιουργία συμπαγών επιστρωμάτων (με μικρότερο του 2% ποσοστό

πορώδους) με καλή πρόσφυση. Αντίθετα η τεχνολογία ψεκασμού με εκτόνωση παρέχει ροή

αερίου με υψηλότερη θερμική και κινητική ενέργεια περιορίζοντας την καύση μέσα σε

κυλινδρικό αγωγό μέσα στο οποίο εισέρχεται η σκόνη ψεκασμού. Ο σχεδιασμός αυτός

επιτρέπει υψηλότερη μεταφορά θερμότητας και ορμής στα σωματίδια της σκόνης.

Σχηματική παράσταση της διάταξης ψεκασμού με εκτόνωση παρουσιάζεται στην Εικόνα

1.6.
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Εικόνα 1.6 Σχηματική παράσταση της διάταξης ψεκασμού με εκτόνωση [Stokes, 2003]

Κατά τον ψεκασμό με εκτόνωση, ένα εκρηκτικό μείγμα καυσίμων, οξυγόνου και

σκόνης εισάγεται σε έναν κυλινδρικό αγωγό και αναφλέγεται μέσω σπινθήρα. Το προκύπτον

ρεύμα θερμαίνει (μέχρι τους 4500 oC) και επιταχύνει τα σωματίδια της σκόνης, τα οποία

κατευθύνονται με υποηχητική ταχύτητα ~800 m/s, μέσω του ψυχόμενου αγωγού, στο

υπόστρωμα. Το άζωτο χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του αγωγού μεταξύ των

εκτονώσεων. Ο κύκλος του καθαρισμού, της ανάφλεξης και της εκτόνωσης

επαναλαμβάνεται με μια συχνότητα από 3 μέχρι 6Hz. Η διαδικασία του ψεκασμού με

εκτόνωση έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει τη διαπλάτυνση των σωματιδίων και αυξάνει την

πρόσφυση μεταξύ των τηγμένων σωματιδίων και του ήδη αποτιθέμενου επιστρώματος

[Davis, 2004]. Η ομοιόμορφη, απαλλαγμένη από πορώδες και οξείδια στρωματοειδής

μικροδομή των επιστρωμάτων προσφέρει υψηλότερη σκληρότητα, πυκνότητα και αντοχή

πρόσφυσης σε σχέση με τα επιστρώματα των συμβατικών μεθόδων ψεκασμού φλόγας

[Stokes, 2003].

1.1.1.4 Ψεκασμός υψηλής ταχύτητας με καύση οξυγόνου (High Velocity

Oxygen Fuel – HVOF)
Η τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση οξυγόνου έχει παρόμοια αρχή

λειτουργίας με την τεχνική ψεκασμού με εκτόνωση. Βασίζεται δηλαδή σε μια υψηλής πίεσης

καύση αλλά αντίθετα με την τεχνική ψεκασμού με εκτόνωση, λειτουργεί σε μια συνεχή

σταθερή κατάσταση. Επιπλέον τόσο η τεχνική ψεκασμού με εκτόνωση όσο και η τεχνική

ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση οξυγόνου μπορούν να ψεκάσουν υλικά μόνο υπό

μορφή σκόνης. Η ταχύτητα των σωματιδίων της σκόνης εξαρτάται άμεσα από την πίεση

του θαλάμου καύσης. Έτσι χρησιμοποιώντας υψηλότερη πίεση καύσιμων αερίων και αέρια

με μεγάλη οξειδωτική ικανότητα είναι δυνατόν να επιτευχθούν υπερηχητικές ταχύτητες για

τα αέρια ενώ η ταχύτητα πρόσκρουσης των σωματιδίων μπορεί να φτάσει σε ιδιαίτερα

υψηλές τιμές, παρόμοιες με τις ταχύτητες που επιτυγχάνονται στην τεχνική ψεκασμού με

εκτόνωση [Fauchais, 2001], [Engine Yearbook, 2001]. Εκτός από τα αέρια καύσιμα
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που χρησιμοποιούνται συνήθως, όπως είναι το υδρογόνο, το προπυλένιο, το προπάνιο, το

ακετυλένιο, χρησιμοποιούνται επίσης και υγρά καύσιμα όπως είναι η κηροζίνη.

Υπάρχουν δύο διαφορετικές κατηγορίες συστημάτων ψεκασμού υψηλής ταχύτητας

που βασίζονται στις συνθήκες πίεσης που επικρατούν εντός του θαλάμου καύσης. Στην

πρώτη κατηγορία, που χαρακτηρίζεται από τον όρο «υψηλή ταχύτητα», επιτυγχάνονται

πιέσεις της τάξεως των 241 kPa και ροή θερμότητας περίπου 527 MJ. Στη δεύτερη

κατηγορία, που χαρακτηρίζεται με τον όρο «υπερταχύτητα», η πίεση στο θάλαμο καύσης

προσεγγίζει τα 620 – 827 kPa και η ροή θερμότητας είναι της τάξεως του 1 GJ [Davis,
2004].

Κατά τον ψεκασμό υψηλής ταχύτητας με καύση οξυγόνου, το μείγμα οξυγόνου και

αέριων καυσίμων υποβάλλεται σε καύση υπό πίεση, μέσα στο θάλαμο καύσης, ο οποίος

ψύχεται μέσω ροής νερού ή αέρα. Το ρεύμα των αερίων επιταχύνεται μέσα σε κατάλληλα

περιορισμένο αγωγό ή δαυλό. Η ψεκαζόμενη σκόνη τροφοδοτείται μέσω φέροντος αερίου

στην υψηλής πίεσης φλόγα μέσω του δαυλού και οδηγείται στην επιφάνεια ψεκασμού. Στην

Εικόνα 1.7 παρουσιάζεται σχηματική παράσταση του όπλου ψεκασμού υψηλής ταχύτητας

με καύση οξυγόνου.

Εικόνα 1.7 Σχηματική παράσταση της διάταξης ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση οξυγόνου
[SulzerMetco]

Με αυτόν το σχεδιασμό του όπλου, αυξάνει ο χρόνος παραμονής των σωματιδίων

μέσα στο δαυλό, επιτυγχάνοντας έτσι μεγαλύτερη μεταφορά θερμότητας και αύξηση της

αποδοτικότητας της μεθόδου. Έχει αποδειχθεί ότι η υψηλή ταχύτητα των αερίων, κατά τον

ψεκασμό υψηλής ταχύτητας με καύση οξυγόνου, αυξάνει την ταχύτητα των σωματιδίων με

αποτέλεσμα τη δημιουργία βελτιωμένων επικαλύψεων ως προς την πυκνότητα και την

πρόσφυσή τους. Η χαμηλή θερμοκρασία των σωματιδίων, μειώνει το βαθμό τήξης και

οξείδωσής τους. Παρ’ όλα αυτά η υψηλή ταχύτητα πρόσκρουσης των σωματιδίων κατά τον

ψεκασμό προκαλεί περαιτέρω παραμόρφωση των άτηκτων σωματιδίων, τα οποία

αποτιθέμενα δημιουργούν πυκνές δομές επιστρωμάτων. Επιπλέον μερική θέρμανση των

σωματιδίων μπορεί να προκληθεί κατά την πρόσκρουση, όταν η κινητική ενέργεια

μετατρέπεται σε θερμική, συμβάλλοντας έτσι επιπρόσθετα στο σχηματισμό πυκνών δομών.

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αναπτυχθεί [Fauchais, 2001] διάφορες λύσεις που
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αφορούν στη μείωση της θερμοκρασίας των σωματιδίων και την επακόλουθη αύξηση της

ταχύτητας, οι οποίες εστιάζονται κυρίως στον επανασχεδιασμό της διάταξης, με έμφαση

στο όπλο ψεκασμού.

1.1.2 Τεχνικές Ψεκασμού με Ηλεκτρικό Τόξο
Στην τεχνική ψεκασμού με ηλεκτρικό τόξο, γνωστή και ως «ψεκασμός σύρματος με

ηλεκτρικό τόξο», το υλικό που πρόκειται να ψεκασθεί είναι υπό μορφή ηλεκτροδίου -

σύρματος. Η αρχή της μεθόδου βασίζεται στη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου μεταξύ δύο

ηλεκτροδίων, τα οποία είναι συνδεδεμένα με πηγή συνεχούς ρεύματος (Εικόνα 1.8). Το

ηλεκτρικό τόξο τήκει τις άκρες των ηλεκτροδίων, και το τηγμένο υλικό ατμοποιείται και

οδηγείται, μέσω ρεύματος αέρα, στο κατάλληλα προετοιμασμένο υπόστρωμα.

Εικόνα 1.8 Σχηματική παράσταση της διάταξης ψεκασμού με ηλεκτρικό τόξο [Stokes, 2003]

Λόγω της απευθείας τήξης των ηλεκτροδίων, μέσω του τόξου, η θερμική και

ενεργειακή αποδοτικότητα της μεθόδου είναι υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες μεθόδους

θερμικού ψεκασμού, στις οποίες η πρώτη ύλη τήκεται έμμεσα. Τα υλικά που είναι δυνατόν

να επιστρωθούν με τη μέθοδο αυτή είναι κυρίως όλκιμα και ηλεκτρικά αγώγιμα μέταλλα. Η

απουσία του οξυγόνου και των καύσιμων αερίων, ως πηγή θέρμανσης, καθιστά τη μέθοδο

ιδιαίτερα οικονομική, ενώ η απλή διάταξή της προσφέρει τη δυνατότητα για επιτόπου

εφαρμογή. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη δημιουργία επιστρωμάτων με αντοχή σε

διαβρωτικά περιβάλλοντα αλλά και για  αναγομώσεις φθαρμένων επιφανειών [Stokes,
2003], [Davis, 2004].

1.1.3 Τεχνικές Ψεκασμού με Τόξο Πλάσματος
Το Πλάσμα, που συχνά αναφέρεται και ως «τέταρτη κατάσταση της ύλης»,

αποτελείται από ουδέτερα άτομα, θετικά ιόντα, ελεύθερα ηλεκτρόνια και μόρια. Το πλάσμα

δημιουργείται όταν σε αδρανές αέριο διοχετευθεί ενέργεια, τέτοια ώστε να προκαλέσει

ιονισμό. Η ενέργεια προέρχεται από τη δημιουργία ηλεκτρικού τόξου μεταξύ δύο

ηλεκτροδίων και το πλάσμα εξέρχεται από την περιοχή των ηλεκτροδίων με τη μορφή
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φλόγας υψηλής ταχύτητας [Davis, 2004], [Hermanek, 2005]. Το υλικό που

χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του επιστρώματος είναι σε μορφή λεπτόκοκκης σκόνης,

εκτοξεύεται στην περιοχή της φλόγας πλάσματος, όπου αφού τηχθεί κινείται με μορφή

σταγονιδίων, μέσω του πλάσματος με μεγάλες ταχύτητες και αποτίθεται στην προς

επικάλυψη επιφάνεια.

Ο ψεκασμός πλάσματος είναι σχετικά απλός σαν αρχή αλλά αρκετά πολύπλοκος σε

ότι αφορά στη λειτουργία του. Το όπλο ψεκασμού (Εικόνα 1.9) λειτουργεί σε συνεχές

ρεύμα, το οποίο παρέχει ένα σταθερό μη μεταφερόμενο ηλεκτρικό τόξο μεταξύ της

καθόδου, συνήθως από θοριωμένο βολφράμιο, και της υδρόψυκτης ανόδου, συνήθως από

χαλκό. Για τη δημιουργία πλάσματος χρησιμοποιείται συνήθως αργό ή κάποιο άλλο

αδρανές αέριο, σε συνδυασμό με  ένα μικρό ποσοστό αερίου που βελτιώνει την ενθαλπία,

όπως για παράδειγμα το υδρογόνο. Το αέριο εισάγεται στο όπλο είτε αξονικά είτε

εκτελώντας περιστροφική κίνηση, θερμαίνεται από το τόξο, ιονίζεται και δημιουργεί τη

φλόγα πλάσματος. Η θερμοκρασία του πλάσματος στην έξοδο από το ακροφύσιο

υπερβαίνει τους 20.000 oC, εξαρτώμενη από τις ιδιότητες των αερίων, ενώ η ταχύτητα

ροής στην περιοχή της φλόγας μπορεί να κυμαίνεται από 10 m/s έως και υπερηχητικές

τιμές. Το υλικό του επιστρώματος διοχετεύεται με τη μορφή σκόνης, μέσω μικρών αγωγών,

στη θερμή εσωτερική περιοχή του δαυλού, όπου λαμβάνουν χώρα διάφορα φαινόμενα

μεταφοράς θερμότητας και ορμής από το πλάσμα στη σκόνη. Το αδρανές αέριο αποκτά

τώρα το χαρακτήρα του φέροντος αερίου για τα σωματίδια της σκόνης. Καθώς η φλόγα

του πλάσματος είναι ένα εξαιρετικά ανομοιογενές σύστημα με μεγάλες διακυμάνσεις

θερμοκρασίας και ταχύτητας – σε μια απόσταση λίγο μεγαλύτερη από 10 mm η

θερμοκρασία μπορεί να πέσει από τους 15.000 Κ σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ενώ η

ταχύτητα από 1.000 m/s σε μηδενική τιμή –, τα σωματίδια της σκόνης, περνώντας από το

κέντρο της, επιταχύνονται και τήκονται.

Εικόνα 1.9 Σχηματική παράσταση του όπλου ψεκασμού πλάσματος [SulzerMetco]

Τα τηγμένα σωματίδια έχοντας αποκτήσει, μέσα στη φλόγα, μεγάλη κινητική

ενέργεια, προσκρούουν στην προς επικάλυψη επιφάνεια και υπόκεινται σε ταχεία

στερεοποίηση (106 K/s) δημιουργώντας την επικάλυψη.
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Εκτός από τις ιδιότητες του αερίου, που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του

πλάσματος, υπάρχουν και άλλες παράμετροι της διαδικασίας που επηρεάζουν την τήξη της

σκόνης, όπως είναι η διάμετρος του ακροφυσίου, το μέγεθος του τροφοδότη της σκόνης, η

γωνία εκτόξευσης, η ταχύτητα του αερίου και ο ρυθμός τροφοδοσίας του, καθώς και οι

τιμές της τάσης και της έντασης του ρεύματος που δίνουν την ηλεκτρική ενέργεια

[Dorfman, 2002]. Επιπλέον η χρήση ενός δευτερεύοντος αερίου αυξάνει τη θερμική

επάρκεια και διατηρεί σταθερή την ηλεκτρική τάση.

Το πλεονέκτημα της τεχνικής ψεκασμού πλάσματος είναι η ευχέρεια μεταβολής

βασικών παραμέτρων της διαδικασίας, όπως η θερμοκρασία της φλόγας, οι ταχύτητες των

σωματιδίων και οι συνθήκες των αερίων. Αυτή η ευχέρεια επιτρέπει την επιλογή ενός

μεγάλου εύρους υλικών σε ότι αφορά στις χημικές τους ιδιότητες αλλά και στην κατανομή

του μεγέθους των σωματιδίων. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες που επιτυγχάνονται

επιτρέπουν την εναπόθεση υλικών με ιδιαίτερα υψηλό σημείο τήξης, όπως είναι τα

κεραμικά.

Οι μέθοδοι του ψεκασμού πλάσματος μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε τρεις

μεγάλες ομάδες, ανάλογα με το περιβάλλον αέριο της διαδικασίας: στον ατμοσφαιρικό

ψεκασμό πλάσματος ή ψεκασμό πλάσματος σε αέρα, στον ψεκασμό πλάσματος υπό κενό

και στον ψεκασμό πλάσματος υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα. Ουσιαστικά αυτές οι διακρίσεις

καθορίζουν το επίπεδο της αλληλεπίδρασης των υλικών με τα περιβάλλοντα αέρια και

δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης της δομής και των ιδιοτήτων των υλικών απόθεσης

[Smith, 1995]. Με τον συμβατικό ψεκασμό πλάσματος (ατμοσφαιρικό ψεκασμό

πλάσματος), το επίπεδο της οξείδωσης των σωματιδίων της σκόνης επηρεάζεται σημαντικά

από τον σχεδιασμό του τόξου, τις παραμέτρους της διαδικασίας και την απόσταση

ψεκασμού [ASM Vol. 05].

1.1.3.1 Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας
Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και αρχές της δεκαετίας του ’70 οι ερευνητές

εστίασαν το ενδιαφέρον τους στον ψεκασμό πλάσματος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας

(Controlled Atmosphere Plasma Spraying - CAPS). Οι έρευνες στηρίχθηκαν στη θεώρηση

ότι αν μπορούσαν να αντικαταστήσουν τον αέρα, -που αναμιγνύεται μέσα στη φλόγα

πλάσματος- με αδρανές αέριο, τότε τα εγκλείσματα οξειδίων που παρουσιάζονται στις

επικαλύψεις μπορούν να μειωθούν σημαντικά ή και να εξαλειφθούν [Davis, 2004], [ASM
Vol. 05], [Smith, 1995].

Ο ψεκασμός σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα συνδυάζει τις συμβατικές μεθόδους

ψεκασμού πλάσματος προσαρμόζοντας κατάλληλα τις παραμέτρους ψεκασμού (πίεση και

σύνθεση της ατμόσφαιρας του θαλάμου ψεκασμού, τα αέρια ψεκασμού, τη θερμοκρασία,

την ισχύ). Το όπλο ψεκασμού λειτουργεί σε θάλαμο με απόλυτα ελεγχόμενη ατμόσφαιρα
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(Εικόνα 1.10). Αυτό οδηγεί στη δημιουργία επιστρωμάτων με εξαιρετικές ιδιότητες που δεν

μπορεί να επιτευχθούν με τις συνήθεις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Ο ψεκασμός σε θάλαμο

μπορεί να επιλεγεί ώστε να αποτραπεί η οξείδωση της επικάλυψης ή και του υποστρώματος

αλλά και όταν είναι επιθυμητή η αντίδραση του υλικού επικάλυψης με συγκεκριμένες ύλες

για τη δημιουργία προηγμένων επικαλύψεων.

Τα πλεονεκτήματα του συστήματος αυτού είναι σημαντικά, καθώς οι επικαλύψεις

που δημιουργούνται είναι πιο πυκνές, χωρίς σημαντικά ποσοστά πορώδους, με πολύ καλή

πρόσφυση, χωρίς εγκλείσματα και χωρίς οξείδια. Επιπλέον η απόσταση ψεκασμού δεν

αποτελεί τον κρισιμότερο παράγοντα όπως στην περίπτωση του ατμοσφαιρικού ψεκασμού,

καθιστώντας τον χειρισμό απλούστερο. Ο χρόνος της διαδικασίας ψεκασμού μειώνεται

σημαντικά διότι η φλόγα πλάσματος έχει μεγαλύτερη διάμετρο, η οποία διατηρείται σε

μεγάλο μήκος. Σημαντικό πλεονέκτημα επίσης είναι και η έλλειψη συστήματος ψήξης των

σωματιδίων της επικάλυψης, που επιτρέπει μια πιο αργή στερεοποίηση, οδηγώντας σε πιο

κρυσταλλική δομή, παρόμοια αυτής των χυτών χωρίς την παρουσία ενδοστρωματικών

τηγμένων σωματιδίων που παρουσιάζονται στον ατμοσφαιρικό ψεκασμό.

Εικόνα 1.10 Σχηματική παράσταση του όπλου ψεκασμού πλάσματος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας
[SulzerMetco]

Ένα σύστημα ψεκασμού πλάσματος υπό ελεγχόμενη ατμόσφαιρα παρουσιάζεται

στην Εικόνα 1.11 (α και β). Μπορεί να πραγματοποιήσει ψεκασμούς κάτω από συνθήκες

ανακυκλωμένης πίεσης με εύρος από 2 kΡa έως 350 kΡa. Πρόκειται για ένα σύστημα

πολλαπλών δυνατοτήτων, το οποίο λειτουργεί σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα με αέρα, αργό ή

άζωτο, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων ψεκασμού όπως:

 Ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος (Atmospheric or Air Plasma Spraying – ΑΡS):

100 Ρa, αέρας

 Ψεκασμός πλάσματος υπό κενό ή υπό χαμηλή πίεση (Vacume or Low Pressure

Plasma Spraying – VΡS or LPPS): < 100 kΡa, αργό

 Ψεκασμός πλάσματος σε αδρανή ατμόσφαιρα (Inert Plasma Spraying – ΙΡS): 100

kΡa, αργό

 Ψεκασμός πλάσματος υπό υψηλή πίεση (High Pressure Plasma Spraying – ΗΡΡS):
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100 -400 kΡa, αργό

 Ψεκασμός πλάσματος σε δραστικό περιβάλλον (Reactive Plasma Spraying – RΡS):

0.5-400 kΡa,άζωτο

(α)

(β)
Εικόνα 1.11 α) Φωτογραφία του συστήματος CAPS, b) Σχηματική παρουσίαση του συστήματος

ψεκασμού ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (CAPS) [Beauvais, 2004]

α) Ψεκασμός πλάσματος υπό κενό ή υπό χαμηλή πίεση: Η τεχνική ψεκασμού

πλάσματος υπό κενό αναπτύχθηκε από τον Muehlberger στις αρχές του 1970 ενώ βρήκε

ευρεία εμπορική εφαρμογή στα μέσα της δεκαετίας του ’80, εκτοπίζοντας την τεχνική EB-

PVD (δέσμη ηλεκτρονίων – φυσική εναπόθεση ατμών) ιδιαίτερα σε ότι αφορά στην
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παραγωγή υψηλής ποιότητας μεταλλικών επικαλύψεων MCrAlY [Davis, 2004].
Χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός του συμβατικού ψεκασμού πλάσματος αλλά σε θάλαμο όπου

η πίεση μπορεί να είναι από 0.1 – 0.5 atm. Σε χαμηλές πιέσεις η φλόγα του πλάσματος έχει

μεγαλύτερη διάμετρο και μήκος ενώ η ταχύτητα ψεκασμού μπορεί να φτάσει και τα 800

m/s και η θερμοκρασία τους 8.300 oC. Η απουσία οξυγόνου στο θάλαμο οδηγεί στη

δημιουργία επικαλύψεων με χαμηλό ποσοστό οξειδίων και πολύ καλή πρόσφυση με το

υπόστρωμα.

β) Ψεκασμός πλάσματος σε αδρανή ατμόσφαιρα: Ένα απλό σύστημα αδρανούς

ατμόσφαιρας λειτουργεί συνήθως σε πίεση 100kPa, τροφοδοτούμενο συνεχώς με υψηλής

καθαρότητας ξηρό άζωτο. Έτσι τα επίπεδα του οξυγόνου διατηρούνται σε πολύ χαμηλά

επίπεδα δίνοντας επικαλύψεις με ιδιότητες που δεν επηρεάζονται από την παραμονή εντός

του δαυλού [ASM Vol. 05]. Επιπλέον, είναι δυνατή η προθέρμανση του υποστρώματος,

χωρίς τον κίνδυνο να υποστεί οξείδωση, επιτρέποντας έτσι τον καλύτερο έλεγχο των

παραμενουσών τάσεων αλλά και της δύναμης πρόσφυσης.

γ) Ψεκασμός πλάσματος υπό υψηλή πίεση: Η υψηλή πίεση μειώνει το μήκος της

φλόγας του πλάσματος (το μήκος είναι περίπου δύο φορές μικρότερο στα 300kPa σε σχέση

με το μήκος για 100kPa) με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελεύθερης διαδρομής των

στοιχείων του πλάσματος. Επιπλέον, λόγω των υψηλών πιέσεων, σημειώνεται συγκέντρωση

της ενέργειας του πλάσματος, βελτιώνοντας τη μεταφορά θερμότητας από το πλάσμα στα

σωματίδια της υπό επικάλυψη σκόνης ακόμη και όταν πρόκειται για κεραμικά υλικά

[Guipont, 2002]. Οι επιστρώσεις που τελικά λαμβάνονται είναι πυκνές, με χαμηλό

ποσοστό πορώδους και επομένως με βελτιωμένες ιδιότητες.

δ) Ψεκασμός πλάσματος σε δραστικό περιβάλλον: Η τεχνική αυτή, που

αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια, συνδυάζει το συμβατικό ψεκασμό πλάσματος με χημικές

αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα είτε στη δέσμη των σωματιδίων είτε εντός του ρεύματος

των αερίων. Υγρά, αέρια είτε μίγμα στερεών διοχετεύονται στο πλάσμα, όπου όταν έρθουν

σε επαφή με τον υψηλής θερμοκρασίας δαυλό του πλάσματος, υφίστανται αποσύνθεση

και/ή διαχωρίζονται δημιουργώντας αντιδρώντα και ιονισμένα στοιχεία. Αυτή η ελεγχόμενη

αποσύνθεση και αντίδραση εντός του δαυλού οδηγεί στη δημιουργία in situ νέων υλικών

και νέων φάσεων στις επικαλύψεις [Smith, 1996].
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Πίνακας 1.2 Σύγκριση των κυριότερων τεχνικών θερμικού ψεκασμού

Τεχνική Υλικά
Μορφή
υλικού

τροφοδοσίας
Προετοιμασία

επιφάνειας
Θερμοκρασία

υποστρώματος
(oC)

Ταχύτητα
σωματιδίων

(m/s)
Ψεκασμός
σκόνης με
φλόγα

Μεταλλικά,
κεραμικά και

εύτηκτα
Σκόνη

Αμμοβολή και
τραχεία

σπειροτόμηση
105-160 65-130

Ψεκασμός
σύρματος με
φλόγα

Μεταλλικά
Σύρμα

Αμμοβολή και
τραχεία

σπειροτόμηση
95-135 230-295

Ψεκασμός
κεραμικής
ράβδου με
φλόγα

Κεραμικά και
κεραμο-

μεταλλικά Ράβδος Αμμοβολή 95-135 260-360

Ψεκασμός
ηλεκτρικού
τόξου

Μεταλλικά
Σύρμα

Αμμοβολή και
τραχεία

σπειροτόμηση
50-120 240

Ψεκασμός
πλάσματος

Μεταλλικά,
κεραμικά,
πολυμερή

και σύνθετα

Σκόνη
Αμμοβολή και

τραχεία
σπειροτόμηση

95-120 240-560

Ψεκασμός με
εκτόνωση

Μεταλλικά,
κεραμικά και

κεραμο-
μεταλλικά

Σκόνη
Αμμοβολή και

τελική
κατεργασία

95-150 225-300

Ψεκασμός
υψηλής
ταχύτητας με
καύση
οξυγόνου

Μεταλλικά,
κεραμο-

μεταλλικά και
κάποια

κεραμικά

Σκόνη Αμμοβολή 95-150 225-300

1.2 Άλλες τεχνικές θερμικού ψεκασμού
Η πλέον σύγχρονη μέθοδος δημιουργίας επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού με

εξαιρετικές ιδιότητες, είναι ο Ψυχρός Ψεκασμός (Cold Gas Dynamic Spray – CGDS). Η

μέθοδος Ψυχρού Ψεκασμού ανακαλύφθηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 στο Ινστιτούτο

Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Μηχανικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στο

Novasibirsk (Institute of theoretical and applied mechanics of the Russian Academy of

Science, Novasibirsk) από τον Anatolii Papyrin και τους συνεργάτες του, οι οποίοι

επιχείρησαν να επιταχύνουν σωματίδια διαμέτρου από 1-50 μm σε ταχύτητες από 450-

1000m/s. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων σε υπερηχητικό τούνελ αέρα, διαπιστώθηκε

ότι για ένα συγκεκριμένο συνδυασμό συνθηκών (πίεση και θερμοκρασία του φέροντος

αερίου) ήταν εφικτή η δημιουργία επιστρώματος. Με τον τρόπο αυτό, ο Anatolii Papyrin και

οι συνεργάτες του επικάλυψαν επιτυχώς χρησιμοποιώντας ένα πλήθος καθαρών μετάλλων,

κραμάτων και σύνθετων υλικών, διάφορα υποστρώματα και απέδειξαν την καταλληλότητα

της μεθόδου για ποικίλες εφαρμογές [Papyrin, 2001], [Steenkiste, 2003]. Στις

Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη έρευνα στον τομέα της μεθόδου του ψυχρού ψεκασμού έγινε

το 1994-1995 πάλι από τον Anatolii Papyrin και μια κοινοπραξία μεγάλων αμερικανικών

βιομηχανιών όπως οι Ford Motor Company, General Motors Corp., General Electric-Aircraft
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Engines, Pratt & Whitney Division of United Technologies Corp., Tubalcain Company και

Flame Spray Industries [Steenkiste, 2003].

Εικόνα 1.12: Σχηματική απεικόνιση της διάταξης Ψυχρού Ψεκασμού [Papyrin, 2001]

Η τεχνική του ψυχρού ψεκασμού είναι μια διαδικασία παρασκευής επιστρωμάτων

που πραγματοποιείται με την έκθεση ενός υποστρώματος σε υψηλής ταχύτητας δέσμη

σωματιδίων. Παρά το όνομα με το οποίο καθιερώθηκε, ανήκει στην κατηγορία των

τεχνολογιών θερμικού ψεκασμού, είναι μάλιστα η τεχνική με την χαμηλότερη θερμοκρασία

σωματιδίων σε σύγκριση με τις άλλες τεχνικές. Κύριο χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι

τα σωματίδια της σκόνης επίστρωσης επιταχύνονται σε θερμοκρασία που είναι πάντα

χαμηλότερη του σημείου τήξης του υλικού της σκόνης, με άμεση συνέπεια τη δημιουργία

επιστρωμάτων από σωματίδια που βρίσκονται συνεχώς σε στερεά φάση [Richter, 2002].
Ένα συμπιεσμένο και θερμό αδρανές αέριο (άζωτο, ήλιο ή μίγμα τους), επιταχύνεται μέσα

σε ακροφύσιο τύπου de Laval (συγκλίνον/αποκλίνον ακροφύσιο – Εικόνα 1.12). Το υλικό

που θα χρησιμοποιηθεί για την επίστρωση εισέρχεται στο εσωτερικό του ακροφυσίου στη

ροή του αερίου µε μορφή σκόνης και προωθείται στη συνέχεια, συνήθως, κάθετα στο

υπόστρωμα. Κατά την πρόσκρουση των σωματιδίων στο υπόστρωμα, όταν η ταχύτητα

ξεπεράσει μια κρίσιμη τιμή, τα σωματίδια παραμορφώνονται πλαστικά και προσφύονται

ισχυρά στο υπόστρωμα, σχηματίζοντας την επιδιωκόμενη επικάλυψη.

Σε σύγκριση µε τις συμβατικές μεθόδους θερμικού ψεκασμού, τα πλεονεκτήματα

του Ψυχρού Ψεκασμού επικεντρώνονται στη μη ύπαρξη των αρνητικών επιδράσεων της

υψηλής θερμοκρασίας, τόσο στις επικαλύψεις, όσο και στα υποστρώματα, καθώς και στη

μη τήξη των ψεκαζομένων σωματιδίων. Όμως, λίγες εφαρμογές έχουν περάσει σε καθαρά

βιομηχανική εφαρμογή καθώς κατά την ανάπτυξη επικαλύψεων με τεχνική ψυχρού

ψεκασμού υπάρχουν ακόμα σημεία που χρήζουν επιστημονικής διερεύνησης. Από τα

σημαντικότερα προς επίλυση προβλήματα αποτελεί η  αλληλεπίδραση ψεκαζόμενου υλικού
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–υποστρώματος και ο ακριβής μηχανισμός πρόσφυσης και ανάπτυξης της επικάλυψης, που

δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως μέχρι και σήμερα.
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Κεφάλαιο 2
Επιστρώματα – Παράμετροι ψεκασμού

Εισαγωγή
Οποιοδήποτε υλικό που δεν υφίσταται αποσύνθεση, εξάχνωση ή εξάτμιση κατά τη

θέρμανσή του, μπορεί να ψεκαστεί. Κατά συνέπεια, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υλικών,

μεταλλικών ή μη μεταλλικών, τα οποία μπορούν να αποτεθούν με τεχνικές θερμικού

ψεκασμού. Ένα επίστρωμα θερμικού ψεκασμού δημιουργείται με την απόθεση τηγμένων ή

ημι-τηγμένων σωματιδίων που προσκρούουν σε ένα υπόστρωμα, δημιουργώντας έτσι μια

στρωματική δομή. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού, τα

διαχωρίζουν από υλικά που παράγονται με άλλες κατεργασίες. Η ιδιαιτερότητά τους

πηγάζει από τον τρόπο απόθεσης του υλικού, ο οποίος επηρεάζει άμεσα τις ιδιότητες του

επιστρώματος. Η επαναλαμβανόμενη απόθεση των τηγμένων και ημι-τηγμένων σωματιδίων

οδηγεί στη δημιουργία των επιστρωμάτων με στρωματική δομή, εντός της οποίας

παρατηρούνται άτηκτα ή επαναστερεοποιημένα σωματίδια, πορώδες, εγκλείσματα

οξειδίων, ρωγμές, διάφορες φάσεις, κόκκοι και διεπιφάνειες μεταξύ των αποτιθέμενων

σωματιδίων.

2.1 Εναπόθεση μεμονωμένων τηγμένων σωματιδίων
Τα επιστρώματα θερμικού ψεκασμού αποτελούνται από μεμονωμένα σωματίδια ή

σταγονίδια – splat, τα οποία είτε μηχανικά είτε μεταλλουργικά αλληλεπικαλύπτονται

δημιουργώντας ένα συμπαγές επίστρωμα [Dorfman, 2002]. Για αυτό το λόγο τα

μεμονωμένα σωματίδια αποτελούν τη θεμελιώδη δομική μονάδα των επιστρωμάτων

θερμικού ψεκασμού. Τα splats (Εικόνα 2.1) δημιουργούνται όταν τηγμένα σωματίδια της

ψεκαζόμενης ύλης, επιταχυνόμενα μέσα στο δαυλό, προσκρούουν στην κατάλληλα

προετοιμασμένη επιφάνεια [Davis, 2004]. Οι τηγμένες σταγόνες εν γένει είναι σφαιρικής

μορφής και όταν προσκρούουν με το υπόστρωμα διαπλατύνονται και «γεμίζουν» τα

υποκείμενα κενά (Εικόνα 2.2). Ανάλογα με τη θερμοκρασία στη φλόγα και τη θερμοκρασία

τήξης των σωματιδίων, αυτά μπορεί να είναι τηγμένα, ημι-τηγμένα ή άτηκτα όταν

προσκρούουν στο υπόστρωμα.
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Εικόνα 2.1 Σχηματική παράσταση ενός σφαιρικού σωματιδίου που προσκρούει σε επίπεδο
υπόστρωμα [Stokes, 2003]

Εικόνα 2.2 Τυπικές μορφολογίες τηγμένων σωματιδίων [Davis, 2004]

Για τη δημιουργία επιστρωμάτων βελτιωμένων ιδιοτήτων, μεγάλη σημασία έχει η

εξασφάλιση συνθηκών τέτοιων ώστε τα σωματίδια που προσκρούουν στο υπόστρωμα να

είναι τηγμένα και να έχουν αποκτήσει τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα. Τα μικρού μεγέθους

σωματίδια εύκολα τήκονται και επιταχύνονται μέσα στη φλόγα. Αντίθετα για τα μεγάλου

μεγέθους σωματίδια ή για σωματίδια με χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, απαιτείται η επιλογή

συγκεκριμένων συνθηκών που όμως οδηγούν σε έντονη εκπομπή αερίων από την επιφάνεια

των σωματιδίων. Αυτή η εκπομπή αερίων είναι ιδιαίτερα ανεπιθύμητη για τους εξής λόγους

[Pawlowski, 2008]:
 Μειώνει την παραγωγικότητα της διαδικασίας (η μάζα της σκόνης είναι
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μεγαλύτερη της μάζας που τελικά εναποτίθεται)

 Προκαλεί μείωση της μεταφοράς θερμότητας από τη φλόγα στα σωματίδια

 Τα στρώματα της επικάλυψης που έχουν ήδη εναποτεθεί είναι δυνατόν να

δημιουργήσουν συγκέντρωση του ατμού, ο οποίος μπορεί να προκαλέσει μείωση

της πρόσφυσης και της αντοχής

 Οι εκπομπές αερίων ορισμένων υλικών (ιδιαίτερα των οξειδίων του χρωμίου) είναι

επικίνδυνες για τον άνθρωπο

Συνήθως η επιλογή των παραμέτρων ψεκασμού γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα

μεγαλύτερα σωματίδια της σκόνης που πρόκειται να ψεκαστεί, καθώς τα μικρότερου

μεγέθους σωματίδια θεωρείται ότι θα υπερθερμανθούν και θα εξατμιστούν.

Το συνηθισμένο χαρακτηριστικό των επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού είναι η

φολιδώδης ή στρωματική δομή των κόκκων τους σαν αποτέλεσμα της ταχείας

στερεοποίησης των μικρών σταγονιδίων που διαπλατύνονται καθώς προσκρούουν σε

ψυχρότερη επιφάνεια με υψηλή ταχύτητα [Stokes, 2003]. Η συμπεριφορά των

σωματιδίων κατά την πρόσκρουση έχουν μελετηθεί από πολλούς ερευνητές είτε

πειραματικά [Klocker, 2003a], [Χριστούλης, 2006], είτε χρησιμοποιώντας αριθμητικά

και αναλυτικά μοντέλα [Klocker, 2003b]. Το σχήμα και η δομή των splat παρέχει

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ψεκασμού, όπως για παράδειγμα την

σωστή επιλογή της απόστασης ψεκασμού και της γωνίας ψεκασμού.

2.2 Δημιουργία των επιστρωμάτων και χαρακτηριστικά της μικροδομής
Ένα επίστρωμα είναι η σύνθεση των μεμονωμένων σωματιδίων που προσκρούουν

σε ένα υπόστρωμα. Τα σωματίδια μπορεί να είναι πλήρως ή μερικώς τηγμένα ανάλογα με

το σημείο τήξης τους. Τα άτηκτα σωματίδια είτε ανακλώνται από το υπόστρωμα είτε

παραμένουν και συνδέονται αδύναμα με το υπόλοιπο επίστρωμα, μειώνοντας έτσι τόσο την

αντοχή του επιστρώματος όσο και την απόδοση της απόθεσης.

Όταν το σφαιρικού σχήματος σωματίδιο προσκρούει πάνω στην επιφάνεια του

υποστρώματος με μεγάλη ταχύτητα τείνει να αποκτήσει μορφή δίσκου. Το λεπτό υγρό

στρώμα που ρέει ακτινικά στην προσπίπτουσα σταγόνα γίνεται ασταθές και διασπάται σε

μικρότερα σταγονίδια. Η διαπλάτυνση της σταγόνας διακόπτεται από τη στερεοποίηση

αλλά και από τη μορφολογία της επιφάνειας του υποστρώματος. Καθώς προσκρούουν στο

υπόστρωμα οι σταγόνες και εναποτίθενται μια προς μια, δημιουργούν το πρώτο

«μονοσωματιδιακό» επίστρωμα, πάνω στο οποίο εναποτίθενται τα νέα σωματίδια σκόνης

που εξακολουθούν να προσκρούουν στην επιφάνεια (Εικόνα 2.3α). Η διαδικασία αυτή

επαναλαμβάνεται καθ’ όλη τη διάρκεια του ψεκασμού, δίνοντας στο επίστρωμα

στρωματική δομή (Εικόνα 2.3β) με χαρακτηριστική διεπιφανειακή τραχύτητα μεταξύ των

διαδοχικών στρώσεων (Εικόνα 2.3γ). Στις τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού, το όπλο
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ψεκασμού κάνει πολλαπλά περάσματα ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό πάχος επίστρωσης.

Όταν ένα τηγμένο ή ημι-τηγμένο σωματίδιο προσκρούσει στο υπόστρωμα ή σε ήδη

αποτιθέμενο υλικό, αρχίζει η στερεοποίηση. Ανάλογα με την ταχύτητα του όπλου και τη

δομή του μεμονωμένου σωματιδίου, δημιουργείται μια επίστρωση με κολονοειδή δομή

(Εικόνα 2.4α). Έχει παρατηρηθεί [Pawlowski, 2008] ότι η δομή του αποτιθέμενου υλικού

αλλάζει σε τύπου «τούβλινη τοιχοποιία – brick wall» (Εικόνα 2.4β), όταν ο ρυθμός

απαγωγής της θερμότητας, μεταξύ του σωματιδίου που προσκρούει και της διεπιφάνειας

του υλικού που έχει ήδη αποτεθεί, είναι ιδιαίτερα χαμηλός λόγω της οξείδωσης του

υποστρώματος και της επιφανειακής τραχύτητας.

(α) (β)

(γ)

Εικόνα 2.3 α) Απόθεση ένα προς ένα των σωματιδίων της ψεκαζόμενης σκόνης: 1. Μεταφορά των

ψεκαζόμενων σωματιδίων, 2. Πρόσκρουση στην επιφάνεια, 3. Μεταφορά θερμότητας από το

σωματίδιο στο υπόστρωμα, 4. Στερεοποίηση και συστολή των σωματιδίων, 5. Μηχανική πρόσφυση,

6. Τοπική διάχυση, β) Στρωματική δομή επιστρώματος, γ) Διεπιφανειακή τραχύτητα μεταξύ των

διαδοχικών στρώσεων [ITSA]
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(α)

(β)
Εικόνα 2.4 α) Τομή επιστρώματος κολονοειδούς μικροδομής, β) Τομή επιστρώματος με δομή τύπου

“brick wall” [Stokes, 2003]

Στην Εικόνα 2.5 παρουσιάζονται τα τυπικά χαρακτηριστικά μιας επικάλυψης σε

τομή. Η τελική δομή της επικάλυψης δεν είναι ομοιογενής αλλά συνήθως χαρακτηρίζεται

από τη συνύπαρξη τηγμένων, επαναστερεοποιημένων και άτηκτων σωματιδίων. Εκτός

αυτών συχνά περιλαμβάνει ένα ποσοστό πορώδους, ρωγμών και στην περίπτωση ψεκασμού

μετάλλων, οξείδια και διάφορα εγκλείσματα [U.S.Army Corps].

Εικόνα 2.5 Τυπική μικροδομή επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού [Davis, 2004]

Τα οξείδια παρατηρούνται συνήθως σε μεταλλικές επικαλύψεις με τη μορφή

σκούρων επιμηκών φάσεων σαν λωρίδες παράλληλες στο υπόστρωμα. Παράγονται από την
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αλληλεπίδραση των σωματιδίων με την ατμόσφαιρα και/ή λόγω της θέρμανσης της

επιφάνειας της επικάλυψης κατά την απόθεση. Οι μεγάλοι χρόνοι παραμονής των

σωματιδίων στο δαυλό καθώς και η υψηλή θερμοκρασία τους αυξάνει το πάχος των

στρωμάτων οξειδίου στην επιφάνειά τους οδηγώντας σε υψηλότερες περιεκτικότητες

οξειδίων μέσα στην επικάλυψη. Παρόλο που τα εγκλείσματα οξειδίων προσδίδουν αύξηση

στη σκληρότητα της επικάλυψης λόγω της υψηλής τους σκληρότητας, μπορεί να οδηγήσουν

σε ψαθυρότητα της επικάλυψης. Επιπλέον είναι δυνατόν να επηρεάσουν τη σύνδεση των

μεμονωμένων σωματιδίων που εναποτίθενται στο υπόστρωμα και επομένως τη δύναμη

συνάφειας της επικάλυψης. Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις τα οξείδια δεν είναι

ανεπιθύμητα καθώς αυξάνουν την αντίσταση σε φθορά και μειώνουν τη θερμική

αγωγιμότητα [Davis, 2004].
Το πορώδες είναι ένα επίσης ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό των

επιστρωμάτων που επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και τις ιδιότητές τους. Εντοπίζεται είτε

εντός των στρώσεων, με τη μορφή μεμονωμένων πόρων, είτε στις διεπιφάνειες των

διαδοχικών στρώσεων, με τη μορφή επιμηκών διάκενων. Ο σχηματισμός του πορώδους

οφείλεται σε ελλιπή κάλυψη των υποκείμενων στερεοποιημένων σωματιδίων, από τα νέα

σωματίδια που φθάνουν σε υγρή κατάσταση και ευνοείται από τη διαστρωματική

τραχύτητα και την ύπαρξη μερικώς τηγμένων σωματιδίων. Το πορώδες έχει σαν

αποτέλεσμα τη φτωχή σύνδεση των μεμονωμένων σωματιδίων η οποία τελικά οδηγεί σε

πρόωρη θραύση της επικάλυψης λόγω ρωγμάτωσης και αποκόλλησης. Ειδικότερα, το

«ανοικτό» πορώδες αποτελεί μια δίοδο σύνδεσης της διεπιφάνειας της επικάλυψης με το

περιβάλλον, επιτρέποντας διαβρωτικά ή οξειδωτικά στοιχεία να προσβάλλουν το

υπόστρωμα. Επιπλέον, σε επικαλύψεις με αντιτριβικές εφαρμογές συχνά το πορώδες οδηγεί

σε δημιουργία θραυσμάτων από την επικάλυψη, που αποκολλώνται και λειτουργούν σαν

σώμα εκτριβής της επικάλυψης αυξάνοντας σημαντικά το ρυθμό φθοράς.

Οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους δημιουργείται το πορώδες σε μια

επικάλυψη θερμικού ψεκασμού έχουν να κάνουν κυρίως με τις ιδιότητες αλλά και με την

κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα σωματίδια της υπό ψεκασμό σκόνης εντός του

δαυλού. Έτσι,

 η συστολή του τηγμένου υλικού κατά την ψύξη και η δέσμευση άτηκτων, ημι-

τηγμένων ή επαναστερεοποιημένων σωματιδίων που προκαλούν κενά,

 η ασθενής σύνδεση μεταξύ των μεμονωμένων σωματιδίων που έχουν αποτεθεί και

προκαλεί την αποκόλλησή τους,

 η μειωμένη διαβροχή των παρακείμενων επιφανειών ή αποτιθέμενων σωματιδίων,

λόγω της ψύξης ή της χαμηλής ταχύτητας,

 η δημιουργία ρωγμών εντός ή και περιμετρικά των μεμονωμένων σωματιδίων που

έχουν εναποτεθεί,
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 η μεγάλη γωνία πρόσκρουσης,

 η παρουσία πορώδους στη σκόνη, προερχόμενη από τη διαδικασία παρασκευής

της

είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που οδηγούν σε πορώδες [Davis, 2004]. Ο έλεγχος

και η αντιμετώπιση όλων αυτών των παραγόντων εστιάζεται κυρίως στη διαδικασία

παραγωγής της σκόνης, στην επιλογή της σωστής μορφολογίας και ιδιοτήτων της σκόνης,

αλλά και στις παραμέτρους ψεκασμού, όπως για παράδειγμα στον έλεγχο της

θερμοκρασίας του δαυλού και της κατανομής της ενθαλπίας στο περιβάλλον ψεκασμού και

στις ιδιότητες των αερίων και του ηλεκτρικού τόξου.

Παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλεί το πορώδες στη συμπεριφορά και τις

ιδιότητες μιας επικαλύψεις, σε ότι αφορά στη συνάφεια, στη διάβρωση και την φθορά,

υπάρχουν ορισμένες εφαρμογές στις οποίες η παρουσία πορώδους είναι ευεργετική. Για

παράδειγμα, σε έδρανα που θα χρησιμοποιηθούν με στερεά λιπαντικά ή με λάδι, η

εφαρμογή επικαλύψεων με ποσοστό πορώδους 10 με 30% συχνά απαιτείται ώστε το

λιπαντικό να μπορεί να υποστεί διήθηση. Επίσης, το πορώδες είναι επιθυμητό σε θερμικά

μονωτικά κεραμικά επιστρώματα, τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως στην αεροναυπηγική,

σε τουρμπίνες και σε μηχανές Diesel. Ένα ποσοστό 8 με 15% πορώδους αυξάνει επιπλέον

τη θερμική μόνωση που παρέχουν αυτά τα κεραμικά, ενώ βελτιώνεται και η αντίσταση σε

θερμικά σοκ και θερμική κόπωση [Padture, 2002], [Dorfman, 2002]. Μια άλλη πολύ

σημαντική κατηγορία επικαλύψεων όπου απαιτείται το πορώδες είναι οι βιοϊατρικές

επικαλύψεις. Στα βιοϊατρικά εμφυτεύματα, κυρίως στις ενδο-προσθετικές γοφών και

γονάτων, οδοντικά εμφυτεύματα και αντικαταστάσεις τμημάτων οστών της άνω και κάτω

γνάθου, τα υλικά που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να παρουσιάζουν μεγάλη ικανότητα βιο-

προσαρμογής, για να ικανοποιούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας της ενσωμάτωσής

τους μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Έτσι οι επικαλύψεις που συνήθως χρησιμοποιούνται θα

πρέπει να παρουσιάζουν δομή με ποσοστό πορώδους της τάξεως του 40%, ώστε να

επιτρέπεται η εύκολη και κατά το δυνατόν γρήγορη ανάπτυξη του οστού γύρω από το

εμφύτευμα [Ηeidenau, 2001], [Biomet, 1986], [Kurzweg, 1998], [Υ. Zhu, 1999].

2.3 Παράγοντες που επηρεάζουν τις ιδιότητες των επιστρωμάτων και τα
χαρακτηριστικά της μικροδομής

2.3.1 Προθέρμανση – Οξείδωση
Η προθέρμανση των υποστρωμάτων πριν το θερμικό ψεκασμό είναι μια πάγια και

αποδεκτή πρακτική. Η προθέρμανση προσφέρει μια θερμή και ελεύθερη από υγρασία

επιφάνεια, που επιτρέπει την καλύτερη πρόσφυση των πρώτων τηγμένων σωματιδίων.

Επιπλέον, η προθέρμανση προκαλεί διαστολή του μετάλλου, έτσι ώστε μετά τον ψεκασμό

και τη δημιουργία του επιστρώματος, να μειωθούν όσο το δυνατόν οι παραμένουσες τάσεις
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κατά την απόψυξη. Σαν γενικός κανόνας, προθέρμανση στους 100 με 150 °C για ακριβώς

60 s είναι ικανή να απομακρύνει την υγρασία. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία

προθέρμανσης, μπορεί να ξεκινήσει ο ψεκασμός. Παρόλο που η προθέρμανση προσφέρει

καλύτερο αποτέλεσμα σε ορισμένα υλικά, σε άλλα μπορεί να αποβεί καταστροφική κι αυτό

γιατί οι προθερμασμένες επιφάνειες απορροφούν γρήγορα οξυγόνο δημιουργώντας στην

επιφάνεια οξείδια τα οποία επιδρούν στην πρόσφυση του επιστρώματος. Τέτοια υλικά είναι

το αλουμίνιο και τα κράματά του, ο χαλκός και τα κράματά του, το τιτάνιο και τα κράματα

μαγνησίου [Davis, 2004].

2.3.2 Συνδετικά Επιστρώματα
Η χρήση συνδετικών επιστρωμάτων είναι μια πρακτική που συνηθίζεται στο θερμικό

ψεκασμό, κυρίως για την προετοιμασία της επιφάνειας που πρόκειται να επικαλυφθεί, αλλά

κυρίως για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση των θερμικών ιδιοτήτων όταν πρόκειται να

ψεκασθεί κεραμικό υλικό σε μεταλλικό υπόστρωμα [Stöver, 1999], [Li, 2000],
[Sampath, 2004]. Ο μηχανισμός με τον οποίο τα επιστρώματα θερμικού ψεκασμού

προσφύονται με τα μεταλλικά υποστρώματα δεν έχει μελετηθεί ακόμη διεξοδικά. Ωστόσο,

από τις θεωρίες που έχουν κατά καιρούς προταθεί, μόνο αυτή της διάχυσης – ανάμιξης

έχει υιοθετηθεί για τα «αυτό-προσφυόμενα» συνδετικά επιστρώματα. Τα πρώτα θερμά

σωματίδια που προσκρούουν στο υπόστρωμα τοπικά προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας

του μετάλλου ώστε αυτά να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους. Αν η θερμότητα είναι αρκετά

υψηλή ώστε να τηχθεί τοπικά το μεταλλικό υπόστρωμα, τότε προκαλείται διάχυση του

σωματιδίου και δημιουργία ενός μικροσκοπικού στρώματος κραμάτωσης. Αντίθετα, αν δεν

υπάρχει τήξη, η αλληλεπίδραση χαρακτηρίζεται ως διάχυση στερεάς κατάσταση σε υψηλή

θερμοκρασία. Ο βαθμός της διάχυσης εξαρτάται εν μέρει από τις μεταλλουργικές ιδιότητες

του επιστρώματος και του υποστρώματος και εν μέρει από την προθέρμανση που τυχόν

έχει προηγηθεί. Η χρήση ή όχι ενός συνδετικού στρώματος μεταξύ επίστρωσης και

υποστρώματος κρίνεται κυρίως από τις εξής συνθήκες:

 Όταν υπάρχει αδυναμία προετοιμασίας του υποστρώματος. Για παράδειγμα σε

λεπτά υποστρώματα όπου ο καθαρισμός ή η αμμοβολή μπορεί να προκαλέσει

παραμορφώσεις.

 Όταν πρέπει να εξασφαλιστεί η μη αστοχία πρόσφυσης του επιστρώματος.

 Όταν πρόκειται να επιστρωθούν μεγάλα τμήματα μετάλλου.

 Όταν πρόκειται να επικαλυφθούν υποστρώματα μεγάλης σκληρότητας που δεν

είναι δυνατόν να προετοιμαστούν κατάλληλα με αμμοβολή.

 Όταν απαιτείται περαιτέρω προστασία του υποστρώματος.

 Για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των θερμικών ιδιοτήτων όταν πρόκειται

να ψεκασθεί κεραμικό υλικό σε μεταλλικό υπόστρωμα.
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 Όταν το ανώτερο επίστρωμα έχει περιορισμό ως προς το πάχος. Τα συνδετικά

επιστρώματα χρησιμοποιούνται για να εξασφαλίσουν επιπλέον πάχος όπου

απαιτείται.

Τα περισσότερα υλικά που χρησιμοποιούνται ως συνδετικά επιστρώματα μπορούν

να ψεκασθούν με οποιαδήποτε τεχνική θερμικού ψεκασμού. Μερικά τυπικά υλικά που

χρησιμοποιούνται ως συνδετικά επιστρώματα είναι το μολυβδαίνιο και κράματά του, το

νικέλιο και κράματά του, ο σίδηρος και κράματά του [Davis, 2004].
Επιστρώματα θερμικού ψεκασμού βάσης Ni χρησιμοποιούνται ευρέως σε

αρκετές εφαρμογές, όπως για παράδειγμα σαν συνδετικά στρώματα μεταξύ ενός

κεραμικού επιστρώματος και υποστρώματος σε τμήματα στροβίλων ή σαν αναγομώσεις σε

τμήματα μηχανών, σαν συνδετικά επιστρώματα σε κυλίνδρους μηχανών εσωτερικής

καύσης και σε μεγάλο αριθμών εφαρμογών που απαιτούν επιφάνειες με αντοχή σε τριβή,

υψηλές θερμοκρασίες και διάβρωση. Η μικροδομή τους και επομένως οι ιδιότητές τους

καθορίζονται από συγκεκριμένες παραμέτρους ψεκασμού. Παράμετροι ψεκασμού όπως η

ροή αερίου, η ισχύς του δαυλού, η γεωμετρία του δαυλού κλπ καθορίζουν τις συνθήκες των

ψεκαζόμενων σωματιδίων όπως το μέγεθός τους, η θερμοκρασία και η ταχύτητα πριν την

πρόσκρουση.  Οι συνθήκες των σωματιδίων κατά τον ψεκασμό είναι αποτέλεσμα της

αλληλεπίδρασης των σωματιδίων με τη φλόγα, και επιδρούν σημαντικά στην απόθεση, τη

μικροδομή και κατ’ επέκταση στις ιδιότητες των επιστρωμάτων.

Επιστρώματα Ni – 5 wt.% Al, τα οποία έχουν παραχθεί με την τεχνική

ψεκασμού φλόγας ή με ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος, μελετήθηκαν για πολλές

δεκαετίες σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστούν μηχανισμοί που σχετίζονται με την

εξαιρετική αντοχή τους σε πρόσφυση. Αρχικά το υλικό που ψεκάζονταν ήταν επικαλυμμένη

σκόνη Al με Ni, και εικάζετο ότι η βελτιωμένη πρόσφυση οφειλόταν κατά κάποιο τόπο στην

εξωθερμική αντίδραση του Ni με το Al κατά τον ψεκασμό. Εναλλακτικά το 1991

προτάθηκε η οξείδωση του Al ως επικρατούσα εξωθερμική αντίδραση διότι η

ενδομεταλλική εξωθερμική αντίδραση είναι αδύνατον να επιτευχθεί σε ατμοσφαιρικές

συνθήκες, όπως απέδειξαν στη μελέτη τους οι S. Sampath κ.α. [Sampath, 1991a],
[Sampath, 1991b].

Ωστόσο αργότερα έγινε αντιληπτό ότι συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του υλικού,

όπως η επιφανειακή τάση, η δυνατότητα διαβροχής κλπ, παίζουν σημαντικό ρόλο. Τα

τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί αρκετές μέθοδοι για το θερμικό ψεκασμό

επιστρωμάτων και πιο συγκεκριμένα επιστρωμάτων Ni – 5 wt.% Al ως συνδετική επίστρωση.

Τέτοιες τεχνικές είναι ο ψεκασμός διπλού σύρματος με ηλεκτρικό τόξο, ο ψεκασμός υψηλής

ταχύτητας με καύση οξυγόνου και τώρα τελευταία ο ψυχρός ψεκασμός. Αν και οι τρεις

αυτές τεχνικές είναι παρόμοιες στις βασικές αρχές λειτουργίας τους, διαφέρουν σημαντικά

στις συνθήκες ψεκασμού αλλά και σε ότι αφορά στις απαιτούμενες ιδιότητες των
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ψεκαζόμενων σωματιδίων και στις συνθήκες εναπόθεσης. Για παράδειγμα ο ψεκασμός

υψηλής ταχύτητας με καύση οξυγόνου απαιτεί σωματίδια λεπτόκοκκα τα οποία

επιταχύνονται σε υπερηχητικές ταχύτητες, ενώ ο ψεκασμός διπλού σύρματος με ηλεκτρικό

τόξο δημιουργεί μεγάλες τηγμένες σταγόνες με σημαντικά χαμηλότερες ταχύτητες.

Αντίθετα στον ψυχρό ψεκασμό τα σωματίδια επιταχύνονται σε υπερηχητικές ταχύτητες

αλλά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος, ενώ δεν λαμβάνει χώρα καθόλου τήξη τους και

συνεπώς η εναπόθεση πραγματοποιείται σε στερεά κατάσταση. Αυτές οι διαφορές στις

συνθήκες των σωματιδίων επηρεάζουν τελικά τόσο τη μικροδομή, τις παραμένουσες τάσεις

και τις φυσικές ιδιότητες των επιστρωμάτων όσο και τη συνολική συμπεριφορά τους. Τα

επιστρώματα βάσης νικελίου προσφέρουν προστασία από οξείδωση ως μεμονωμένα

επιστρώματα ή χρησιμοποιούνται ως συνδετικά υλικά σε επιστρώματα θερμικής μόνωσης.

Και στις δύο περιπτώσεις, ακόμα δηλαδή και στην περίπτωση που τα επιστρώματα βάσης

νικελίου χρησιμοποιούνται ως συνδετικά υλικά, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις

μηχανικές τους ιδιότητες καθώς αυτές επηρεάζουν τη συνολική συμπεριφορά του

επιστρωμένου στοιχείου [Sampath, 2004]. Για παράδειγμα, έχει αποδειχθεί [Mumm,
2001] ότι οι μηχανικές ιδιότητες των συνδετικών επιστρωμάτων παίζουν σημαντικό ρόλο

στην καλή πρόσφυση του συνδετικού επιστρώματος και του κεραμικού επιστρώματος

θερμικού ψεκασμού.

Τα επιστρώματα Ni–Al παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή σε διαβρωτικά

περιβάλλοντα υψηλών θερμοκρασιών λόγω της δημιουργίας ενός συμπαγούς και πολύ καλά

προσφυόμενου στρώματος Al2O3 [Hearley, 2000]. Επιπλέον, λόγω των πολύ καλών

θερμικών και φυσικών ιδιοτήτων του (υψηλό σημείο τήξης – 1911 Κ, χαμηλή πυκνότητα –

5890 kg/m3, υψηλή θερμική αγωγιμότητα – 76 W/mK, εξαιρετική αντοχή σε διάβρωση)

καθίσταται ως ένα πολλά υποσχόμενο υλικό για εφαρμογές υψηλών θερμοκρασιών. Οι

Culha et al. τo 2008 μελέτησαν επιστρώματα Ni–Al ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με

καύση οξυγόνου σε ανοξείδωτο χάλυβα ως συνδετικό υλικό σε έλαστρα. Τα επιστρώματα

παρουσίασαν εξαιρετική μικροδομή και πολύ καλές θερμικές και μηχανικές ιδιότητες

[Culha, 2008].
Οι C.L. Li et al. μελέτησαν επίστρωμα NiCr ως συνδετικό υλικό μεταξύ

υποστρώματος ανοξείδωτου χάλυβα 316 και κεραμικής επίστρωσης Cr2O3. Αν και γενικά το

συνδετικό υλικό βελτίωσε τα μικροδομικά χαρακτηριστικά της επίστρωσης και την

πρόσφυση, φαίνεται ότι σε ότι αφορά τη συμπεριφορά σε διάβρωση διαφορετική σύσταση

του NiCr δίνει και διαφορετικά αποτελέσματα [Li, 2000].

2.3.3 Μεταλλουργία Υποστρώματος
Το υλικό του υποστρώματος, η σκληρότητα και η αντοχή του, καθώς και η τυχόν

θερμική κατεργασία που έχει υποστεί, είναι παράμετροι οι οποίες πρέπει να είναι γνωστές
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ώστε να μπορεί να καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον ψεκασμό.

Καθορίζουν ουσιαστικά τις συνθήκες προετοιμασίας του υποστρώματος αλλά και τη

θερμοκρασία προθέρμανσης πριν τον ψεκασμό. Τα επιστρώματα θερμικού ψεκασμού

μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιοδήποτε υλικό, μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, γυαλί κλπ,

ωστόσο, τα υλικά που χρησιμοποιούνται συνήθως ως υποστρώματα είναι χάλυβες, νικέλιο,

τιτάνιο, αλουμίνιο, χαλκός, μαγνήσιο και κράματα αυτών.

Οι ανθρακούχοι και κραματωμένοι χάλυβες συνήθως χρησιμοποιούνται μετά

από θερμική κατεργασία. Η σκληρότητά τους καθορίζει την περαιτέρω προετοιμασία που

απαιτείται πριν τον ψεκασμό. Για παράδειγμα, υποστρώματα με σκληρότητα κάτω των 40

HRC μπορούν να υποστούν τράχυνση και να ψεκαστούν με τις συνήθεις τεχνικές. Όταν η

σκληρότητα είναι μεγαλύτερη των 40 HRC η τράχυνση του υποστρώματος είναι δύσκολο να

επιτευχθεί με τις συνηθισμένες πρακτικές, οδηγώντας έτσι σε μειωμένη αντοχή πρόσφυσης

του επιστρώματος.

Οι ανοξείδωτοι χάλυβες και τα κράματα νικελίου, απαιτούν ιδιαίτερη

μεταχείριση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την προθέρμανσή τους. Σε θερμοκρασίες άνω των 100

°C αυξάνεται δραστικά το πάχος του επιφανειακού στρώματος οξειδίου, αποτρέποντας την

καλή πρόσφυση του επιστρώματος.

Τα κράματα αλουμινίου, χαλκού, μαγνησίου και τιτάνιου επίσης απαιτούν ιδιαίτερη

προσοχή τόσο κατά την τράχυνση όσο και κατά την προθέρμανση. Συνήθως η

προθέρμανση σε αυτά τα υλικά πρέπει να αποφεύγεται [Davis, 2004].

2.3.4 Κοκκομετρία
Εκτός των συμβατικών επικαλύψεων, πραγματοποιούνται πλέον και επικαλύψεις

που δημιουργούνται με νανοκρυσταλλικές μεταλλικές και κεραμικές σκόνες παρόμοιας

χημικής σύστασης με αυτής των συμβατικών. Τα νανοκρυσταλλικά υλικά είναι υλικά νέας

γενιάς, τα οποία παρουσιάζουν πολύ βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες (αυξημένη

σκληρότητα, δυσθραυστότητα και αντοχή σε φθορά) και αρχίζουν να εφαρμόζονται σε

ολοένα και περισσότερους τομείς της τεχνολογίας. Η εφαρμογή τους σε υλικά και

επιστρώματα για κινητήρες τουρμπίνας αερίων και άλλες κατασκευές παρόμοιων

απαιτήσεων για προστασία από μηχανική ή θερμική καταπόνηση, είναι αντικείμενο

συνεχούς μελέτης. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί αλματώδης εξέλιξη σε ότι

αφορά εμπορικές εφαρμογές προϊόντων που βασίζονται σε τέτοια υλικά. Μπορούν να

παραχθούν με διάφορες μεθόδους, με πιο κατάλληλη την τεχνική του θερμικού ψεκασμού,

διότι ο χρόνος που τα υλικά εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία είναι μικρός ώστε να

επιτρέψει στους κόκκους να αναπτυχθούν σε μεγάλο βαθμό [Gell, 1995], [Clark, 1997],
[Zhu, 2001a].
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Τα επιστρώματα θερμικού ψεκασμού συνήθως παράγονται από σκόνες με μέγεθος

σωματιδίων που κυμαίνεται από 5 έως 100 μm. Πρόκειται δηλαδή για σκόνες

μικροσκοπικού επιπέδου. Σκόνες οι οποίες περιλαμβάνουν λεπτόκοκκα σωματίδια, π.χ.

μικρότερα των 100 nm, δεν μπορούν να ψεκασθούν με τα συνηθισμένα όπλα ψεκασμού.

Επιπλέον, για να εισαχθούν τα νανοσωματίδια μέσα στο δαυλό του πλάσματος απαιτείται

μεγαλύτερη παροχή φέροντος αερίου, κάτι που θα αποσταθεροποιήσει το πλάσμα. Επίσης

τα μεμονωμένα νανοσωματίδια παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα αδράνειας ώστε να

μπορέσουν να εισχωρήσουν στα ανώτερα στρώματα του υποστρώματος και να επιτευχθεί

ικανοποιητική πρόσφυση και τελικά δημιουργία επιστρώματος. Για να επιτευχθεί ο

ψεκασμός με τους συνηθισμένους διανομείς σκόνης, τα νανοσωματίδια υφίστανται

συσσωμάτωση (σε άμορφη ή σφαιρική μάζα) σε μικροσκοπικά σωματίδια. Στην Εικόνα 2.6

παρουσιάζεται η μορφολογία νανοκρυσταλλικής σκόνης TiO2. Στην Εικόνα 2.6α φαίνεται η

τυπική μορφολογία ενός σωματιδίου της σκόνης αλλά σε μεγαλύτερη μεγέθυνση (Εικόνα

1β) παρατηρείται η νανοκρυσταλλική της δομή [Lima, 2007].

Εικόνα 2.6 Σωματίδιο νανοκρυσταλλικής σκόνης TiO2: β) τμήμα του (α) σε μεγέθυνση

Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά ορισμένες σημαντικές εργασίες που έχουν

γίνει στην περιοχή αυτή:

Αναπτύχθηκαν νανοκρυσταλλικές επικαλύψεις WC-Co με την τεχνική του ψεκασμού

πλάσματος εν κενό για χρήση τους σε βιομηχανικές εφαρμογές όπου απαιτούνται υλικά με

αυξημένη αντίσταση σε φθορά σε συνδυασμό με υψηλή σκληρότητα και δυσθραυστότητα

[Zhu, 2001a]. Οι D.A. Stewart, et al., απέδειξαν την υπεροχή των νανοκρυσταλλικών

επικαλύψεων WC-Co που έχουν παραχθεί με την τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με

καύση προπανίου (HVOF), σε σύγκριση με συμβατικές επικαλύψεις WC-Co, σε ότι αφορά

την αντίστασή τους σε φθορά [Stewart, 1999], ενώ μελέτες έχουν πραγματοποιηθεί για τη

χρήση νανοσύνθετων επικαλύψεων WC/DLC/WS2 σε ανοξείδωτο χάλυβα 440C με

εξαιρετικές αντιτριβικές ιδιότητες για αεροναυπηγικές εφαρμογές [Voevodin, 1999].
Επιπλέον άλλοι ερευνητές πραγματοποίησαν τριβολογική μελέτη σε επικαλύψεις WC-Co που

έχουν παραχθεί με την τεχνική του ψεκασμού πλάσματος εν κενώ. Συγκρίνονται και πάλι οι

(α) (β)
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συμβατικές και οι νανοκρυσταλλικές επικαλύψεις σε συνθήκες ξηράς τριβής με

ανταγωνιστικό υλικό την αλούμινα. Η αντίσταση σε φθορά των νανοκρυσταλλικών

επικαλύψεων εμφανίστηκε ανώτερη σε σχέση με αυτήν των συμβατικών επιστρώσεων,

γεγονός που οφείλεται στις βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες των νανοκρυσταλλικών

επικαλύψεων [Zhu, 2001b], [Jia, 1997].
Άλλα υλικά τα οποία έχουν μελετηθεί ως προς την κοκκομετρία τους είναι

επικαλύψεις Mo/οξειδίου του Mo παραχθέντων με την τεχνική ατμοσφαιρικού ψεκασμού

πλάσματος, που μελετήθηκαν από άποψη μορφολογίας, κατανομής και φύσης των οξειδίων

που δημιουργούνται. Οι επικαλύψεις μολυβδαινίου βρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε

αυτοκινητοβιομηχανίες, αεροπορικές βιομηχανίες και σε βιομηχανίες πολτοποίησης

χαρτιού, λόγω των εξαιρετικά καλών ιδιοτήτων τους σε φθορά [Goswami, 2001]. Επίσης,

ερευνητές μελέτησαν τη συμπεριφορά σε τριβή-φθορά νανοκρυσταλλικών επιστρώσεων

Al2O3/TiO2 σε μετρίου άνθρακα χάλυβες, με ψεκασμό πλάσματος. Οι επιστρώσεις αυτές

χρησιμοποιούνται ευρύτατα σε βιομηχανίες κοπτικών εργαλείων, όπου απαιτείται

βελτιωμένη αντίσταση σε χημική και διαβρωτική φθορά [Wang, 2000], [Shaw, 2000].
Οι R.S. Lima και B.R. Marple [Lima, 2006], σύγκριναν επικαλύψεις TiO2 που

παράχθηκαν με ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος και ψεκασμό υψηλής ταχύτητας με

καύση οξυγόνου (HVOF), χρησιμοποιώντας νανοκρυσταλλικές και συμβατικές σκόνες. Οι

επικαλύψεις ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση οξυγόνου παρουσίασαν υψηλότερη

αντίσταση σε εκτριβή, αντοχή σε πρόσφυση και αντίσταση στη διάδοση ρωγμών σε σχέση

με τις συμβατικές επικαλύψεις που παράχθηκαν και με τις δύο τεχνικές. Η βελτίωση των

μηχανικών ιδιοτήτων οφείλεται πρωταρχικά στις συνθήκες ψεκασμού της συγκεκριμένης

τεχνικής αλλά και στη νανοκρυσταλλική δομή της σκόνης. Βρέθηκε ότι τα επιστρώματα

νανοκρυσταλλικής σκόνης που παράχθηκαν με την HVOF, παρουσίασαν ισοτροπικά

χαρακτηριστικά και μικροδομή που αποτελούνταν κυρίως από ζώνες συσσωματωμένων

νανοκρυσταλλικών σωματιδίων τυχαία κατανεμημένων στη μικροδομή του επιστρώματος.

Αυτές οι νανοκρυσταλλικές ζώνες βρέθηκε ότι ενεργούν ως αναστολείς ρωγμών (είτε

διακλαδώνοντας είτε αμβλύνοντας τις άκρες των ρωγμών) βελτιώνοντας έτσι την αντίσταση

σε διάδοση ρωγμών.

Επιστρώματα NiCrC ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση αέρα (με χημική

σύσταση 80%NiCr-20%CrC), συμβατικής και νανοκρυσταλλικής δομής [TAO, 2008],
επιστρώματα ψεκασμού πλάσματος βάσης Ni [Skulev, 2005] αλλά και επιστρώματα

βάσης Fe παραγμένα με ψεκασμό υψηλής ταχύτητας με καύση οξυγόνου [Grosdidier,
2005], [Cherigui, 2005], μελετήθηκαν ως προς τη μικροδομή τους, αποδεικνύοντας την

υπεροχή των νανοκρυσταλλικών επιστρωμάτων σε σχέση με τα συμβατικά.
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2.3.5 Επίδραση τεχνικής ψεκασμού στις ιδιότητες των επιστρωμάτων (APS

και HPPS)
Ο ψεκασμός πλάσματος πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας συνήθως δύο αέρια:

ως πρωτεύον αέριο το αργό (Ar) και ως δευτερεύον το υδρογόνο (H) ή το ήλιο (He). Η

σύνθεση των αερίων αυτών επιδρά: α) στη δημιουργία του πλάσματος και στη συμπεριφορά

του τόξου εντός του ανοδικού ακροφυσίου, β) στην ανάμιξη του δαυλού πλάσματος με την

περιβάλλουσα ατμόσφαιρα, και γ) στην επιτάχυνση και θέρμανση των σωματιδίων

ψεκασμού.

Το αργό εξασφαλίζει την σταθερότητα του τόξου εντός του ακροφυσίου και ελέγχει

το ρυθμό μεταφοράς μάζας καθώς και την ορμή της ροής. Το αργό χαρακτηρίζεται από

την υψηλή μάζα, το υψηλό ιξώδες (2.7  10–4 kg/m s στους 10,000 K) και τη σχετικά

χαμηλή θερμική αγωγιμότητα (0.6 W/m K στους 10,000 K).

Το ήλιο και το υδρογόνο αυξάνουν την ενεργειακή ικανότητα του όπλου. Επίσης

ενισχύουν τη μεταφορά θερμότητας στα σωματίδια, η οποία λαμβάνει χώρα λόγω της

συναγωγής μέσω των εξωτερικών στρωμάτων των σωματιδίων, καθώς αυτά έχουν υψηλή

θερμική αγωγιμότητα. Η θερμική αγωγιμότητα για το υδρογόνο είναι 3.7 W/m K ενώ για το

ήλιο 2.4 W/m K στους 10,000 K. Επιπλέον, το ήλιο έχει υψηλό ιξώδες (3.1  10–4 kg/m s

στους 10,000 K και 4.3  10–4 kg/m s στους 15,000 K) λόγω του υψηλότερου δυναμικού

ιονισμού (24.6 eV) σε σχέση με το αργό (15.7 eV) και το υδρογόνο (13.6 eV).

Στη διαδικασία του ψεκασμού πλάσματος η σύνθεση των αερίων του πλάσματος

είναι μια από τις παραμέτρους που βοηθούν στην αύξηση του βαθμού απόδοσης της

εναπόθεσης αλλά και στην αύξηση της ζωής των ηλεκτροδίων. Η ανάμιξη του αργού με το

υδρογόνο και το ήλιο δίνει το πλεονέκτημα του συνδυασμού της υψηλής θερμικής

αγωγιμότητας του υδρογόνου με το υψηλό ιξώδες του ήλιου [Janisson, 1999].
Στον ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος, η ανάμιξη του αερίου πλάσματος με την

περιβάλλουσα ατμόσφαιρα επιδρά σημαντικά στη ροή του αερίου, προκαλώντας την ψύξη

και την επιβράδυνση του αερίου. Η ανάμιξη με τον αέρα μπορεί επίσης να μεταβάλλει τη

χημική σύσταση του αερίου πλάσματος και να επηρεάσει τη μεταφορά θερμότητας και

μάζας στα σωματίδια, αλλά και τις ιδιότητες των επιστρωμάτων. Η παρουσία του οξυγόνου

μπορεί να επιφέρει οξείδωση των μεταλλικών σωματιδίων ή να ευνοήσει τη χημική

αποσύνθεσή τους, κατά την «πτήση» των σωματιδίων ή κατά την πρόσκρουσή τους στο

υπόστρωμα.

Για την ελαχιστοποίηση της οξείδωσης ή της χημικής αποσύνθεσης, οι σκόνες

μπορούν να ψεκαστούν σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, όπως για παράδειγμα σε ατμόσφαιρα

αργού. Ειδικότερα η χρήση κρυογενικής ψύξης με αργό δίνει τη δυνατότητα διατήρησης

του υποστρώματος σε χαμηλές θερμοκρασίες, επιτρέποντας έτσι τον ψεκασμό υλικών

ευαίσθητων σε υψηλές θερμοκρασίες και τη δημιουργία επιστρωμάτων μεγάλου πάχους με
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μειωμένες παραμένουσες τάσεις, αφού εξαλείφεται η διαφορά του συντελεστή θερμικής

διαστολής μεταξύ υποστρώματος και επιστρώματος. Ωστόσο, ο ψεκασμός πλάσματος σε

αδρανή ατμόσφαιρα (IPS) απαιτεί υψηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης

[Leylavergne, 1998].
Γενικά, η ατμόσφαιρα που περιβάλλει το δαυλό του πλάσματος, επηρεάζει

σημαντικά τις ιδιότητες της φλόγας. Σε περιπτώσεις χαμηλής πίεσης (μικρότερης των

10kPa) ο δαυλός επιμηκύνεται και επιτυγχάνεται υψηλή ταχύτητα ροής. Ο ψεκασμός

πλάσματος χαμηλής πίεσης χρησιμοποιείται συνήθως για τη δημιουργία μεταλλικών

επιστρωμάτων υψηλής πυκνότητας. Ωστόσο, η χρήση του σε κεραμικά υλικά είναι σχεδόν

απαγορευτική λόγω της μειωμένης πυκνότητας ενέργειας του πλάσματος και της χαμηλής

μεταφοράς θερμότητας από το πλάσμα προς τη σκόνη ψεκασμού. Σαν αποτέλεσμα αυτού,

η ικανότητα εναπόθεσης μειώνεται σημαντικά.  Αντίθετα, η υψηλή πίεση εντός του

θαλάμου ψεκασμού οδηγεί στη δημιουργία πλάσματος με βελτιωμένη ικανότητα

θέρμανσης. Οι Sodeoka et al. [Sodeoka, 1996] μελέτησαν την επίδραση της υψηλής

πίεσης (έως 300 kPa) εντός του θαλάμου ψεκασμού στα χαρακτηριστικά της μικροδομής

επιστρωμάτων Ζιρκονίας σταθεροποιημένης με Υττρία. Όπως αναφέρουν στη μελέτη τους,

όταν αυξάνεται η πίεση στο θάλαμο, η φλόγα του πλάσματος γίνεται μικρότερη και πιο

ευκρινής. Αν και η ταχύτητα των σωματιδίων μειώνεται, η αποδοτικότητα  θέρμανσης

αυξάνεται εντός της φλόγας του πλάσματος, βελτιώνοντας την απόδοση εναπόθεσης αλλά

και τις ιδιότητες του επιστρώματος, όπως για παράδειγμα τη μικροσκληρότητά του.

Άλλωστε οι Guipont et al. [Guipont, 2002] μελετώντας την επίδραση της

κοκκομετρίας αλλά και των συνθηκών ψεκασμού σκόνης HA στα χαρακτηριστικά των

επιστρωμάτων διαπίστωσαν ότι η υψηλή πίεση εντός του θαλάμου ψεκασμού επηρέασε τη

μικροδομή των επιστρωμάτων αλλά και τη σύσταση των φάσεων που αναπτύχθηκαν. Η

υψηλή πίεση οδήγησε επίσης σε καλύτερη θέρμανση της σκόνης ψεκασμού παρόλο που η

αποδοτικότητα του δαυλού μειώθηκε σημαντικά.

Πιο πρόσφατα, οι Beauvais et al. [Beauvais, 2004] μελέτησαν κεραμικά

επιστρώματα υδροξυαπατίτη (HA), Al2O3 –TiO2, Al2O3, ZrO2–Y2O3 και Cr2O3 ψεκασμένα με

την τεχνική του ψεκασμού πλάσματος υψηλής πίεσης, του ατμοσφαιρικού ψεκασμού

πλάσματος και του ψεκασμού πλάσματος σε αδρανή ατμόσφαιρα. Η ατμόσφαιρα για τον

ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος ήταν αέρας, ενώ για τον ψεκασμό πλάσματος υψηλής

πίεσης και τον ψεκασμό πλάσματος σε αδρανή ατμόσφαιρα ήταν αργό. Ο ψεκασμός

πλάσματος υψηλής πίεσης πραγματοποιήθηκε σε θάλαμο 18 m3 χρησιμοποιώντας αέριο

αργό σε πιέσεις έως 250kPa. Το αργό είναι πιο κατάλληλο περιβάλλον από τον αέρα, για

τον ψεκασμό πλάσματος υψηλής πίεσης, διότι αποτρέπει τη σύνθεση νιτρικού οξέως μέσα

στο θάλαμο όταν χρησιμοποιείται το υδρογόνο ως δευτερεύον αέριο. Όπως αναφέρουν στη

μελέτη τους, όταν πρόκειται να ψεκαστούν υλικά με υψηλό σημείο τήξης, όπως τα
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κεραμικά, το μίγμα των αερίων που χρησιμοποιείται συνήθως στον ατμοσφαιρικό ψεκασμό

το οποίο περιέχει υψηλό ποσοστό Η2 δεν είναι κατάλληλο για τον ψεκασμό πλάσματος

υψηλής πίεσης. Είναι απαραίτητο να μειωθεί δραστικά το Η2, το οποίο εξισορροπείται

τελικά με την παροχή He [Janisson, 1999]. Η μελέτη των Beauvais et al. έδειξε ότι ο

ψεκασμός πλάσματος υψηλής πίεσης είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε μια πληθώρα

κεραμικών υλικών. Για τα συγκεκριμένα κεραμικά που μελετήθηκαν, ο ψεκασμός οδήγησε

στη δημιουργία επιστρωμάτων με βελτιωμένες ιδιότητες σε σχέση με τα επιστρώματα που

δημιουργήθηκαν με τον συμβατικό ψεκασμό πλάσματος. Αυτό οφείλεται κυρίως στην

καλύτερη μεταφορά θερμότητας μεταξύ του πλάσματος και των σωματιδίων που οδηγεί σε

μείωση του πορώδους και σε καλύτερο έλεγχο της μικροδομής των επιστρωμάτων.
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Κεφάλαιο 3
Ιδιότητες Επιστρωμάτων
Εισαγωγή

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα του θερμικού ψεκασμού είναι η

δυνατότητα παραγωγής επικαλύψεων με ιδιότητες που καλύπτουν οποιαδήποτε εφαρμογή.

Η ευελιξία που παρέχει ο θερμικός ψεκασμός, σε ότι αφορά στην επιλογή υλικών, έγκειται

στο γεγονός ότι είναι δυνατόν να παράξει επικαλύψεις με διάφορες μορφολογίες, είτε

σκληρές είτε μαλακές, με πυκνή δομή ή πορώδη. Οι ιδιότητες των επικαλύψεων που

συνήθως εξετάζονται, ανάλογα με την εφαρμογή που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, είναι:

 Δύναμη πρόσφυσης

 Σκληρότητα

 Αντοχή σε διάβρωση και οξείδωση

 Θερμικές ιδιότητες

 Ηλεκτρικές ιδιότητες

 Μαγνητικές – οπτικές ιδιότητες

Οι ιδιότητες των επιστρωμάτων επηρεάζονται σημαντικά από τα μικροδομικά

χαρακτηριστικά των επιστρωμάτων, όπως το πορώδες, την πρόσφυση μεταξύ των τηγμένων

σωματιδίων, αλλά και την περιεκτικότητα σε οξείδια.

3.1 Γεωμετρικές – Επιφανειακές
Οι επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού παρουσιάζουν θαμπή και τραχυμένη επιφάνεια.

Η τραχύτητα των επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού κυμαίνεται από 2.5 έως 38 μm,

ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιείται. Η κοκκομετρία της σκόνης ψεκασμού παίζει

επίσης καθοριστικό ρόλο στη μορφολογία της επιφάνειας της επικάλυψης. Οι χονδρόκοκκες

πούδρες δίνουν επικαλύψεις με αυξημένη τραχύτητα, σε σχέση με τις πιο λεπτόκοκκες

[Stokes, 2003].

3.2 Δύναμη πρόσφυσης
Μια πολύ σημαντική ιδιότητα για τις επικαλύψεις είναι η δύναμη πρόσφυσης, που

καθορίζεται από την πρόσφυση της επικάλυψης με τον υπόστρωμα και τη συνάφεια μεταξύ

των μεμονωμένων σωματιδίων που έχουν αποτεθεί. Η δύναμη πρόσφυσης του σωματιδίου

που προσκρούει στο υπόστρωμα βασίζεται σε μηχανισμούς μηχανικούς, μεταλλουργικούς –

χημικούς και φυσικούς. Ένα σωματίδιο που προσκρούει σε μια κατάλληλα προετοιμασμένη

επιφάνεια θα διαπλατυνθεί και θα προσαρμοστεί ανάλογα, στην επιφάνεια. Κατόπιν θα

προσφύσει μηχανικά στην επιφάνεια του υποστρώματος (Εικόνα 3.1). Σαν επακόλουθο,
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είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί διάχυση ή κραμάτωση, δημιουργώντας ενδομεταλλικές

ενώσεις, που υποδηλώνουν τον μεταλλουργικό – χημικό μηχανισμό πρόσφυσης. Η

πρόσφυση βάσει του φυσικού μηχανισμού, υπακούει ουσιαστικά στις αρχές Van der Waals

μεταξύ των σωματιδίων και του υποστρώματος. Η αύξηση της πρόσφυσης μιας επικάλυψης

εξαρτάται κυρίως από τις παραμέτρους της διαδικασίας ψεκασμού, αλλά και από την

προετοιμασία των επιφανειών, σε ότι αφορά τον καθαρισμό της επιφάνειας από οξείδια και

άλλα στοιχεία. Επιπλέον, τον πιο καθοριστικό ρόλο παίζει η αρχικά προσδιδόμενη

τραχύτητα του υποστρώματος αλλά και η πλαστική παραμόρφωση στην οποία αυτό

υπόκειται από την πρόσκρουση των σωματιδίων.

Εικόνα 3.1 Σχηματική παράσταση πρόσφυσης σωματιδίου σε τραχυμένο υπόστρωμα [Stokes,
2003]

Η συνάφεια μεταξύ των μεμονωμένων σωματιδίων που έχουν αποτεθεί, εξαρτάται

από την τραχύτητα του υποστρώματος, τη θερμοκρασιακή διαφορά και τη δύναμη

πρόσφυσης – συνάφειας του στρώματος που έχει ήδη αποτεθεί [Stokes, 2003],
[U.S.Army Corps], [Davis, 2004].

Η πρόσφυση ενός επιστρώματος με το υπόστρωμα αλλά και η συνάφεια μεταξύ των

αλλεπάλληλων τηγμένων σωματιδίων επηρεάζεται κυρίως από:

 Τις παραμένουσες τάσεις εντός του επιστρώματος

 Την τήξη και τοπικά κραμάτωση των επιφανειών των σωματιδίων αλλά και της

διεπιφάνειας μεταξύ του υποστρώματος και των παρακείμενων σωματιδίων

 Τη διάχυση στοιχείων κατά μήκος των ορίων των τηγμένων σωματιδίων

 Τις ατομικές δυνάμεις Van der Waals

 Τις μηχανικές αλληλεπιδράσεις

3.3 Σκληρότητα
Οι επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού παρουσιάζουν χαμηλή σχετικά

μακροσκληρότητα, σε σχέση με τα αντίστοιχα χυτά ή σφυρήλατα υλικά, λόγω του
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πορώδους και των οξειδίων που παρουσιάζουν στη μικροδομή τους. Αν και τα οξείδια

αυξάνουν τη μικροσκληρότητά τους, ωστόσο μειώνουν την ολκιμότητά τους καθώς τα

καθιστούν ψαθυρά. Παρόλα αυτά οι επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού υπερέχουν

σημαντικά άλλων επικαλύψεων, όπως οι οργανικές, λόγω της σκληρότητάς τους,

αντικαθιστώντας τις σε πολλές εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλή αντίσταση σε φθορά

[Stokes, 2003].
Η σκληρότητα, όπως και η πυκνότητα των επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού είναι

χαμηλότερες σε σχέση με το υλικό τροφοδοσίας. Τόσο για την περίπτωση των μεταλλικών

επικαλύψεων όσο και για τις κεραμικές επικαλύψεις, οι ιδιότητες αυτές εξαρτώνται από το

υλικό που πρόκειται να ψεκαστεί, τον εξοπλισμό του θερμικού ψεκασμού, τις παραμέτρους

της διαδικασίας, τη θερμοκρασία των σωματιδίων και τον τύπο του αερίου ατομοποίησης.

Γενικά ισχύει ότι όσο πιο υψηλή είναι η ταχύτητα των σωματιδίων, εντός του δαυλού, τόσο

σκληρότερες και πυκνότερες είναι οι επικαλύψεις. Κατά φθίνουσα σειρά, τις σκληρότερες

και πυκνότερες επικαλύψεις δίνει ο ψεκασμός με εκτόνωση, ψεκασμός υψηλής ταχύτητας

με καύση οξυγόνου, ψεκασμός με τόξο πλάσματος, ψεκασμός ηλεκτρικού τόξου, ψεκασμός

φλόγας [U.S.Army Corps].

3.4 Αντοχή σε τριβή – φθορά
Οι επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές που

απαιτούνται αντιτριβικές ιδιότητες, δίνοντας τη δυνατότητα αντιμετώπισης των

περισσότερων μηχανισμών φθοράς. Λόγω της ευχέρειας που παρέχει ο θερμικός ψεκασμός

στην επιλογή και εφαρμογή μη συμβατικών υλικών, καθίσταται δυνατή η επίλυση

προβλημάτων φθοράς και τριβής, καλύπτοντας ταυτόχρονα και άλλες απαιτήσεις,

παράγοντας μια μόνο επικάλυψη [Davis, 2004]. Σε σχέση με τα χυτά ή σφυρήλατα υλικά,

οι επικαλύψεις υπερέχουν σημαντικά σε ότι αφορά στην αντίσταση σε φθορά, με βασικό

λόγο την ιδιαιτερότητα της μικροδομής (πορώδες) που προσφέρει ο θερμικός ψεκασμός.

Ειδικά σε περιπτώσεις εφαρμογής λιπαντικού, το πορώδες επιτρέπει τη διείσδυση αυτού

ευκολότερα, προσφέροντας χαμηλότερο συντελεστή τριβής. Επιπλέον, η εφαρμογή

επικαλύψεων υψηλής αντοχής σε φθορά, σε υλικά με χαμηλή αντίσταση, επιτρέπει τη

χρήση τους ακόμα και σε ιδιαίτερα δυσμενή περιβάλλοντα [Stokes, 2003].
Η τριβή και η φθορά συμβαίνει όταν δυο επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή

υποβάλλονται σε ολίσθηση ή κύλιση. Η τριβή είναι μια σοβαρή αιτία απώλειας ενέργειας

ενώ η φθορά είναι αιτία σπατάλης υλικού. Για την αποφυγή αυτών, συνήθως επιλέγονται

κατάλληλα τα υλικά που πρόκειται να έρθουν σε επαφή ή χρησιμοποιούνται λιπαντικά που

αποτρέπουν την ταχεία και υψηλή φθορά τους.

Τριβή (friction) λέγεται το φυσικό φαινόμενο κατά το οποίο σε δύο εφαπτόμενα

σώματα, το ένα ανθίσταται στην κίνηση ή την τάση να κινηθεί, του άλλου. Η τριβή των
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στερεών είναι πολύπλοκο φαινόμενο που εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους που δρουν

επί του τριβικού συστήματος και μάλιστα στην πραγματική επιφάνεια επαφής και στα

στρώματα του υλικού κάτω από αυτή, σε μικρό σχετικά βάθος.

Όταν δύο σώματα (α) και (β) κινούνται με σχετική ταχύτητα , , λόγω του

φαινομένου της τριβής αναπτύσσεται η εφαπτομενική δύναμη τριβής Τ που ανθίσταται στη

σχετική κίνηση των σωμάτων (Εικόνα 3.2) και κατά συνέπεια έχει διεύθυνση (περίπου)

αντίθετη προς τη διεύθυνση της σχετικής ταχύτητας.

Εικόνα 3.2 Το τριβικό σύστημα.= − (3.1)

, = (3.2)≡ (3.3)

Η τριβή εκφράζεται με τον συντελεστή τριβής μ, ο οποίος ορίζεται ως το πηλίκο της

δύναμης Τ που απαιτείται για την έναρξη ή τη διατήρηση της σχετικής κίνησης προς το

φορτίο Ν που επιβάλλεται στις δύο επιφάνειες (Σχέση 3.4).= (3.4)

Ανάλογα µε το είδος της σχετικής κίνησης των δύο εφαπτόμενων σωμάτων, η τριβή

διακρίνεται σε τριβή ολίσθησης και τριβή κύλισης. Η τριβή μεταξύ δύο επιφανειών που

ολισθαίνουν, είναι ένας συνδυασμός της πρόσφυσης μεταξύ των δύο επιφανειών που

βρίσκονται σε επαφή, της άρωσης των αποβλίττων τριβής και της τραχύτητας των

επιφανειών. Στην δεύτερη, το ένα από τα δύο στοιχεία του τριβικού συστήματος

περιστρέφεται γύρω από ένα στιγμιαίο κέντρο περιστροφής που ταυτόχρονα αποτελεί και

την επιφάνεια επαφής, η οποία συνεχώς μεταβάλλεται [Χρυσουλάκης].
Όταν δεν υπάρχει σχετική κίνηση των δύο σωμάτων του τριβικού συστήματος και

επί πλέον η έλκουσα δύναμη F είναι μηδενική ( , = 0, F=0) τότε θα είναι T=F=0 ενώ

Ν≠0.

Είναι τότε: = = 0 (3.5)

Το σύστημα αυτό είναι ουσιαστικά σύστημα ακίνητων σωμάτων σε επαφή υπό

δράση μόνον του φορτίου.  Εάν εφαρμόζεται στο σύστημα αυτό μια μικρή εφαπτομενική

(έλκουσα) δύναμη F, τα πειράματα δείχνουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει ολίσθηση. Βαθμιαία
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αύξηση της έλκουσας δύναμης F θα προκαλέσει σχετική κίνηση όταν η F φθάσει σε κάποια

Fορ.

Στατικός συντελεστής τριβής (μσ) ονομάζεται ο λόγος:= ≡ (3.6)

Όταν  uσαβ ≠  0 υπάρχει σχετική κίνηση και τότε ο συντελεστής τριβής ονομάζεται

κινητικός ή κινηματικός (μκ).

Έχει βρεθεί ότι όταν υπάρχει σχετική κίνηση είναι εν γένει< (3.7)

και = ≡ (3.8)

Δηλαδή γενικά απαιτείται μικρότερη έλκουσα δύναμη F για να διατηρηθεί η κίνηση από την

Fορ που απαιτείται για να αρχίσει (δηλαδή γενικά είναι μσ >μκ).

Βασικές παράμετροι που επηρεάζουν την λειτουργία του τριβικού συστήματος

είναι:

α) τα υλικά των τριβομένων επιφανειών

β) η παρουσία επιφανειακού στρώματος (λιπαντικού, ρύπου, οξειδίων)

γ) η τραχύτητα των επιφανειών

δ) η σχετική ταχύτητα ολίσθησης

ε) το εφαρμοζόμενο κάθετο φορτίο

στ) η διαφορά ηλεκτρικού δυναμικού μεταξύ των επιφανειών.

Οι επιφανειακές ανωμαλίες που έρχονται σε επαφή, μπορούν να καταστραφούν µε

διαφορετικούς τρόπους υπό την επίδραση των δυνάμεων τριβής. Οποιοδήποτε είδος

καταστροφής εξαρτάται από τις ιδιότητες των τριβόμενων υλικών και από την επίδραση

των παραμέτρων λειτουργίας, όπως το φορτίο και η ταχύτητα. Το φορτίο αυξάνει το

πλήθος των τριβικών δεσμών που καταστρέφονται. Κατά την ολίσθηση τα επιφανειακά

στρώματα θερμαίνονται και αυτό προκαλεί μεταβολή των ιδιοτήτων των επιφανειών.

Το αποτέλεσμα της φθοράς, που αποτελεί την απομάκρυνση υλικού από στερεές

επιφάνειες λόγω μηχανικής δράσης, είναι ανυπολόγιστης οικονομικής σημασίας, καθώς

είναι ο παράγοντας, που περισσότερο από κάθε τι άλλο, καθορίζει τη διάρκεια ζωής των

περισσότερων μηχανολογικών κατασκευών. Χαρακτηριστικό της διεργασίας της φθοράς

είναι ότι συνήθως πραγματοποιείται µε πολύ αργό ρυθμό  και το ποσό της ύλης που

αφαιρείται κάθε φορά είναι συνήθως πολύ μικρό. Στην Εικόνα 3.3 παρουσιάζονται οι πέντε

κύριοι τύποι φθοράς καθώς και οι μηχανισμοί που λαμβάνουν χώρα για κάθε κατηγορία.
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Εικόνα 3.3 Κατηγορίες φθοράς και κύριοι μηχανισμοί φθοράς [Stokes, 2003]

3.4.1 Φθορά Εκτριβής
Η φθορά λόγω εκτριβής, εμφανίζεται όταν δύο επιφάνειες που αλληλεπιδρούν,

βρίσκονται σε άμεση επαφή και ένα από τα δυο σώματα είναι σημαντικά σκληρότερο από

το άλλο. Υπό την επίδραση κανονικού φορτίου, οι επιφανειακές ανωμαλίες του

σκληρότερου υλικού διεισδύουν στην επιφάνεια του πιο μαλακού υλικού προκαλώντας

πλαστική παραμόρφωση (εκτριβή δύο σωμάτων – Εικόνα 3.4).

Εικόνα 3.4 Σχηματική παράσταση της φθοράς εκτριβής [Stokes, 2003]

Όταν εμφανιστεί και εφαπτομενική κίνηση, τότε έχουμε και απομάκρυνση

θραυσμάτων υλικού από τη μαλακότερη επιφάνεια, τα οποία διεισδύουν στη μια ή και στις

δύο επιφάνειες και προκαλούν απόξεσή τους (εκτριβή τριών σωμάτων – Εικόνα 3.4). Αυτό

συνήθως οδηγεί στο μηχανισμό της μικροάρωσης, της μικροκοπής και μικρορωγμάτωσης. Ο

ρυθμός φθοράς λόγω εκτριβής μειώνεται με τη μείωση του επιβαλλόμενου φορτίου και την

αύξηση της σκληρότητας του φθειρόμενου υλικού, διότι μειώνεται το βάθος προσβολής του

υλικού από τα σκληρά σωματίδια. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εφαρμογή κατάλληλων

επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού βελτιώνει την αντοχή σε φθορά λόγω εκτριβής.
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3.4.2 Φθορά λόγω Πρόσφυσης
Η φθορά λόγω πρόσφυσης (Εικόνα 3.5), εκδηλώνεται εξαιτίας της ανάπτυξης

δεσμών πρόσφυσης στην διεπιφάνεια δυο ολισθαινουσών επιφανειών. Τα στάδια που

εξελίσσεται το όλο φαινόμενο είναι τα εξής:

 Κατά τη διάρκεια επαφής των ανταγωνιστικών επιφανειών, εκδηλώνεται

παραμόρφωση επιφανειακής τραχύτητας και σχηματισμός δεσμών πρόσφυσης.

 Με την ανάπτυξη κατάλληλων συνθηκών, επέρχεται σχάση δεσμών και δημιουργία

σωματιδίων.

 Μεταφορά των δημιουργούμενων αποβλήτων από το ένα σώμα στο άλλο με τελική

απομάκρυνσή τους ως παραπροϊόντα διεργασίας.

Εικόνα 3.5 Σχηματική παράσταση της φθοράς λόγω πρόσφυσης [Stokes, 2003]

Δυο σημαντικά στοιχεία του μηχανισμού πρόσφυσης είναι τα εξής:

Το πρώτο είναι η δημιουργία δεσμών πρόσφυσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για την

ανάπτυξη δεσμών πρόσφυσης αποτελεί η άμεση επαφή των δύο σωμάτων. Η ισχύς και η

σταθερότητα του δεσμού εξαρτάται από τη μικροδομή, τις φυσικές, χημικές και μηχανικές

ιδιότητες των σε επαφή επιφανειών.

Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι η σχάση των δεσμών πρόσφυσης, η οποία δεν είναι

απόλυτα αποσαφηνισμένη. Γενικά μπορεί να ειπωθεί ότι η καταστροφή των δεσμών

εξαρτάται από τη μικροδομή των σωμάτων και συγκεκριμένα από την κρυσταλλική δομή,

την ηλεκτρονική δομή και τον προσανατολισμό των κρυστάλλων.

3.4.3 Φθορά λόγω Επιφανειακής Κόπωσης
Η φθορά λόγω επιφανειακής κόπωσης (Εικόνα 3.6), έχει άμεση σχέση με τις

κυκλικά επαναλαμβανόμενες φορτίσεις τις οποίες υφίστανται επιφάνειες που βρίσκονται σε

επαφή. Καθώς το ένα σώμα παλινδρομεί πάνω στο άλλο, αναπτύσσονται

επαναλαμβανόμενα φορτία τα οποία όπως είναι γνωστό προκαλούν συγκέντρωση τάσεων

κυρίως σε σημεία επιφανειακών ανωμαλιών. Αποτέλεσμα αυτού είναι η δημιουργία

ρωγμάτωσης, η διάδοση ρωγμών και τελική αστοχία του υλικού. Διακρίνονται τα εξής

στάδια κατά τη διάρκεια φθοράς λόγω επιφανειακής κόπωσης:

 Καθώς οι επιφάνειες έρχονται σε επαφή εκδηλώνεται μετάδοση τάσεων στα σημεία

επαφής.
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 Στην επιφάνεια του πιο μαλακού υλικού επέρχεται αύξηση της πλαστικής

παραμόρφωσης.

 Η συσσώρευση παραμόρφωσης, ιδιαίτερα κάτω από την επιφάνεια του υλικού,

οδηγεί βαθμιαία σε δημιουργία μικρορωγματώσεων και κενών.

 Καθώς συνεχίζεται η επαναλαμβανόμενη φόρτιση, επέρχεται διάδοση των ρωγμών

και σε τελικό στάδιο, αποκόλληση υλικού και σχηματισμός σωματιδίων φθοράς.

Εικόνα 3.6 Σχηματική παράσταση της φθοράς λόγω Επιφανειακής Κόπωσης [Stokes, 2003]

3.4.4 Φθορά λόγω Χημικής Διάβρωσης
Η φθορά λόγω τριβοχημικών αντιδράσεων, είναι μηχανισμός που εμφανίζεται σε

τριβοσυστήματα υλικών με διαφορετική χημική σύσταση και επηρεάζονται σε μεγάλο

βαθμό από τις συνθήκες του περιβάλλοντος, όπως τα υλικά που υπόκεινται εύκολα σε

οξείδωση. Τα στάδια στα οποία εξελίσσεται το φαινόμενο είναι τα ακόλουθα:

 Καθώς τα σώματα βρίσκονται σε επαφή, οι δύο επιφάνειες αλληλεπιδρούν ή

αντιδρούν με το περιβάλλον.

 Τα προϊόντα από τις χημικές αντιδράσεις σχηματίζουν στρώματα διαφορετικής

χημικής σύστασης στην διεπιφάνεια των δυο σωμάτων.

 Καθώς τα δύο σώματα τρίβονται, τα στρώματα αυτά απομακρύνονται ως

παραπροϊόντα της τριβής και ακολούθως επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία

δημιουργίας και απομάκρυνσης στρωμάτων.

3.4.5 Φθορά λόγω Μηχανικής Διάβρωσης
Η πρόσκρουση στερεών σωματιδίων ή μικρών σταγόνων αερίου ή υγρού προκαλεί

τη φθορά λόγω μηχανικής διάβρωσης των υλικών. Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.7,

σωματίδιο του υλικού Α προσπίπτει στην επιφάνεια του υλικού Β, με αποτέλεσμα την

απομάκρυνση από την επιφάνεια σωματιδίων του υλικού Β.
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Εικόνα 3.7 Σχηματική παράσταση της φθοράς λόγω μηχανικής διάβρωσης [Stokes, 2003]

Η αντίσταση της επιφάνειας ενός υλικού στη φθορά λόγω μηχανικής διάβρωσης

εξαρτάται από παράγοντες όπως ο τύπος του υλικού, η επιφανειακή του κατεργασία, αλλά

και από παράγοντες που έχουν να κάνουν με τα προσπίπτοντα σωματίδια, όπως το μέγεθος

και το είδος των σωματιδίων, την ταχύτητα και τη γωνία πρόσπτωσης.

3.5 Αντοχή σε διάβρωση
Η προστασία από διάβρωση παρέχεται συνήθως από ευγενή μέταλλα, χημικά

αδρανή κεραμικά ή πλαστικά, τα οποία μπορούν να ψεκαστούν θερμικά δημιουργώντας

ένα «φράγμα» μεταξύ του υποστρώματος και του περιβάλλοντος. Το πορώδες, ιδιαίτερα το

ανοικτό πορώδες, είναι ο παράγοντας που παίζει καθοριστικό ρόλο σε αυτού του είδους τις

επικαλύψεις και χρήζει περιορισμού [Davis, 2004]. Οι μεταλλικές επικαλύψεις θερμικού

ψεκασμού μπορεί να είναι ανοδικές ή καθοδικές για το υπόστρωμα στο οποίο

εφαρμόζονται. Επειδή η διάβρωση λαμβάνει χώρα στην άνοδο, ο σχεδιασμός

αντιδιαβρωτικών επικαλύψεων γίνεται με γνώμονα η επικάλυψη να είναι ανοδικότερη του

υποστρώματος. Οι ανοδικές επικαλύψεις θα διαβρωθούν ή θα «θυσιαστούν» ώστε να

προστατέψουν το υπόστρωμα [U.S.Army Corps]. Τα πιο συνηθισμένα υλικά που

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της διάβρωσης είναι ο ψευδάργυρος, το αλουμίνιο, τα

κράματα βάσης νικελίου και τα κράματα βάσης χαλκού – νικελίου [ASM Vol. 05].

3.6 Παραμένουσες Τάσεις
Οι παραμένουσες τάσεις παρουσιάζονται στις περισσότερες επικαλύψεις και

αποτελούν σημαντικό πρόβλημα μιας και μπορεί να επηρεάσουν διάφορα χαρακτηριστικά

της επικάλυψης, όπως για παράδειγμα την αντοχή σε φθορά και την αντοχή σε έναρξη

ρωγμάτωσης λόγω κόπωσης, αλλά και την εν γένει καλή λειτουργία τους. Επιπλέον, συχνά

υπάρχει ο κίνδυνος οι παραμένουσες τάσεις να προκαλέσουν την έναρξη αποσύνδεσης και
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αποκόλλησης της επικάλυψης. Κάτι τέτοιο είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί σε

επικαλύψεις μεγάλου πάχους, εφόσον η ποσότητα της ενέργειας ελαστικής παραμόρφωσης

που είναι συσσωρευμένη αυξάνει γραμμικά με το πάχος, όταν υπάρχει χαλάρωση των

τάσεων [Clyne, 2001]. Οι παραμένουσες τάσεις είναι αποτέλεσμα τόσο της διαδικασίας

παραγωγής των επικαλύψεων, η οποία περιλαμβάνει αλλαγές φάσεων και μεγάλες

θερμοκρασιακές διαφορές, όσο και των θερμικών κύκλων κατά τη διάρκεια λειτουργίας

τους σε κάποια εφαρμογή. Η γνώση και κατανόηση των παραμενουσών τάσεων στις

επικαλύψεις είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της καλής λειτουργίας τους αλλά και για τη

βελτιστοποίηση της διαδικασίας παραγωγής τους [Matejicek, 1999].

3.7 Άλλες ιδιότητες
Τα επιστρώματα θερμικού ψεκασμού παρουσιάζουν κοκκοειδή μικροδομή με κάποιο

ποσοστό πορώδους. Επιπλέον η επιφάνειά τους είναι εν γένει υψηλής τραχύτητας. Τέτοιου

είδους μικροδομή δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των οπτικών εφαρμογών και για το

λόγο αυτό συνήθως εφαρμόζονται τεχνικές απόθεσης όπως η τεχνική φυσικής εναπόθεσης

ατμών (physical vapour deposition, PVD) [Pawlowski, 2003]. Η δυνατότητα ελέγχου της

ακτινοβολίας για παράδειγμα σε παράθυρα κτιρίων για μείωση της ενεργειακής απώλειας

συνήθως πραγματοποιείται με την εφαρμογή τέτοιων επιστρωμάτων [Jarzebski, 1982].
Ένα άλλο παράδειγμα είναι οι ηλιακοί συλλέκτες, όπου για τη μείωση των θερμικών

απωλειών απαιτείται και υψηλή απορροφητικότητα σε όλο το φάσμα της ηλιακής

ακτινοβολίας (0.3<λ<3 μm) και χαμηλή ακτινοβολία στα μεσαία υπέρυθρα μήκη κύματος

(λ>3 μm). Σε αυτή την περίπτωση, όπου η αδιαφάνεια δεν είναι πλέον απαιτούμενη

προϋπόθεση, είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και παχύτερα επιστρώματα της τάξης των

100–500 μm [Tului, 2004]. Επομένως τεχνικές όπως ο ψεκασμός πλάσματος είναι

κατάλληλες και εφαρμόζονται με επιτυχία [Pawlowski, 2008].
Σε ότι αφορά στις ηλεκτρικές και μαγνητικές ιδιότητες των επιστρωμάτων θερμικού

ψεκασμού, τα τελευταία χρόνια μελετώνται και εφαρμόζονται ολοένα και συχνότερα. Για

παράδειγμα, αγωγοί επιστρωμένοι με χαλκό που έχουν παραχθεί με την τεχνική του ψυχρού

ψεκασμού [Gartner, 2005] χρησιμοποιούνται ευρέως.
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Κεφάλαιο 4
Υλικά – Εφαρμογές

4.1 Υλικά Θερμικού Ψεκασμού
Τα υλικά που είναι κατάλληλα για θερμικό ψεκασμό είναι αυτά τα οποία δεν

διαχωρίζονται, αποσυντίθενται ή εξαχνώνονται ακόμη και σε υψηλές θερμοκρασίες. Τα

περισσότερα μέταλλα, μεσομεταλλικές ενώσεις, κράματα, όλες οι μορφές κεραμικών

(οξείδια, βορίδια, νιτρίδια, καρβίδια, κλπ), κεραμομεταλλικά υλικά αλλά και κάποια

πολυμερή είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για ψεκασμό με κάποια από τις μεθόδους

θερμικού ψεκασμού.

Μέταλλα και κράματά τους, όπως το μολυβδαίνιο, το βολφράμιο, τα υπερκράματα

(βάσης σιδήρου, νικελίου, κοβαλτίου), το αλουμίνιο, διάφοροι χάλυβες (μαρτενσιτικοί,

ωστενιτικοί, μαλακοί), το NiCr και κράματα αυτού κλπ., έχουν με επιτυχία χρησιμοποιηθεί

για τη δημιουργία επικαλύψεων με τεχνικές θερμικού ψεκασμού. Τα πλεονεκτήματα των

μεταλλικών υλικών ως υλικά ψεκασμού είναι η ομοιότητά τους με πολλά από τα βασικά

μέταλλα (υποστρώματα) που χρειάζονται την εφαρμογή επικαλύψεων, αλλά επιπλέον και η

αντοχή τους, η αντίσταση σε διάβρωση, οξείδωση και τριβή – φθορά. Οι μεταλλικές

επικαλύψεις παρουσιάζουν χαρακτηριστική στρωματική ομοιόμορφη δομή, με τη διεύθυνση

των εναποτιθέμενων σταγονιδίων παράλληλη με την επιφάνεια του υποστρώματος. Τις

περισσότερες φορές παρουσιάζονται και οξείδια (εκτός από την περίπτωση όπου ο

ψεκασμός πραγματοποιήθηκε με ελεγχόμενη ατμόσφαιρα) με διεύθυνση επίσης παράλληλη

με την επιφάνεια του υποστρώματος. Τα οξείδια αυτά μπορεί να είναι είτε μεγάλου

μεγέθους σε μορφή στρώματος είτε μικρού μεγέθους διασκορπισμένα στις διεπιφάνειες των

εναποτιθέμενων σταγονιδίων. Η μορφή τους και η περιεκτικότητα εξαρτάται από την

τεχνική ψεκασμού που έχει χρησιμοποιηθεί.

Σε ότι αφορά στα κεραμικά, ο θερμικός ψεκασμός είναι ο πλέον κατάλληλος για τη

δημιουργία επικαλύψεων. Όλα τα κεραμικά (οξείδια, καρβίδια, νιτρίδια) έχουν αποτεθεί με

επιτυχία με όλες τις τεχνικές θερμικού ψεκασμού. Η πιο κατάλληλη όμως μέθοδος είναι ο

ψεκασμός με τόξο πλάσματος, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας της φλόγας. Η μικροδομή

των κεραμικών επιστρωμάτων είναι παρόμοια με αυτή των μεταλλικών αλλά με δύο

σημαντικές διαφορές, τον προσανατολισμό των κόκκων και την παρουσία μικρορωγμών.

Όπως και στην περίπτωση των μεταλλικών επιστρωμάτων, η ταχεία στερεοποίηση των

μικρών σωματιδίων οδηγεί σε λεπτόκοκκες δομές. Ωστόσο λόγω της χαμηλής θερμικής

αγωγιμότητας των κεραμικών, είναι δυνατόν να υπάρξουν πολλαπλοί κόκκοι εντός ενός

τηγμένου σωματιδίου, σε αντίθεση με τα μεταλλικά υλικά όπου σε κάθε ένα τηγμένο
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σωματίδιο της επικάλυψης υπάρχει μόνο ένας κόκκος. Επιπλέον η παρουσία των

μικρορωγμών εντός των μεμονωμένων τηγμένων σωματιδίων είναι έντονη και οφείλεται στη

συσσώρευση υψηλών, εντοπισμένων παραμενουσών τάσεων.

Εκτός από τα μεταλλικά και τα κεραμικά υλικά, πολλοί ερευνητές μελετούν το

θερμικό ψεκασμό και των μεσο-μεταλλικών ενώσεων, όπως TiAl, Ti3Al, Ni3Al, NiAl και MoSi2,

τα οποία προσφέρουν βελτιωμένες ιδιότητες όπως η ολκιμότητα και η αντοχή σε

εφελκυσμό. Επίσης, τα πολυμερή είναι υλικά που προσφέρονται για θερμικό ψεκασμό,

εστιάζοντας σε εφαρμογές όπου απαιτείται προστασία από χημικές προσβολές και από

διάβρωση [Smith, 1996].
Ανεξάρτητα με το είδος του υλικού που πρόκειται να ψεκαστεί, (μεταλλικό,

κεραμικό, σύνθετο) την καλή ποιότητα της επικάλυψης επηρεάζει η μορφολογία και το

μέγεθος του αρχικού υλικού τροφοδοσίας, ιδιαίτερα για την περίπτωση που το ψεκαζόμενο

υλικό είναι υπό μορφή πούδρας. Τρεις τύποι πούδρας χρησιμοποιούνται κυρίως για την

παραγωγή επικαλύψεων: λεπτόκοκκη και πυροσυσσωματωμένη, τηγμένη και

κονιορτοποιημένη, και σφαιροποιημένη μέσω τεχνικής πλάσματος. Διαφορετικές

μορφολογίες της αρχικής πούδρας έχει αποδειχθεί ότι δίνουν επικαλύψεις ψεκασμού

πλάσματος με διαφορετική μικροδομή και ιδιότητες [Ercan, 2006], [Ning, 2006], [Jiu Li,

1996].

4.1.1 Νανοκρυσταλλικά
Πλέον των συμβατικών κόνεων που χρησιμοποιούνται για το θερμικό ψεκασμό, τις

τελευταίες δεκαετίες προτείνεται η χρήση νανοκρυσταλλικών υλικών. Τα νανοκρυσταλλικά

υλικά είναι υλικά νέας γενιάς, τα οποία έρχονται να ανατρέψουν τα δεδομένα στην

επιστήμη των υλικών και αρχίζουν να εφαρμόζονται σε ολοένα και περισσότερους τομείς

της τεχνολογίας [Gell, 1995]. Οι συνεχείς έρευνες στον τομέα παραγωγής κόνεων έχουν

οδηγήσει στην παραγωγή κόνεων με νανοκρυσταλλική δομή (μέγεθος κόκκων <100nm) και

με κατανομή σωματιδίων     (-75+10μm), κατάλληλη για θερμικό ψεκασμό. Τα νανοϋλικά

παρουσιάζουν εξαιρετικές φυσικές και μηχανικές ιδιότητες σε σχέση με τα συμβατικά υλικά

και αν ψεκαστούν υπό κατάλληλες συνθήκες οδηγούν στην παραγωγή επικαλύψεων με

βελτιωμένες ιδιότητες όπως αυξημένη σκληρότητα, αντοχή σε φθορά και διάβρωση [He,
2005]. Οι βελτιωμένες φυσικές και μηχανικές ιδιότητες των νανοκρυσταλλικών υλικών και

επικαλύψεων απορρέουν από τη μείωση των μικροδομικών χαρακτηριστικών τους περίπου

100 με 1000 φορές σε σχέση με τα συμβατικά υλικά. Για παράδειγμα, στα μεταλλικά και

κεραμομεταλλικά υλικά η αύξηση της σκληρότητας και της αντοχής οφείλεται στη μείωση

του μεγέθους των κόκκων και της απόστασης ολίσθησης, αντίστοιχα. Ενώ στα κεραμικά, η

αύξηση στη σκληρότητα και στη δυσθραυστότητα οφείλεται στη μείωση του μεγέθους των
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ελαττωμάτων αλλά και στην ενίσχυση της χαλάρωσης των τάσεων στα όρια των κόκκων

[Gell, 1998].
Η εφαρμογή των νανοκρυσταλλικών υλικών τους σε επιστρώματα μηχανολογικών

εφαρμογών, όπως για παράδειγμα σε κινητήρες τουρμπίνας αερίων και άλλες κατασκευές

παρόμοιων απαιτήσεων σε προστασία από μηχανική ή θερμική καταπόνηση, είναι

αντικείμενο συνεχούς μελέτης. Τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιηθεί αλματώδης

εξέλιξη σε ότι αφορά εμπορικές εφαρμογές προϊόντων που βασίζονται σε τέτοια υλικά.

Μπορούν να παραχθούν με διάφορες μεθόδους, με πιο κατάλληλη την τεχνική του

θερμικού ψεκασμού, διότι ο χρόνος που τα υλικά εκτίθενται σε υψηλή θερμοκρασία είναι

μικρός ώστε να επιτρέψει στους κόκκους να αναπτυχθούν σε μεγάλο βαθμό [Gell, 1995],
[Clark, 1997], [Zhu, 2001a].

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές

νανοκρυσταλλικών επικαλύψεων καθώς και οι τεχνικές με τις οποίες έχουν παραχθεί.

Πίνακας 4.1 Βιομηχανικές εφαρμογές νανοκρυσταλλικών επικαλύψεων
Σκόνες Τεχνική Εφαρμογές Αναφορά
Σκόνη χάλυβα
M50

Ρουλεμάν

Κράμα Al Πιστόνια
Ni, Ni-P, Ni-Zn Ηλεκτροαπόθεση Αντίσταση σε φθορά

και διάβρωση
Ni-Fe, Ni-Fe-X
(X=Cu,Mo,Cr,etc)

“ Μαλακούς μαγνήτες

Ni-Mo “ Electrodes for
hydrogen evolution,

reaction and fuel cells
Ni-Fe-Cr “ Stress corrosion

cracking
Ni-Al2O3, Ni-SiC “ αντοχή σε φθορά
Co, Co-W, Co-P “ μαγνητικά υλικά
Pd, Pd-Ni “ κελιά αποθήκευσης

υδρογόνου
Ni-based alloys
Co-based alloys
WC-Co powder ατμοσφαιρικός ψεκασμός

πλάσματος
ZnO, ZnO-Fe,
ZnO-Ag

αισθητήρες αερίων

TiO2, Pt- TiO2 ψεκασμός πλάσματος
υπό κενό

Inconel 718 HVOF
Μο ατμοσφαιρικός ψεκασμός

πλάσματος
αυτοκινητοβιομηχανίες,

αεροπορικές
βιομηχανίες και σε

βιομηχανίες
πολτοποίησης και

χαρτιού

[Goswami,
2001]

WC-Co HVOF αντίσταση σε φθορά [Stewart, 1999]
WC-Co ατμοσφαιρικός ψεκασμός

πλάσματος
αντίσταση σε φθορά [Zhu, 2001a],

[Zhu, 2001b]
Al2O3/ TiO2 ατμοσφαιρικός ψεκασμός

πλάσματος
κοπτικά εργαλεία [Wang, 2000]
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4.2 Είδη Επικαλύψεων Θερμικού Ψεκασμού
Επιστρώματα αντοχής σε εκτριβή και φθορά. Για εφαρμογές όπου απαιτείται

προστασία από φθορά που προκαλείται από ολίσθηση, κύλιση ή πρόσκρουση,

χρησιμοποιούνται επικαλύψεις με υψηλή δυσθραυστότητα και μικρές παραμένουσες

εφελκυστικές τάσεις. Χρησιμοποιούνται κυρίως κεραμικά, κεραμομεταλλικά υλικά, και

μεταλλικά κράματα, όπως κράματα σιδήρου, νικελίου, χρωμίου και κοβαλτίου

[Hejwowski, 2000], [Ramachandran, 1998], [Stewart, 1998], [Stewart, 1999],
[Wang, 2000], [Wirojanupatump, 2001].

Επιστρώματα για αντοχή σε πρόσκρουση. Η επιλογή επιστρωμάτων για τέτοιες

εφαρμογές εξαρτάται από την οξύτητα των συνθηκών και τον τύπο της διάβρωσης. Για την

περίπτωση πρόσκρουσης στερεών σωματιδίων υπό μικρή γωνία, όπου η φθορά είναι

παρόμοια με αυτήν της εκτριβής, απαιτούνται επιστρώματα με υψηλή σκληρότητα. Για την

περίπτωση πρόσκρουσης στερεών σωματιδίων υπό γωνία κοντά στις 90ο, η

δυσθραυστότητα πρέπει να είναι αυξημένη. Για διάβρωση μέσω μηχανικής σπηλαίωσης

λόγω πρόσκρουσης υγρών, απαιτείται επίστρωμα με καλή αντοχή σε κόπωση. Οι πιο συχνά

χρησιμοποιούμενες επιστρώσεις περιλαμβάνουν τις κεραμομεταλλικές (καρβίδιο του

βολφραμίου με κοβάλτιο, καρβίδιο του χρωμίου, νικελιούχο χρώμιο), διάφορα κράματα

σιδήρου, νικελίου, χρωμίου και κοβαλτίου, επιστρώσεις αλουμινίου – ορείχαλκου, MONEL

καθώς και οξείδια [Westergard, 2000], [Wood, 2006], [SHIMIZU, 2004],
[Hidalgo1997], [Westergard, 1998], [Xia, 1999].

Επιστρώματα για εργαλεία και καλούπια. Το κόστος των εργαλείων και των

καλουπιών επιβαρύνει σημαντικά το συνολικό κόστος των μηχανουργικών κατεργασιών.

Παρά τις μεγάλες επενδύσεις σε υλικά, η φθορά των εργαλείων οδηγεί σε γρήγορη αστοχία

τους και μείωση της παραγωγής. Με την επικάλυψη των εργαλείων με υλικά υψηλής

αντοχής σε φθορά επεκτείνεται ο χρόνος ζωής και μειώνεται το κόστος λειτουργίας και

συντήρησης. Μερικά παραδείγματα τέτοιων υλικών είναι το καρβίδιο του χρωμίου, το

καρβίδιο του βολφραμίου, κλπ [Roy, 2004], [Mateos, 2000].

Επιστρώσεις για ρουλεμάν. Οι επιστρώσεις θερμικού ψεκασμού στις επιφάνειες των

ρουλεμάν επιτρέπουν, λόγω του υψηλού τους πορώδους, την εύκολη εισαγωγή

μικροποσοτήτων λιπαντικού μέσου. Επιπλέον, είναι χαμηλού κόστους και φθείρονται αυτές

κατά προτίμηση και όχι η προστατευμένη επιφάνεια. Οι πιο συνηθισμένες επιστρώσεις που

χρησιμοποιούνται για την προστασία των επιφανειών ρουλεμάν περιλαμβάνουν:

επιστρώσεις αλουμινίου – ορείχαλκου, φώσφορου – ορείχαλκου, σύνθετες επιστρώσεις

αλουμινίου – ορείχαλκου – πολυμερούς. Για σκληρότερες επιφάνειες χρησιμοποιούνται
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κεραμομεταλλικά επιστρώματα (όπως π.χ. καρβίδιο του βολφραμίου με κοβάλτιο, καρβίδιο

του χρωμίου με νικελιούχο χρώμιο), κεραμικά (όπως π.χ. οξείδιο του χρωμίου, αλούμινα),

αλλά και μεταλλικά κράματα (όπως π.χ.  κράματα σιδήρου, νικελίου, χρωμίου και

κοβαλτίου) [Cetinel, 2008].

Επιστρώματα για αντοχή σε διάβρωση [Otsubo, 2004], [Crimmann, 2005],

[Kawakita, 2003], [Simard, 2003], [Li, 2000], [Valente, 2000], [Suarez, 2008],
[Kim, 2005], [Richard, 2010], [Yan, 2003], [Tsai, 2004], [Celik, 2005], [Çelik,
1997]. Οι επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού χρησιμοποιούνται ευρέως για την προστασία

από διάβρωση, συχνά εξασφαλίζοντας και άλλα πλεονεκτήματα, όπως η προστασία από

φθορά. Τα επιστρώματα που χρησιμοποιούνται για προστασία από διάβρωση

κατηγοριοποιούνται σε τρεις μεγάλες ομάδες:

 ανοδικά επιστρώματα

 καθοδικά επιστρώματα

 ουδέτερα επιστρώματα

α) Τα ανοδικά επιστρώματα που χρησιμοποιούνται για την προστασία σιδηρούχων

κραμάτων, περιορίζονται στα επιστρώματα ψευδαργύρου και αλουμινίου και στα κράματά

τους. Όπου χρησιμοποιούνται τέτοιου είδους επιστρώματα, η προστασία ονομάζεται

καθοδική ή θυσιαζόμενων ανόδων. Το υπόστρωμα παίζει το ρόλο της καθόδου και το

επίστρωμα το ρόλο της θυσιαζόμενης ανόδου. Η διαδικασία εξασφαλίζει την προστασία των

χαλύβων σε μεγάλο βαθμό και εξίσου καλά με οποιοδήποτε οργανικό επίστρωμα. Τα

επιστρώματα αυτά προσφέρουν προστασία στις πιο δυσμενείς συνθήκες και αυξάνουν το

χρόνο ζωής των εξαρτημάτων για 15 με 50 χρόνια, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω

συντήρηση.

β) Τα καθοδικά επιστρώματα συνίστανται σε μεταλλικά επιστρώματα τα οποία

είναι καθοδικά σε σχέση με το υπόστρωμα. Για παράδειγμα ένα επίστρωμα ανοξείδωτου

χάλυβα ή βάσης νικελίου είναι καθοδικό ως προς ένα χαλύβδινο υπόστρωμα. Ειδικά για

υποστρώματα χάλυβα, οι επιλογές σε καθοδικά επιστρώματα είναι πολλές, από τα πιο απλά

(ανοξείδωτοι χάλυβες) μέχρι και τα πιο ασυνήθιστα, όπως το ταντάλιο. Ωστόσο υπάρχουν

και κάποιοι περιορισμοί. Τα επιστρώματα αυτά πρέπει να προσφέρουν πλήρη κάλυψη στα

υποστρώματα. Και αυτό, γιατί ελάχιστη έκθεση του υποστρώματος στο διαβρωτικό

περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε διάβρωση με δραματικά επιταχυνόμενο ρυθμό, με

αποτέλεσμα την πλήρη αποκόλληση του επιστρώματος. Γενικά συνιστώνται οι επικαλύψεις

με πυκνή δομή και μεγάλο πάχος, ενώ οποιοδήποτε πορώδες πρέπει να εξαλείφεται.
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γ) Τα ουδέτερα επιστρώματα, όπως τα κεραμικά υλικά (αλούμινα και οξείδιο του

χρωμίου), παρέχουν εξαιρετική προστασία από διάβρωση. Γενικά ένα ουδέτερο υλικό δεν

θα επιταχύνει τη διάβρωση του υποστρώματος εκτός και αν προσβληθεί με κάποιο τρόπο η

διεπιφάνεια του υποστρώματος με το επίστρωμα. Συνιστάται και πάλι οι επικαλύψεις να

έχουν πυκνή δομή και μεγάλο πάχος, ενώ οποιοδήποτε πορώδες πρέπει να εξαλείφεται.

Επιστρώματα για επισκευή επιφανειών. Ο θερμικός ψεκασμός είναι μια μέθοδος που

χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία για τη διάσωση και ενίσχυση μεταλλικών

επιφανειών, για την αναγόμωση φθαρμένων εξαρτημάτων καθώς και για την επαναφορά

των διαστάσεων εντός προδιαγραφών, σε εξαρτήματα που έχουν φθαρεί. Τα

πλεονεκτήματα είναι κυρίως το χαμηλό κόστος, η βελτιωμένη μηχανολογική συμπεριφορά

και η αύξηση του χρόνου ζωής των εξαρτημάτων [Fedrizzi, 2004], [Nuse, 2000],

[Hernandez, 2000], [Hwang, 2002], [Usmani, 1999], [Rejda, 1999], [Rastegar,
1997], [Notomi, 1995], [Stover, 1999], [Tan, 1999], [Legg, 1996], [Longo, 1985].
Για παράδειγμα στις μηχανές diesel οι άξονες (στροφαλοφόροι, εκκεντροφόροι) και οι

κύλινδροι μηχανής απαιτούν συχνή συντήρηση και αντικατάσταση. Οι περισσότεροι άξονες

αστοχούν λόγω επαναλαμβανόμενης κάμψης είτε λόγω εναλλασσόμενων στρεπτικών

δυνάμεων.  Η αντικατάσταση ενός φθαρμένου στροφαλοφόρου άξονα όχι μόνο είναι πολύ

ακριβή αλλά απαιτεί και αρκετό χρόνο.  Η αναγόμωση των φθαρμένων αξόνων, η οποία

απαιτεί μικρό χρόνο και χαμηλό κόστος αποτελεί μία πολύ καλή λύση του προβλήματος

[Hu, 1997].

Διηλεκτρικά επιστρώματα. Τα διηλεκτρικά επιστρώματα χρησιμοποιούνται από

βιομηχανίες όπως αεροναυπηγικές, αυτοκινητοβιομηχανίες και βιομηχανίες ηλεκτρονικών.

Παράγονται επιστρώματα πολύ πυκνής μικροδομής που αντέχουν σε τάσεις πολλών

χιλιάδων βολτ, ανάλογα με το πάχος τους. Τέτοιες επικαλύψεις είναι αυτές του οξειδίου του

αλουμινίου και οι επικαλύψεις spinel [Pawlowski, 1988], [Beauvais, 2004], [Kim,

2001], [Ctibor, 2001], [Ctibor, 2005], [Wang, 1989], [Turunen, 2006].

Επιστρώματα Θερμικής Μόνωσης. Τα Επιστρώματα Θερμικής Μόνωσης αποτελούν

ένα από τα σημαντικότερα πεδία εφαρμογής της τεχνικής του θερμικού ψεκασμού. Η

ατμοσφαιρικά ψεκασμένη ζιρκονία είναι το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον ως

επίστρωμα θερμικής μόνωσης λόγω της χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, του σχετικά

υψηλού συντελεστή θερμικής διαστολής και της εξαιρετικής μηχανικής και χημικής

σταθερότητας στις θερμοκρασιακές μεταβολές. Η μελέτη αυτών των επιστρωμάτων έχει

ξεκινήσει από τις αρχές του 1960 και η εξέλιξή τους συνεχίζεται μέχρι και σήμερα [Park,

2005], [CUI, 2007], [Hilpert, 2004], [Chen, 1998], [SAMAD, 2000], [MATEJICEK,
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1999], [Ahn, 1997], [Fu, 1997], [Li, 2004], [Slifka, 1998], [Hu, 1998], [Widjaja,
2003], [Shanmugavelayutham, 2007].

4.3 Τομείς Εφαρμογών των Επιστρώσεων Θερμικού Ψεκασμού
Οι επικαλύψεις θερμικού ψεκασμού εφαρμόζονται ήδη επιτυχώς σε μία ευρεία

γκάμα εφαρμογών [Χριστούλης, 2006], όπως:

 Αυτοκινητοβιομηχανία, ντηζελομηχανές (ελατήρια εμβόλων — piston rings,

εσωτερική επιφάνεια κυλίνδρων, βαλβίδες, φρένα, στροφαλοφόροι —

εκκεντροφόροι άξονες, κλπ.)

 Στροβιλομηχανές

 Ναυπηγεία

 Χημική, πετροχημική βιομηχανία

 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

 Αεροναυπηγική

 Αντλίες — υδραυλικά συστήματα

 Γεωργικά μηχανήματα — εργαλεία

 Εργαλεία μεταλλείων, ορυχείων

 Μεταφορά και επεξεργασία βιομηχανικών ορυκτών και μεταλλευμάτων

 Εξοπλισμός αμμοβολής

 Κλωστοϋφαντουργία

 Χαρτοβιομηχανία

 Μηχανές τυπογραφείων

 Τσιμεντοβιομηχανία

 Μεταλλουργία

 Τούβλα, κεραμίδια

 Ιατρικά εμφυτεύματα

 Ηλεκτρονική

Αεροναυπηγική. Η αεροναυπηγική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς

εφαρμογής των επιστρωμάτων θερμικών ψεκασμών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί

ο κινητήρας του αεροσκάφους Boeing 747 της  Rolls-Royce, όπου στο 50% των τμημάτων

του υπάρχει κάποιο επίστρωμα θερμικού ψεκασμού, ενώ στα μοντέρνα αεροσκάφη

περίπου το 75% των τμημάτων τους έχει επικαλυφθεί με κάποια μέθοδο. Τα επόμενα

χρόνια αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω η χρήση επιστρωμάτων ατμοσφαιρικού

ψεκασμού πλάσματος και γενικότερα επιστρωμάτων θερμικών ψεκασμών στην

αεροναυπηγική με την ανάπτυξη νέων υλικών και ειδικότερα με τη δημιουργία

επιστρωμάτων νανοδομής. Η σημαντικότερη εφαρμογή των επιστρωμάτων θερμικών
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ψεκασμών στην αεροναυπηγική αποτελεί η κατασκευή αεροστροβίλων. Οι αεροστρόβιλοι

που χρησιμοποιούνται παγκοσμίως στα αεροσκάφη (αμυντικής και πολιτικής αεροπορίας)

καθώς και σε επίγειες εφαρμογές, αποτελούνται από πλήθος εξαρτημάτων στα οποία έχει

σχηματιστεί κάποιο επίστρωμα θερμικού ψεκασμού. Στην περίπτωση των αεροστροβίλων

των αεροσκαφών, ένα σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η φθορά λόγω τριβής-ταλάντωσης,

που εμφανίζεται στην ένωση δυο μεταλλικών (ή κεραμικών) στοιχείων. Η εφαρμογή

επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού μπορεί να επιλύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα.

Τα επιστρώματα θερμικής μόνωσης βρίσκουν επίσης εφαρμογή στις βάσεις

βαλβίδων, στους μετακαυστήρες και σε διάφορα άλλα τμήματα του κινητήρα των

αεροσκαφών. Επίσης, τα επιστρώματα θερμικής μόνωσης απαντώνται και στους επίγειους

αεροστροβίλους και συγκεκριμένα σε τμήματα όπου αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες

όπως είναι τα χιτώνια θαλάμου καύσης, οι δακτύλιοι μετάβασης και οι ψεκαστήρες

καυσίμου [Pawlowski, 2008], [Davis, 2004].

Αυτοκινητοβιομηχανία. Τα επιστρώματα θερμικών ψεκασμών έχουν βρει ήδη εφαρμογή

στην αυτοκινητοβιομηχανία τόσο στην Ευρώπη και την Ιαπωνία όσο και στις Ηνωμένες

Πολιτείες της Αμερικής με ιδιαίτερα αυξητική την τάση χρήσης αυτών των επικαλύψεων. Η

λειτουργική απόδοση των επικαλύψεων θερμικών ψεκασμών στην αυτοκινητοβιομηχανία

είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και εκτιμάται ότι η χρήση τους θα αυξηθεί, τόσο στα

βενζινοκίνητα όσο και στα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Επιστρώματα νικελίου, πυριτίου και

χρωμίου που δημιουργούνται με ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος έχουν βρει εφαρμογή

στο δακτύλιο των πιστονιών. Τα επιστρώματα αυτά παρουσιάζουν σημαντικό πορώδες

προκειμένου να διευκολύνεται η συγκράτηση του λαδιού. Επιστρώματα μολυβδαινίου

δημιουργούνται με ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος γενικότερα ως αντιτριβικά

επιστρώματα καθώς και σε τμήματα των κιβωτίων ταχυτήτων πολλών επιβατικών

οχημάτων, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν αθόρυβη λειτουργία. Επιπλέον, τα τελευταία

χρόνια το αλουμίνιο χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο στην αυτοκινητοβιομηχανία για

την κατασκευή διαφόρων εξαρτημάτων αντικαθιστώντας διάφορα σιδηρούχα κράματα. Τα

αλουμινένια αυτά εξαρτήματα θα πρέπει να προστατευθούν από τη φθορά, κάτι που

μπορεί να γίνει με την εφαρμογή επιστρωμάτων χυτοσιδήρου με ατμοσφαιρικό ψεκασμό

πλάσματος. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται ορισμένες εφαρμογές των

θερμικών επικαλύψεων στην αυτοκινητοβιομηχανία [Pawlowski, 2008], [Davis, 2004].

Ναυπηγική και Θαλάσσιες Κατασκευές. Τα επιστρώματα θερμικών ψεκασμών,

εφαρμόζονται και σε στοιχεία μηχανών που χρησιμοποιούνται στη ναυπηγική. Κεραμικά

επιστρώματα θερμικής μόνωσης, τα οποία δημιουργούνται με τεχνική ατμοσφαιρικού

ψεκασμού πλάσματος, χρησιμοποιούνται σε τμήματα (πιστόνια, βαλβίδες) ναυπηγικών
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μηχανών ντίζελ βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό τα  χαρακτηριστικά και τις επιδόσεις τους.

Τα επιστρώματα αυτά θα πρέπει ωστόσο να δοκιμάζονται ως προς την καλή

αντιδιαβρωτική και αντιοξειδωτική τους συμπεριφορά, καθώς οι συνθήκες που επικρατούν

σε θαλάσσιο και παράκτιο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα δύσκολες. Τέτοια επιστρώματα που

να συνδυάζουν καλή θερμική μόνωση και καλή προστασία από το περιβάλλον είναι

επικαλύψεις υψηλής περιεκτικότητας σε χρώμιο, όπως το NiCrMo (Hastelloy ή Nistelle), το

CoCrSiMo (Triballoy) και τα MCrAlYs, που δημιουργούνται βασικά είτε με τεχνική

πλάσματος είτε με HVOF.

Επίσης, η ανάπτυξη κόνεων νανοδομής έχει διευρύνει την εφαρμογή επιστρωμάτων

θερμικών ψεκασμών στη ναυπηγική. Συγκεκριμένα, σύνθετα κεραμικά αντιτριβικά

επιστρώματα αλούμινας-τιτανίας που δημιουργούνται με τεχνική ατμοσφαιρικού ψεκασμού

πλάσματος έχουν υιοθετηθεί από το Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για την

εφαρμογή τους τόσο σε πλοία όσο και σε υποβρύχια. Αυτά τα αντιτριβικά επιστρώματα

νανοδομής, τα οποία χαρακτηρίζονται ως επιστρώματα εξαιρετικών ιδιοτήτων,

εφαρμόζονται στο μειωτήρα, στα υδραυλικά πιστόνια, στους οδηγούς των περισκοπίων, στα

έδρανα-κουζινέτα καθώς και σε άλλα τμήματα των πλοίων και των υποβρυχίων.

Πίνακας 4.2 Εφαρμογές επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού στην αυτοκινητοβιομηχανία
[Pawlowski, 2008], [Davis, 2004]

Ομάδα
εφαρμογής Εξάρτημα Υλικό

επίστρωσης
Λειτουργικές
απαιτήσεις

Τεχνική
επίστρωσης

Κινητήρας
(diesel, αερίου,
βενζίνης)

Κυλίνδρους Χάλυβας +
οξείδια σιδήρου

Υψηλή αντοχή σε
φθορά

Ατμοσφαιρικός
ψεκασμός
πλάσματος

Ελατήριο εμβόλου
(βενζινοκινητήρα) Mo+NiCrBSi

Ατμοσφαιρικός
ψεκασμός
πλάσματος

Ελατήριο εμβόλου
(κινητήρα diesel) Cr3C2+NiCr

Αντοχή σε
αγκίστρωση, φθορά

και εκτριβή

Ψεκασμός υψηλής
ταχύτητας με καύση

οξυγόνου

Κεφαλή Εμβόλου
(κινητήρα diesel)

MCrAlY και
ZrO2+Y2O3

Θερμική μόνωση
και αντοχή σε

διάβρωση

Ατμοσφαιρικός
ψεκασμός
πλάσματος

Ανιχνευτής
οξυγόνου

(αισθητήρες Λ)
Al2O3, MgO

Αντοχή σε
πρόσκρουση

στερεού ή υγρού
και αντίσταση σε

θερμικό σοκ

Ατμοσφαιρικός
ψεκασμός
πλάσματος

Ακροφύσιο
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Διάφορα
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επιμήκυνση χρόνου

ζωής

Ατμοσφαιρικός
ψεκασμός
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πρόσφυση και
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Ψεκασμός υψηλής
ταχύτητας με καύση

οξυγόνου

Βασική απαίτηση της σύγχρονης ναυπηγικής είναι η μείωση του βάρους των πλοίων

και των υποβρυχίων χρησιμοποιώντας κράματα αλουμινίου. Όμως τα υλικά αυτά δεν

παρουσιάζουν αντοχή ούτε στη φθορά ούτε και στη διάβρωση που προκαλεί το θαλάσσιο

περιβάλλον, με άμεση συνέπεια τη μείωση του χρόνου ζωής τους και την αύξηση του

κόστους συντήρησης. Υλικά που δίνουν υποσχέσεις για το μέλλον είναι τα κράματα Al-Si-Cu

τα οποία όμως για να εφαρμοστούν σε τμήματα ναυπηγικών κατασκευών θα πρέπει να

επικαλυφθούν προκειμένου να έχουν βελτιωμένη αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση.

Προστατευτικά επιστρώματα που δημιουργούνται σε αυτήν την περίπτωση με τεχνική

πλάσματος είναι κράματα WC-12Co, WC-NiCr και WC-4Co10Cr. Επιστρώματα θερμικών

ψεκασμών εφαρμόζονται και σε παράκτιες μεταλλικές κατασκευές. Στην Ιαπωνία σε

διάφορα τμήματα μεταλλικών θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών (κυρίως γέφυρες),

ήδη από το 1985, εφαρμόζονται επιστρώματα θερμικών ψεκασμών ψευδαργύρου και

αλουμινίου για την προστασία από τη φθορά και την έντονη διάβρωση που προκαλεί το

θαλάσσιο περιβάλλον και τα αποτελέσματα κρίνονται ιδιαιτέρως επιτυχή.

Αν και οι βασικές τεχνικές δημιουργίας αυτών των επιστρωμάτων είναι η εμβάπτιση

σε θερμό λουτρό και ο ηλεκτρογαλβανισμός, τα τελευταία χρόνια η δημιουργία αυτών των

επιστρωμάτων γίνεται και με τεχνικές θερμικών ψεκασμών, δίνοντας επιστρώματα με πολύ

μεγαλύτερο χρόνο ζωής και κόστος παραγωγής που είναι πλέον ανταγωνίσιμο αυτού των

συμβατικών τεχνικών.

Επίσης, εκτιμάται ότι σημαντική ώθηση στην εφαρμογή τεχνικών θερμικών

ψεκασμών στις ναυπηγικές και θαλάσσιες κατασκευές θα δώσει η αντικατάσταση των

κλασσικών χρησιμοποιούμενων χρωμάτων και βερνικιών, με ανθεκτικότερες επικαλύψεις

πολυμερών (πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο κ.α). Αν και οι επικαλύψεις θερμικών

ψεκασμών με πολυμερή υλικά έχουν βρει εφαρμογή από τα μέσα της δεκαετία του 1990

στις Η.Π.Α., παρόλα αυτά δεν έχουν περάσει ακόμα σε ευρεία εφαρμογή. Η σύγχρονη

έρευνα όμως, επικεντρώνεται σε αυτά τα επιστρώματα και αναμένεται ότι τα επόμενα

χρόνια θα αυξηθούν σημαντικά οι εφαρμογές τους [Pawlowski, 2008], [Davis, 2004].

Βιομηχανία Παραγωγής Ενέργειας. Σημαντικό πεδίο εφαρμογής και έρευνας των

επιστρωμάτων θερμικών ψεκασμών αποτελούν τα κελιά καύσης τα οποία χρησιμοποιούνται
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για την παραγωγή ενέργειας. Τα κελιά καύσης χρησιμοποιούνται προκειμένου να

μετατρέψουν τη χημική ενέργεια σε ηλεκτρική, λειτουργούν σε θερμοκρασίες χαμηλότερες

των 1300Κ και αποτελούνται από την κάθοδο στην οποία συγκεντρώνεται το οξυγόνο, την

άνοδο στην οποία συγκεντρώνεται το υδρογόνο και έναν στερεό ηλεκτρολύτη, ο οποίος

βρίσκεται ανάμεσα στην άνοδο και την κάθοδο Στην κάθοδο των κελιών καύσης

χρησιμοποιούνται επιστρώματα ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος από LaMnO3 με

πρόσθετα SrO και CaO, καθώς το υλικό αυτό παρουσιάζει καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα και

είναι συμβατό με το στερεό ηλεκτρολύτη που σε αρκετές περιπτώσεις είναι

σταθεροποιημένη ζιρκονία που έχει δημιουργηθεί είτε με ατμοσφαιρικό ψεκασμό

πλάσματος είτε με ψεκασμό πλάσματος σε κενό.

Η υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας (900-1000οC) των κελιών καύσης είναι ένας

από τους παράγοντες που αποτελεί εμπόδιο για την ευρεία χρήση τους για την παραγωγή

ενέργειας παρά την υψηλή τους απόδοση και την εξαιρετικά χαμηλή εκπομπή ρύπων. Η

δημιουργία κελιών καύσης ενδιάμεσης θερμοκρασίας, όπως ονομάζονται οι συγκεκριμένες

διατάξεις, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της διεθνούς έρευνας [Pawlowski, 2008],
[Davis, 2004].

Βιομηχανία Εκτυπώσεων. Τα επιστρώματα θερμικών ψεκασμών χρησιμοποιούνται στη

βιομηχανία εκτυπώσεων κυρίως για την προστασία των εκτυπωτικών διατάξεων από

προβλήματα φθοράς και διάβρωσης, τα οποία τα τελευταία χρόνια έχουν ενταθεί λόγω της

μεγάλης ποικιλίας των έντυπων υλικών και των μελανιών τα οποία μερικές φορές είναι

αρκετά όξινα.

Οι κύλινδροι anilox, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά συγκεκριμένης

ποσότητας μελανιού στις εκτυπωτικές μονάδες, είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο

χάλυβα και στην επιφάνεια τους έχει αποτεθεί με ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος

αρχικά ένα συνδετικό επίστρωμα (Ni, NiCr ή ΝiAl) και στη συνέχεια, εξωτερικά, το τελικό

επίστρωμα Cr2O3 το οποίο κάποιες φορές αναμιγνύεται με οξείδιο του τιτανίου και οξείδιο

του πυριτίου. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια ώστε το τελικό επίστρωμα

Cr2O3 να αντικατασταθεί από φιλικότερα προς το περιβάλλον υλικά όπως είναι το οξείδιο

του τιτανίου (TiO2) καθώς και κράματα αυτού με αλούμινα.

Επίσης, επιστρώματα ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος δημιουργούνται σε

διάφορα τμήματα των κυλίνδρων στις κυλινδρόπρεσες εκτύπωσης. Ομοίως και σε αυτήν την

περίπτωση, τα τμήματα αυτά είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα στα οποία

έχουν δημιουργηθεί επιστρώματα κράματος Hastelloy C, είτε με ατμοσφαιρικό ψεκασμό

πλάσματος, είτε με ΗVOF [Pawlowski, 2008], [Davis, 2004].
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Βιομηχανία Χαρτιού. Η βιομηχανία χαρτιού είναι ακόμη ένα πεδίο όπου τα επιστρώματα

θερμικών ψεκασμών βρίσκουν εφαρμογή με σκοπό να επιμηκυνθεί ο χρόνος ζωής των

διαφόρων διατάξεων που χρησιμοποιούνται κατά την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού.

Στη βιομηχανία χαρτιού υπάρχει η ανάγκη για τη δημιουργία επιστρωμάτων που να

καλύπτουν εξειδικευμένες ανάγκες, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την αντίσταση σε

μικροβιακή διάβρωση, η οποία μπορεί να εμφανιστεί λόγω της εκτεταμένης χρήσης νερού.

Στη χαρτοβιομηχανία, η ξήρανση αποτελεί την πλέον ενεργοβόρο διαδικασία κατά την

παραγωγή. Οι ξηραντήρες Yankee είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται κυρίως για την

ξήρανση των φύλλων χαρτιού. Οι ξηραντήρες Yankee είναι κύλινδροι χυτοσιδήρου, στο

εσωτερικό των οποίων υπάρχει υπερθερμασμένος ατμός υπό πίεση που χρησιμοποιείται για

την ξήρανση του χαρτιού. Για την προστασία τους από τη φθορά, στην επιφάνεια των

κυλίνδρων δημιουργούνται με ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος επιστρώματα

μολυβδαινίου, νικελιούχων κραμάτων μολυβδαινίου και ανοξείδωτου χάλυβα με πρόσθετα

μολυβδαινίου [Pawlowski, 2008], [Davis, 2004].

Βιοϊατρική. Τα ορθοπεδικά και οδοντιατρικά εμφυτεύματα αποτελούν έναν από τους

πλέον σύγχρονους και αναπτυσσόμενους τομείς όπου εφαρμόζονται με επιτυχία

επιστρώματα θερμικών ψεκασμών. Τα επιστρώματα που δημιουργούνται είναι σχεδιασμένα

έτσι ώστε να επιτρέπουν την ανάπτυξη ιστών μεταξύ των οστών και των εμφυτευμάτων,

ενισχύοντας σημαντικά την πρόσφυσή τους. Τα υλικά που είναι συμβατά με τους

ανθρώπινους ιστούς είναι κράματα Co-Cr-Mo, υλικά με βάση το τιτάνιο, όπως είναι το

καθαρό τιτάνιο (CP-Ti) και το Ti-6Al-4V και τα προσφάτως αναπτυσσόμενα Ti-6Al-7Nb, Ti-

13Nb-13Zr και Ti-12Mo-6Zr-2Fe, με τα κράματα τιτανίου να υπερτερούν, καθώς το ~18%

του πληθυσμού είναι αλλεργικό στο Co-Cr-Mo. Στην περιοχή των βιοϋλικών πολύ συχνά ως

επίστρωμα επιλέγεται ο ατμοσφαιρικά ψεκασμένος υδροξυαπατίτης (ΗΑ). Αν και ο ΗΑ έχει

βρει εφαρμογή σε βιομηχανικό επίπεδο εδώ και περίπου 10 χρόνια η έρευνα για την

περαιτέρω βελτίωση αυτών των επιστρωμάτων συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Οι μεγαλύτερες

απαιτήσεις στα βιοϊατρικά εμφυτεύματα αφορούν κυρίως στις ενδο-προσθετικές γοφών και

γονάτων, οδοντικά εμφυτεύματα και αντικαταστάσεις τμημάτων οστών της άνω και κάτω

γνάθου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για τα εμφυτεύματα πρέπει να παρουσιάζουν

μεγάλη ικανότητα βιο-προσαρμογής, για να ικανοποιούν τα διάφορα στάδια της

διαδικασίας της ενσωμάτωσής τους μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Συχνά απαιτείται ένας

συνδυασμός τέτοιων υλικών. Η εντός οργανισμού επίδοση τέτοιων επικαλύψεων εξαρτάται

από πολλούς παράγοντες, με σημαντικότερους το πάχος της επικάλυψης, τη χημική

σύνθεση, την κρυσταλλική δομή, τη συνεκτικότητα, τη συνάφεια και την αντίσταση σε

απορρόφηση. Η δύναμη πρόσφυσης του επιστρώματος με την επιφάνεια του εμφυτεύματος

είναι μια σημαντική ιδιότητα, η οποία επιβάλλεται να έχει τη μέγιστη τιμή, ώστε να
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αποφεύγεται η ρωγμάτωση, η αποκόλληση και το «ξεφλούδισμα» της επίστρωσης του

υδροξυαπατίτη (σύνηθες υλικό επικάλυψης για βιοϊατρικές εφαρμογές) κατά την

τοποθέτηση του εμφυτεύματος στον οργανισμό. Μια μικρή βελτίωση στην πρόσφυση

μπορεί να επιτευχθεί με έλεγχο των παραμέτρων ψεκασμού. 'Ένας άλλος τρόπος βελτίωσης

της πρόσφυσης είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί με εφαρμογή βιοσυμβατών συνδετικών

υλικών, όπως είναι επιστρώσεις ΤίΟ2, μεταξύ του υποστρώματος και της επικάλυψης του

υδροξυαπατίτη, οι οποίες παράγονται με ψεκασμό πλάσματος (συνήθως ΑΡS και VΡS)

[Biomet, 1986], [Kurzweg, 1998], [Erickson, 1998], [Vail, 1999].

Βαθμωτές Επικαλύψεις (Functionally Gradient Materials). Τα βαθμωτά υλικά

ξεκίνησαν να αναπτύσσονται στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και αυτή τη στιγμή είναι

μια αναπτυσσόμενη εφαρμογή με σημαντικές υποσχέσεις για μελλοντικές εφαρμογές

[Pawlowski, 2008], [Davis, 2004]. Τα σημαντικότερα πεδία όπου μπορούν να βρουν

εφαρμογή οι βαθμωτές επικαλύψεις, είναι:

 βελτιωμένα υλικά και διατάξεις για τη χρήση τους σε εφαρμογές όπου

εμφανίζονται μεγάλες θερμικές μεταβολές

 παραγωγή νέων υλικών χαμηλού κόστους τα οποία θα συνδυάσουν αντοχή σε

φθορά, αντοχή σε διάβρωση και υψηλή μηχανική αντοχή

 βελτιωμένα ηλεκτρονικά υλικά για μπαταρίες, κελιά καύσεως και διατάξεις

μετατροπής θερμοηλεκτρικής ενέργειας

 νέα βιοϋλικά για την παραγωγή προσθετικών μελών με βελτιωμένη πρόσφυση

με τους ανθρώπινους ιστούς

 μεγάλου πάχους πολυστρωματικά επιστρώματα θερμικής μόνωσης και

αντιτριβικά επιστρώματα για πιστόνια κινητήρων ντίζελ.

Τα υλικά αυτά μπορούν να δημιουργηθούν με τεχνικές θερμικών ψεκασμών. Αυτήν

τη στιγμή, βαθμωτά επιστρώματα τα οποία δημιουργούνται με τεχνική ατμοσφαιρικού

ψεκασμού πλάσματος έχουν βρει εφαρμογή στην παραγωγή επιστρωμάτων θερμικής

μόνωσης που χρησιμοποιούνται στα διαστημικά λεωφορεία, στους αεροστροβίλους και σε

διατάξεις πυρηνικής σύντηξης. Επίσης, τα βαθμωτά επιστρώματα έχουν αρχίσει να

βρίσκουν εφαρμογή στη βιοϊατρική καθώς και ως αντιδιαβρωτικά επιστρώματα.
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Εισαγωγή
Η διατριβή επικεντρώθηκε σε πέντε βασικές παραμέτρους που επηρεάζουν

σημαντικά την ποιότητα των επιστρωμάτων, οδηγώντας στην κατανόηση της επίδρασής

τους στο σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση των ψεκασμών.

Έτσι, μελετήθηκαν όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί:

α) Η επίδραση του υποστρώματος στις ιδιότητες των επιστρωμάτων, επιλέγοντας

δύο διαφορετικούς χάλυβες (304L SS και 440 SS κατά AISI) οι οποίοι επικαλύφθηκαν με

μεταλλική και κεραμική επίστρωση με την τεχνική του ατμοσφαιρικού ψεκασμού

πλάσματος.

β) Η εφαρμογή συνδετικού υλικού (NiAl) μεταξύ υποστρώματος (χάλυβας μετρίου

άνθρακα Ck45) και κεραμικής επίστρωσης (Cr2O3) και ο τρόπος επίδρασής του στις

ιδιότητες της επίστρωσης. Οι επιστρώσεις πραγματοποιήθηκαν με ατμοσφαιρικό ψεκασμό

πλάσματος.

γ) Η επίδραση της κοκκομετρίας της σκόνης ψεκασμού στις ιδιότητες των

επιστρωμάτων. Για τη δημιουργία των επιστρωμάτων χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικές

τεχνικές, η τεχνική του ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος και η τεχνική ψεκασμού

υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου. Για την τεχνική του ατμοσφαιρικού ψεκασμού

πλάσματος ως υλικό επικάλυψης μελετήθηκε σκόνη χάλυβα μετρίου άνθρακα της Sulzer

Metco, µε συμβατική και νανοκρυσταλλική δομή. Ενώ για την τεχνική ψεκασμού υψηλής

ταχύτητας με καύση προπανίου ως υλικό επικάλυψης επιλέχθηκε κραματωμένος χάλυβας

της εταιρείας Sulzer Metco, µε συμβατική και νανοκρυσταλλική δομή, επίσης. Ως

υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε χάλυβας μετρίου άνθρακα Ck45.

δ) Η επίδραση του βαθμού οξείδωσης κατά τον ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος

με in situ αντίδραση στις ιδιότητες των επιστρωμάτων TiO2 σε υπόστρωμα 316L SS.

ε) Η επίδραση της τεχνικής ψεκασμού πλάσματος στις ιδιότητες των επιστρωμάτων

Al2O3 σε υπόστρωμα 316L SS. Η κεραμική πούδρα ψεκάστηκε χρησιμοποιώντας τις

μεθόδους ψεκασμού πλάσματος υπό υψηλή πίεση (ΗΡΡS), χρησιμοποιώντας αργό για τη

δημιουργία της ατμόσφαιρας εντός του συστήματος, και ατμοσφαιρικού ψεκασμού

πλάσματος (ΑΡS) χρησιμοποιώντας αέρα για τη δημιουργία της ατμόσφαιρας εντός του

συστήματος.

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται στοιχεία για τις

πούδρες και το υλικό υποστρώματος που χρησιμοποιήθηκαν. Επίσης, παρατίθενται οι

συνθήκες ψεκασμού οι οποίες επιλέχθηκαν είτε µε βάση τις συνθήκες που δόθηκαν από τις

εταιρείες παραγωγής των κόνεων είτε έπειτα από παραμετρική μελέτη που διενεργήθηκε.

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι πειραματικές διατάξεις χαρακτηρισμού

που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να μελετηθούν πλήρως τα επιστρώματα.
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Κεφάλαιο 1

Δημιουργία Επιστρωμάτων
Στην παρούσα διατριβή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιστρωμάτων τα οποία

έχουν παραχθεί με συνθήκες ψεκασμού οι οποίες επιλέχθηκαν είτε µε βάση τις συνθήκες

που δόθηκαν από τις εταιρείες παραγωγής των κόνεων (Περιπτώσεις 1.1 και 1.5) είτε

προέκυψαν ως βέλτιστες από παραμετρική μελέτη που διενεργήθηκε (Περιπτώσεις 1.2, 1.3

και 1.4). Οι μελέτες για την εύρεση των βέλτιστων συνθηκών των περιπτώσεων 1.2, 1.3 και

1.4 εμπεριέχονται σε Τεχνικές Εκθέσεις, διαθέσιμες από τη βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου

Ναυπηγικής Τεχνολογίας [STL-125-I-02, STL-126-I-02, STL-134-I-02, STL-136-I-02, STL-

142-I-03, STL-154-I-03, STL-161-I-03].

1.1 Μελέτη επίδρασης υποστρώματος στις ιδιότητες των επιστρωμάτων

1.1.1 Πούδρα μεταλλικής βάσης: Mo/NiCrBSiFe (AMPERIT 119.075)
Ο ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος (APS) πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία

Ε.Κ.Ε.Π.Υ. ΑΕ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΠΑΒΕ 97: «Επιφανειακή

κατεργασία βαλβίδων και εδρών βαλβίδων Ντηζελομηχανών με συνδυασμό συμβατικών και

μη συμβατικών κατεργασιών». Χρησιμοποιήθηκε όπλο τύπου Miller Thermal SG-100, με τα

ακόλουθα εξαρτήματα: άνοδος 730, κάθοδος 720 και διανομέας αερίων 112. Ο

ψεκασμός έγινε σε παραλληλεπίπεδα δοκίμια ανοξείδωτου ωστενιτικού χάλυβα 304L κατά

AISI, διαστάσεων 115mm80mm10mm και ανοξείδωτου μαρτενσιτικού χάλυβα 440

κατά AISI με διαστάσεις 40mm55mm10mm. Η κοκκομετρία της ψεκαζόμενης σκόνης

είναι –90+15μm.

Στον πίνακα 1.1 παρατίθενται οι παράμετροι των θερμικών ψεκασμών πούδρας

βάσης Mo σε ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα 304L και σε ανοξείδωτο μαρτενσιτικό χάλυβα

440 κατά AISI.

Πίνακας 1.1 Βέλτιστες συνθήκες ψεκασμού σκόνης βάσης Mo
Ρεύμα (A) 850
Κύριο αέριο (Ar, splm) 50
Δευτ. αέριο (He, slpm) 30
Φέρον αέριο (Ar, splm) 3
Τροφοδοσία πούδρας
(g/min)

50

Στροφές (rpm) 4
Απόσταση (mm) 100
Ταχύτητα (m/s) 0.53
Αριθμός περασμάτων 5
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1.1.2 Πούδρα κεραμικής βάσης: ZrO2-24%MgO (AMDRY 333)
Οι επικαλύψεις πραγματοποιήθηκαν σε παραλληλεπίπεδα δοκίμια ανοξείδωτου

ωστενιτικού χάλυβα 304L κατά AISI, με διαστάσεις 115mm80mm10mm και σε

παραλληλεπίπεδα δοκίμια ανοξείδωτου μαρτενσιτικού χάλυβα 440 κατά AISI, με

διαστάσεις 40mm55mm10mm.

Ο ψεκασμός πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία Ε.Κ.Ε.Π.Υ. ΑΕ, στο πλαίσιο του

ερευνητικού προγράμματος ΠΑΒΕ 97: «Επιφανειακή κατεργασία βαλβίδων και εδρών

βαλβίδων Ντηζελομηχανών με συνδυασμό συμβατικών και μη συμβατικών κατεργασιών».

Χρησιμοποιήθηκε όπλο τύπου Miller Thermal SG-100, με τα ακόλουθα εξαρτήματα:

άνοδος 730, κάθοδος 720 και διανομέας αερίων 112. Πριν γίνει η επικάλυψη του

υποστρώματος με την πούδρα κεραμικής σκόνης, το μέταλλο βάσης ψεκάστηκε με

μεταλλική σκόνη (κράμα Ni-Cr), για την καλύτερη πρόσφυση του κεραμικού στο

υπόστρωμα. Στον πίνακα 1.2 παρατίθενται οι συνθήκες ψεκασμού της μεταλλικής σκόνης

και στον πίνακα 1.3 παρουσιάζονται οι συνθήκες ψεκασμού της κεραμικής σκόνης,.

Πίνακας 1.2 Συνθήκες ψεκασμού συνδετικού υλικού
Ρεύμα (A) 800
Κύριο αέριο (Ar, splm) 40
Δευτ. αέριο (He, slpm) 20
Φέρον αέριο (Ar, splm) 5.8
Ταχύτητα (m/s) 0.41
Απόσταση (mm) 90
Τροφοδοσία πούδρας
(g/min) 45

Πίνακας 1.3 Συνθήκες ψεκασμού κεραμικής σκόνης
Ρεύμα (A) 900
Κύριο αέριο (Ar, splm) 40
Δευτ. αέριο (He, slpm) 30
Φέρον αέριο (Ar, splm) 4
Ταχύτητα (m/s) 0.41
Απόσταση (mm) 100
Τροφοδοσία πούδρας
(g/min) 40

1.2 Επίδραση συνδετικού υλικού στις ιδιότητες των επιστρωμάτων
Κατά την παρούσα μελέτη γίνεται εφαρμογή της τεχνικής ατμοσφαιρικού

ψεκασμού πλάσματος (APS) σε αμμοβολημένα δοκίμια μικρών διαστάσεων. Τα πειράματα

ψεκασμού πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο του

ερευνητικού προγράμματος ΠΑΒΕ 2000: «Διάσωση και ενίσχυση της αντοχής εξαρτημάτων

μηχανών ντίζελ με τη χρήση συμβατικών και νανοκρυσταλλικών επικαλύψεων θερμικού

ψεκασμού». Χρησιμοποιήθηκαν παραλληλεπίπεδα δοκίμια διαστάσεων 1504010mm3

από χάλυβα μετρίου άνθρακα AISI 1045 (Ck45).  Η χημική σύσταση του υποστρώματος

είναι η κάτωθι:
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AISI 1045  (DIN 1654  1.1191)  (%  κ.β.)
C Fe Mn P S

0.42 – 0.5 98.51 – 98.98 0.6 – 0.9 Max 0.04 Max 0.05

Τα δοκίμια είχαν αμμοβοληθεί πριν τον ψεκασμό με βάση το πρότυπο ISO 8503

Part 2, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη επιφανειακή τραχύτητα στην επιφάνεια

ψεκασμού. Κεραμική πούδρα Cr2O3, με κατανομή μεγέθους σωματιδίων -45+22 μm, και

πούδρα Ni–5Al, με κατανομή μεγέθους σωματιδίων -45+11 μm, η οποία χρησιμοποιείται

ως ενδιάμεσο συνδετικό στρώμα για την αύξηση της αντοχής πρόσφυσης των κεραμικών

επικαλύψεων Cr2O3, χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία των επιστρωμάτων. Τόσο η

κεραμική επίστρωση όσο και το συνδετικό υλικό παράχθηκαν με ατμοσφαιρικό ψεκασμό

πλάσματος. Τρεις συνδυασμοί πραγματοποιήθηκαν με σκοπό τη διερεύνηση των ιδιοτήτων

τους: α) επίστρωση Cr2O3 απ’ ευθείας στο μεταλλικό υπόστρωμα, β) επίστρωση Ni-5%Al

στον χάλυβα και γ) επίστρωση Cr2O3 με ενδιάμεσο συνδετικό επίστρωμα (Ni-5%Al) στον

χάλυβα. Στον Πίνακα 1.4 παρουσιάζονται οι συνθήκες ψεκασμού. Το πρωτεύον αέριο ήταν

αργό ενώ το δευτερεύον H2. Το αργό χρησιμοποιήθηκε επίσης και ως φέρον αέριο.

Ειδικότερα, για την περίπτωση ψεκασμού της κεραμικής επίστρωσης πραγματοποιήθηκαν

δύο περάσματα προθέρμανσης για να εξασφαλιστεί η καλή ποιότητα της απόθεσης.

Πίνακας 1.4 Συνθήκες ψεκασμού του συνδετικού υλικού και της κεραμικής επίστρωσης
Ρεύμα

(A)
Απόσταση

(mm)
Ταχύτητα

(mm/s)
Τροφοδοσία

πούδρας
(g/min)

Πάχος /
πέρασμα

(μm)

Αριθμός
περασμάτων

Τελικό
πάχος
(μm)

Ni-5%Al 600 100 450 30 20.0 15 300±13

Cr2O3 600 70 450 25 10.2 25 257±13

Cr2O3-Ni5%Al

1. Cr2O3

2. Ni5%Al

600 70 450 25 9.8 20 200±10

100 450 30 21.5 5 86±8

1.3 Μελέτη επίδρασης κοκκομετρίας (μικρο- και νανο- κρυσταλλικής
δομής) στις ιδιότητες των επιστρωμάτων

1.3.1 Τεχνική ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος (APS)

Τα πειράματα ψεκασμού πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ

ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΠΑΒΕ 2000: «Διάσωση και ενίσχυση της

αντοχής εξαρτημάτων μηχανών ντίζελ με τη χρήση συμβατικών και νανοκρυσταλλικών

επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού». Ως υλικό επικάλυψης επιλέχθηκε χάλυβας μετρίου

άνθρακα της Sulzer Metco (με εμπορική ονομασία XPT 512), µε συμβατική και

νανοκρυσταλλική δομή.  Πιο αναλυτικά, ο χάλυβας συμβατικής δομής είχε την εξής

σύσταση: Fe-1.5Cr1.3Mn-1.2C (% κ.β.) και κατανομή μεγέθους σωματιδίων –38+15 µm. H
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πούδρα νανοκρυσταλλικής δομής (της εταιρεία M.B.N.) είχε την εξής σύσταση: Fe–

1.5%Cr–1.1%C, με μέγεθος κρυστάλλου Fe 25.1 nm, όπως προέκυψε από περίθλαση

ακτίνων Χ, βάσει της φόρμουλας Scherrer, και κατανομή μεγέθους σωματιδίων –75+38

µm. Η σύσταση της νανοκρυσταλλικής πούδρας επιλέχθηκε να είναι παρόμοια της

συμβατικής.

Στην Εικόνα 1.1 παρουσιάζονται οι μορφολογίες της συμβατικής και

νανοκρυσταλλικής σκόνης.

(α) (β)
Εικόνα 1.1 Μικρογραφίες (SEM) της (α) συμβατικής πούδρας FeCr(Mn)C, (β) νανοκρυσταλλικής

πούδρας FeCr(Mn)C

Οι πούδρες FeCr(Mn)C παρουσιάζουν σφαιρική μορφή. Λόγω του μικρού ποσοστού

κραματικών στοιχείων (Cr, Mn), δεν παρατηρήθηκε με ανάλυση EDX παρουσία

μεμονωμένων σωματιδίων Cr ή Mn

Οι επικαλύψεις έγιναν σε παραλληλεπίπεδα δοκίμια χάλυβα μετρίου άνθρακα AISI

1045 (Ck45), διαστάσεων 1504010mm3. Τα δοκίμια αμμοβολήθηκαν πριν τον

ψεκασμό µε βάση το πρότυπο ISO 8503 Part 2, µε υλικό Al2O3 (18–24 mesh). Για την

παραγωγή των επικαλύψεων χρησιμοποιήθηκε ειδικό όπλο θερμικού ψεκασμού πλάσματος

για εσωτερικές διαμέτρους κυλίνδρων. Η μέγιστη ισχύς λειτουργίας του είναι 30 kW.

Στον πίνακα 1.5 παρουσιάζονται οι συνθήκες ψεκασμού της πούδρας μεταλλικής

βάσης συμβατικής και νανοκρυσταλλικής δομής.

Πίνακας 1.5 Συνθήκες ψεκασμού συμβατικής και νανοκρυσταλλικής πούδρας βάσης Fe
(FeCr(Mn)C)

Συμβατική Νανοκρυσταλλική
Ένταση Ρεύματος (A) 600 260
Τάση Ρεύματος (V) 55 47
Κύριο αέριο (Ar, lpm) 60 30
Δευτ. αέριο (H2, lpm) 2 2.5
Φέρον αέριο (Ar, lpm) 5 8
Τροφοδοσία πούδρας (g/min) 50 30
Απόσταση ψεκασμού (mm) 90 50
Ταχύτητα ψεκασμού (mm/s) 500 4.48
Αριθμός περασμάτων 10 12
Μέγεθος αλλαγής βήματος (mm) 6 -
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1.3.2 Τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου (HVOF)
Τα πειράματα ψεκασμού πραγματοποιήθηκαν από την εταιρεία ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ

ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος ΠΑΒΕ 2000: «Διάσωση και ενίσχυση της

αντοχής εξαρτημάτων μηχανών ντίζελ με τη χρήση συμβατικών και νανοκρυσταλλικών

επικαλύψεων θερμικού ψεκασμού». Ως υλικό επικάλυψης επιλέχθηκε κραματωμένος

χάλυβας της εταιρείας Sulzer Metco (με εμπορική ονομασία DIAMALLOY 4010), µε

συμβατική και νανοκρυσταλλική δομή.  Πιο αναλυτικά, ο χάλυβας συμβατικής δομής είχε

την εξής σύσταση: Fe–31%Mo–2%C και κατανομή μεγέθους σωματιδίων -45+5.5 μm. Η

συγκεκριμένη πούδρα έχει αναπτυχθεί ως εναλλακτική του χρωμίου. H πούδρα

νανοκρυσταλλικής δομής (της εταιρεία M.B.N.) είχε παρόμοια χημική σύσταση, με μέγεθος

κρυστάλλου Fe 19.8 nm, όπως προέκυψε από περίθλαση ακτίνων Χ, βάσει της φόρμουλας

Scherrer, και κατανομή μεγέθους σωματιδίων –60+10 µm. Η σύσταση της

νανοκρυσταλλικής πούδρας επιλέχθηκε να είναι παρόμοια της συμβατικής.

Στην Εικόνα 1.2 παρουσιάζονται οι μορφολογίες της συμβατικής και

νανοκρυσταλλικής σκόνης.

Η πούδρα περιλαμβάνει σωματίδια Mo, όπως προέκυψε από στοιχειακή ανάλυση. Η

συμβατική πούδρα περιλαμβάνει μείγμα διάφορων μορφών σωματιδίων, ενώ η

νανοκρυσταλλική περιλαμβάνει συσσωματώματα κρυστάλλων Fe σε νανομετρική κλίμακα,

με προσθήκη σωματιδίων Mo σε μεγέθη της τάξεων του μικρού.

(α) (β)
Εικόνα 1.2 Μικρογραφίες (SEM) της (α) συμβατικής πούδρας FeMoC, (β) νανοκρυσταλλικής

πούδρας FeMoC

Οι επικαλύψεις έγιναν σε παραλληλεπίπεδα δοκίμια χάλυβα μετρίου άνθρακα AISI

1045 (Ck45), διαστάσεων 1504010mm3. Τα δοκίμια αμμοβολήθηκαν πριν τον

ψεκασμό µε βάση το πρότυπο ISO 8503 Part 2, µε υλικό Al2O3 (18–24 mesh). Για την

παραγωγή των επικαλύψεων χρησιμοποιήθηκε ειδικό όπλο θερμικού ψεκασμού πλάσματος

για εσωτερικές διαμέτρους κυλίνδρων. Η μέγιστη ισχύς λειτουργίας του είναι 30 kW.

Στον πίνακα 1.6 παρουσιάζονται οι βέλτιστες συνθήκες ψεκασμού της πούδρας

μεταλλικής βάσης συμβατικής και νανοκρυσταλλικής δομής.

Mo particle

Mo particle
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Πίνακας 1.6 Συνθήκες ψεκασμού συμβατικής και νανοκρυσταλλικής πούδρας βάσης Fe (FeMoC)
Συμβατική Νανοκρυσταλλική

Ολική ροή (lpm) 683 759
Προπάνιο (lpm) 68 68
Αέρας (lpm) 303 471
Οξυγόνο (lpm) 240 220
Φέρον αέριο (Ar, lpm) 14.5 14.5
Τροφοδοσία πούδρας (g/min) 38 24
Απόσταση ψεκασμού (mm) 230 200
Ταχύτητα ψεκασμού (mm/s) 340 1200
Αριθμός περασμάτων 16 20
Μέγεθος αλλαγής βήματος (mm) 6 4

1.4 Μελέτη επίδρασης του βαθμού οξείδωσης στις ιδιότητες των
επιστρωμάτων TiO2

Επιστρώματα TiO2 παράχθηκαν με “in-situ” οξείδωση σκόνης Ti μέσω

ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος. Τα πειράματα ψεκασμού πραγματοποιήθηκαν στο

Centre des Materiaux P.M. Fourt στο Evry στη Γαλλία χρησιμοποιώντας το Σύστημα

Ψεκασμού Ελεγχόμενης Ατμόσφαιρας (C.A.P.S.), στο πλαίσιο του ερευνητικού

προγράμματος ΠΛΑΤΩΝ 2001-2003: «Δημιουργία επιστρωμάτων βιοϊατρικών εφαρμογών,

με προηγμένες τεχνικές ψεκασμού πλάσματος». Οι βασικές λειτουργίες του C.A.P.S.,

περιγράφονται στην πρώτη ενότητα (§1.1.3.1).

Εικόνα 1.3 Μορφολογία της πούδρας Ti

Πίνακας 1.7 Συνθήκες ψεκασμού της πούδρας Ti

Συνθήκες Ψεκασμού

Κωδικός δοκιμίου SHighT SLowT

Θερμοκρασία προθέρμανσης
(oC) 380 200

Ρυθμός απόψυξης μέτριος μέγιστος

Ένταση ρεύματος (A) 659

Τάση ρεύματος (V) 76.6

Συνθήκες θαλάμου
Αέριο Air
Πίεση (mbar) 1000

Αργό (l/min) 47

Υδρογόνο (l/min) 12
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Φέρον αέριο (Ar, l/min) 3
Ρυθμός τροφοδοσίας πούδρας
(g/min) 12

Απόσταση ψεκασμού (mm) 130

Ταχύτητα (mm/s) 200
Αριθμός περασμάτων
προθέρμανσης 3 3

Αριθμός περασμάτων ψεκασμού 3 3

Παραλληλεπίπεδα δοκίμια ανοξείδωτου χάλυβα AISI 316, διαστάσεων

150x150x5mm3, χρησιμοποιήθηκαν ως υπόστρωμα. Τα δοκίμια είχαν αμμοβοληθεί πριν

τον ψεκασμό, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή πρόσφυση του επιστρώματος στην

επιφάνεια ψεκασμού. Για την παραγωγή των συγκεκριμένων επιστρωμάτων

χρησιμοποιήθηκε μια εμπορική πούδρα Ti, με μορφολογία που παρουσιάζεται στην Εικόνα

1.3 (μέσο μέγεθος σωματιδίων ~100μm). Για τα πειράματα επιλέχθηκαν δύο διαφορετικές

θερμοκρασίες προθέρμανσης: υψηλή (380 oC) και χαμηλή (200 oC), με σκοπό την επίτευξη

διαφορετικών συνθηκών οξείδωσης, μέσω μέτριου και μέγιστου ρυθμού απόψυξης,

αντίστοιχα. Οι παράμετροι ψεκασμού παρατίθενται στον Πίνακα 1.7. Χάριν ευκολίας,

δόθηκε η εξής κωδικοποίηση στα δοκίμια: SHighT αφορά το επίστρωμα υψηλής

θερμοκρασίας προθέρμανσης και SLowT αφορά το επίστρωμα χαμηλής θερμοκρασίας

προθέρμανσης.

1.5 Μελέτη επίδρασης τεχνικής ψεκασμού στις ιδιότητες των
επιστρωμάτων (APS και HPPS)

Οι επικαλύψεις πραγματοποιήθηκαν χρησιμοποιώντας το σύστημα ψεκασμού

ελεγχόμενης ατμόσφαιρας (Controlled Atmosphere Plasma Spraying – CAPS) του Centre

de Cοmpetence en Ρrοjectiοn Ρlasma στο Ενry της Γαλλίας (Εικόνα 1.4). Μπορεί να

πραγματοποιήσει ψεκασμούς κάτω από συνθήκες ανακυκλωμένης πίεσης με εύρος από 2

kΡa έως 350 kΡa [Guipont, 2002a], [Guipont, 2002b], [Tului, 2002]. Πρόκειται για

ένα σύστημα πολλαπλών δυνατοτήτων, το οποίο λειτουργεί σε ελεγχόμενη ατμόσφαιρα με

αέρα, αργό ή άζωτο, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών μεθόδων

ψεκασμού όπως:

- Ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος (ΑΡS): 100 Ρa, αέρας

- Ψεκασμός πλάσματος σε αδρανή ατμόσφαιρα (ΙΡS): 100 kΡa, αργό

- Ψεκασμός πλάσματος υπό κενό (VΡS): < 100 kΡa, αργό

- Ψεκασμός πλάσματος υπό υψηλή πίεση (ΗΡΡS): 100 -400 kΡa, αργό

- Ψεκασμός πλάσματος σε δραστικό περιβάλλον (RΡS): 0.5-400 kΡa,άζωτο

Κατά τον ψεκασμό, η ατμόσφαιρα του συστήματος ψύχεται και ανακυκλώνεται,

περιλαμβάνοντας τα αποβαλλόμενα σωματίδια, μέσω ενός κλειστού κυκλώματος που
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περιλαμβάνει εναλλάκτες θερμότητας και συλλέκτες σκόνης.

Η πούδρα που χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή των επικαλύψεων ήταν Al2O3

(METCO 105SFP, -31+3.9μm). Ως υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκαν παραλληλεπίπεδα

δοκίμια διαστάσεων 25×30×2mm3, ανοξείδωτου ωστενιτικού χάλυβα AISI 316 SS. Για τη

βελτίωση της πρόσφυσης των επικαλύψεων, προηγήθηκε καθαρισμός και αμμοβολή των

υποστρωμάτων.

Εικόνα 1.4 Σχηματική παρουσίαση του συστήματος CAPS

Η κεραμική πούδρα ψεκάστηκε χρησιμοποιώντας τις μεθόδους ψεκασμού

πλάσματος υπό υψηλή πίεση (ΗΡΡS), χρησιμοποιώντας αργό για τη δημιουργία της

ατμόσφαιρας εντός του συστήματος, και ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος (ΑΡS)

χρησιμοποιώντας αέρα για τη δημιουργία της ατμόσφαιρας εντός του συστήματος. Οι

παράμετροι ψεκασμού παρουσιάζονται στον Πίνακα 1.8. Σχετικά με τους δείκτες, “high”

και “low”, των δοκιμίων ψεκασμού υψηλής πίεσης, αυτοί αναφέρονται στη φύση του

πλάσματος. Πιο συγκεκριμένα ο δείκτης “high”, ανταποκρίνεται σε υψηλή ενθαλπία, λόγω

υψηλότερης ροής H2, ενώ ο δείκτης “low” ανταποκρίνεται σε χαμηλή ενθαλπία, όπου η

μικρότερη ροή του H2 αντισταθμίζεται από την παροχή He.

Πίνακας 1.8 Παράμετροι ψεκασμού πλάσματος επικαλύψεων Al2O3

Τύπος του CAPS APS HPPS

Κωδικός δοκιμίου APS HPPShigh HPPSlow

Ισχύς (kW) 14.5 17 19

Πίεση (kPa) 100 250 250

Ατμόσφαιρα Αέρας Αργό Αργό

Φέρον αέριο Ar Ar Ar

Ρυθμός ροής (l/min) 1.5 7.2 8.0

Τύπος

πλάσματος

Ar (l/min) 41 67.5 73.5

H2 (l/min) 14 7.5 1.5

He (l/min) - - 35
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Τροφοδοσία πούδρας (g/min) 20

Απόσταση ψεκασμού (mm) 130
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Κεφάλαιο 2
Χαρακτηρισμός Επιστρωμάτων

Σε επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης, για το χαρακτηρισμό των επιστρωμάτων

χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, που αποδίδουν τις ιδιότητές τους κατά το δυνατόν με

ακρίβεια. Ο πιο απλός τρόπος για τον έλεγχο της ποιότητας των επιστρωμάτων είναι η

προσεκτική παρατήρηση της  επιφάνειάς τους. Αυτό επιτρέπει τον εντοπισμό ατελειών,

όπως αστοχίες πρόσφυσης, επιφανειακές ρωγμές, κλπ. Καθώς οι ιδιότητες των

επιστρωμάτων καθορίζουν και την συμπεριφορά τους κατά τη λειτουργία, ο σωστότερος

έλεγχος θα ήταν αυτός υπό πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. Ωστόσο τέτοιου είδους

πειράματα είναι εξαιρετικά δαπανηρά και επομένως τα επιστρώματα συνήθως

χαρακτηρίζονται εξετάζοντας τις διάφορες ιδιότητές τους (μηχανικές, φυσικές ή χημικές)

με συμβατικές μεθόδους χαρακτηρισμού. Έτσι, για το μικροδομικό χαρακτηρισμό τους

χρησιμοποιείται η οπτική μικροσκοπία, η ηλεκτρονική μικροσκοπία, η περίθλαση ακτίνων Χ,

κλπ., ενώ για το μηχανικό χαρακτηρισμό τους εξετάζονται κυρίως ιδιότητες, όπως η

μικροσκληρότητα και η επιφανειακή σκληρότητα, το μέτρο ελαστικότητας, οι

παραμένουσες τάσεις, η αντοχή σε πρόσφυση, η τραχύτητα της επιφάνειας, ο συντελεστής

τριβής και η αντοχή σε φθορά.

Στις επόμενες παραγράφους αναφέρονται οι μέθοδοι προετοιμασίας δοκιμίων και

χαρακτηρισμού που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διατριβή, για τη μελέτη των

επιστρωμάτων. Όλοι οι χαρακτηρισμοί πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Ναυπηγικής

Τεχνολογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ πλην της μελέτης

της κρυσταλλικής δομής των επιφανειών των επιστρωμάτων, για την οποία

χρησιμοποιήθηκε το περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

2.1 Τραχύτητα επιφάνειας
Στην επιφάνεια των παραχθέντων επικαλύψεων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις

τραχύτητας, χρησιμοποιώντας τραχύμετρο TR100 του οίκου TIME Group Inc. καθώς και

τραχύμετρο TR200 του οίκου TIME Group Inc..

2.2 Μέτρηση επιφανειακής σκληρότητας (Pencil Scratch test)
Στην επιφάνεια των παραχθέντων επικαλύψεων πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις

σκληρότητας, χρησιμοποιώντας διάταξη μέτρησης σκληρότητα μολυβιού (Pencil Scratch

Test). Χρησιμοποιήθηκε η διάταξη σκληρότητας μολυβιού της εταιρείας Sheen Instruments

Ltd.
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2.3 Στερεοσκοπία
Το στερεοσκόπιο βρίσκει εφαρμογές εκεί που χρειάζεται να παρατηρηθεί σε

μεγέθυνση η εξωτερική μορφολογία ενός αντικείμενου. Με αυτό το όργανο επιτυγχάνεται

στερεοσκοπική εικόνα του δείγματος από διαφορετική γωνία. Το στερεοσκόπιο

χρησιμοποιήθηκε για την παρατήρηση της επιφάνειας των επιστρωμάτων αλλά και για τη

μελέτη των επιφανειών τριβής μετά τα αντίστοιχα πειράματα. Οι επιφάνειες συνήθως δε

χρειάζονται καμία προετοιμασία. Τα δοκίμια παρατηρήθηκαν αρχικά μακροσκοπικά, στο

στερεοσκόπιο MZ 6 του οίκου LEICA.

2.4 Προετοιμασία των δοκιμίων
Μετά το πέρας των ψεκασμών, προκειμένου να παρατηρηθεί αρχικά η επιφάνεια

των επιστρωμάτων, δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια ιδιαίτερη προετοιμασία για τα δοκίμια

πέρα από καθαρισμό. Για την παρατήρηση της τομής των επιστρωμάτων, η οποία δίνει

σημαντικές πληροφορίες τόσο για τις ιδιότητες της μικροδομής (πάχος, πορώδες, ρωγμές,

οξείδια, κλπ) όσο και για τη συνολική ποιότητα του επιστρώματος σε ότι αφορά τη

διεπιφάνεια επιστρώματος – υποστρώματος και τη συνάφεια, τα δοκίμια εγκιβωτίστηκαν σε

ρητίνη και προετοιμάστηκαν κατάλληλα για την παρατήρησή τους σε οπτικό και

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο.

2.5 Κοπή, Εγκιβωτισμός και Λείανση
Λόγω της ψαθυρής φύσης των περισσότερων επιστρωμάτων, της πιθανής

παρουσίας πορώδους αλλά και των διαφορετικών τιμών σκληρότητας κατά βάθος του

επιστρώματος, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος η προετοιμασία για τη μεταλλογραφική

παρατήρηση είτε να αποτύχει στο να αποκαλύψει την πραγματική μικροδομή ή να

προκαλεί στοιχεία που οδηγούν σε λανθασμένη ερμηνεία των παρατηρήσεων [Struers,

Buehler]. Για το λόγο αυτό τόσο κατά την κοπή όσο και κατά την προετοιμασία των

δειγμάτων ακολουθήθηκαν διαδικασίες προετοιμασίας που προτείνουν οι κατασκευαστές

μηχανημάτων για την κοπή και λείανση μεταλλογραφικών δοκιμίων (Struers, Buehler).

Χρησιμοποιήθηκε το λειαντικό μηχάνημα τύπου LaboPol – 5 του οίκου Struers.

2.6 Μικροσκληρότητα
Πραγματοποιήθηκαν σε μεταλλογραφικές τομές των επιστρωμάτων μετρήσεις της

μικροσκληρότητας με τη μέθοδο Vickers, με φορτίο HV0.3 για χρόνο 10 sec. Έγιναν

μετρήσεις σε άξονα κάθετο στη διεπιφάνεια επικάλυψης – υποστρώματος, αλλά και κατά

μήκος της επίστρωσης. Οι μικροσκληρομετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε

μικροσκληρόμετρο SHIMADZU μοντέλο HMV-2.
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2.7 Οπτική μικροσκοπία
Χρησιμοποιείται οπτικό μικροσκόπιο DMILM του οίκου LEICA για την μελέτη της

μικροδομής των επιστρωμάτων αλλά και την παρατήρηση των επιφανειών τριβής. Οι

εικόνες που λήφθηκαν από το οπτικό μικροσκόπιο αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας το

λογισμικό ανάλυσης εικόνας Image ProPlus 4.5. Η ανάλυση εικόνας χρησιμοποιείται για τη

μελέτη επικαλύψεων θερμικών ψεκασμών και ακολουθούνται συγκεκριμένοι κανόνες για τη

μέτρηση των χαρακτηριστικών τους, όπως μέγεθος πόρων, πάχος, κλπ. [Montavon,

1998].

2.8 Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (Scanning Electron Microscopy
- SEM)

Οι τομές των επιστρωμάτων παρατηρήθηκαν σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης

JSM 6390LV του οίκου Jeol Technics Ltd., το οποίο ήταν εφοδιασμένο με το σύστημα EDS

(Energy Dispersive Spectroscopy), που επιτρέπει τη στοιχειομετρική ανάλυση.

2.9 Περίθλαση ακτίνων – Χ
Η περίθλαση ακτίνων – Χ χρησιμοποιήθηκε για την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση

και μελέτη της κρυσταλλικής δομής των επιφανειών των επιστρωμάτων. Χρησιμοποιήθηκε

Περιθλασίμετρο Ακτίνων Χ, μοντέλο Siemens D5000 (1995) με λυχνία Cu ka1 της Σχολής

Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.

2.10 Δοκιμή αντοχής σε πρόσφυση
Στα επικαλυμμένα δοκίμια πραγματοποιήθηκε δοκιμή πρόσφυσης με πνευματική

συσκευή αξιολόγησης πρόσφυσης ΡΑΤΤΙ 110 (pneumatic adhesion tester) του οίκου

Elcometer Ltd., για τον προσδιορισμό της αντοχής σε πρόσφυση του επιστρώματος, σε

συμφωνία με τον κανονισμό ASTM D4541. Χρησιμοποιήθηκε εποξειδική κόλλα FΜ 1000

της Cytec Engineered Materials με αντοχή πρόσφυσης 70ΜΡa.

2.11 Τριβολογία
Ο χαρακτηρισμός των κατεργασμένων δοκιμίων, από άποψη τριβολογικής

συμπεριφοράς, πραγματοποιήθηκε είτε σε τριβόμετρο τύπου ball-on-disk είτε σε

τριβόμετρο τύπου pin-on-disk.

Το τριβόμετρο τύπου pin-on-disk είναι της εταιρείας MCS (Motion and Control Systems)

εξασφαλίζει συνθήκες σημειακής επαφής. Ο προσδιορισμός του συντελεστή τριβής

ολίσθησης βασίζεται στη συνεχή μέτρηση της εφαπτομενικής δύναμης FT που αναπτύσσεται
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στο σημείο επαφής μεταξύ της τριβόμενης επιφάνειας και του ανταγωνιστικού υλικού

καθώς επίσης και στη γνώση του επιβαλλόμενου φορτίου.

Το τριβόμετρο τύπου ball-on-disk είναι της εταιρείας CSM Instruments. Πρόκειται

για τριβόμετρο που επιτρέπει τη δοκιμή σε τριβή ολίσθησης επίπεδων δοκιμίων, σε

ατμόσφαιρα ελεγχόμενης θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας. Οι παράμετροι του

τριβικού συστήματος που μπορούν να επιλεγούν είναι το ανταγωνιστικό υλικό, το κάθετο

φορτίο και η γραμμική ταχύτητα ολίσθησης. Η συσκευή είναι πλήρως ελεγχόμενη από Η/Υ.

Όλα τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε θερμοκρασία και υγρασία

περιβάλλοντος χωρίς τη χρήση λιπαντικού. Για τον υπολογισμό της φθοράς του

τριβοσυστήματος το πείραμα διακοπτόταν κάθε ορισμένο αριθμό στροφών,

απομακρύνονταν τα απόβλιττα τριβής από τα δοκίμια και το ανταγωνιστικό υλικό με πλύση

με νερό και αιθυλική αλκοόλη και ζυγίζονταν σε ζυγό ακριβείας. Η φθορά του

τριβοσυστήματος εκφράστηκε ως ο λόγος της απώλειας μάζας (g) του τριβοσυστήματος

προς την επιφάνεια επαφής (mm2) του στυλίσκου.

Πιο συγκεκριμένα, για τις πέντε περιπτώσεις που μελετήθηκαν, πραγματοποιήθηκαν τα

κάτωθι:

2.11.1 Μελέτη επίδρασης υποστρώματος στις ιδιότητες των επιστρωμάτων
Τα πειράματα τριβής πραγματοποιήθηκαν σε τριβόμετρο τύπου pin-on-disk. Πιο

συγκεκριμένα, μελετήθηκε η συμπεριφορά των επιστρωμάτων Mo και ZrO2 υπό τις

συνθήκες που παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. Ως ανταγωνιστικό υλικό χρησιμοποιήθηκε

στυλίσκος ανοξείδωτου μαρτενσιτικού χάλυβα steel (440 SS, 370HV0.3), διαμέτρου 5 mm.

Πίνακας 2.1 Συνθήκες τριβολογικής μελέτης

Επίστρωμα Φορτίο
(Ν)

Αριθμός
κύκλων

Ταχύτητα
περιστροφής

(rpm)
Mo/NiCrBSiFe 10 60.000 200
ZrO2-24%MgO 10 48.000 200

2.11.2 Επίδραση συνδετικού υλικού στις ιδιότητες των επιστρωμάτων
Ο χαρακτηρισμός των επιστρωμάτων, από άποψη τριβολογικής συμπεριφοράς

πραγματοποιήθηκε σε τριβόμετρο τύπου ball-on-disk. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η

συμπεριφορά των επιστρωμάτων υπό τις εξής συνθήκες: σταθερή ταχύτητα περιστροφής

200 rpm, σταθερό κάθετο φορτίο 25N και συνολικός αριθμός περιστροφών 66.000. Ως

ανταγωνιστικό υλικό χρησιμοποιήθηκε σφαίρα εργαλειοχάλυβα, διαμέτρου 8 mm και

σκληρότητας 60-65 HRC.
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2.11.3 Μελέτη επίδρασης κοκκομετρίας στις ιδιότητες των επιστρωμάτων
Ο χαρακτηρισμός των επιστρωμάτων, από άποψη τριβολογικής συμπεριφοράς

πραγματοποιήθηκε σε τριβόμετρο τύπου ball-on-disk. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η

συμπεριφορά των επιστρωμάτων υπό τις εξής συνθήκες: σταθερή ταχύτητα περιστροφής

200 rpm, σταθερό κάθετο φορτίο 25N και συνολικός αριθμός περιστροφών 48.000. Ως

ανταγωνιστικό υλικό χρησιμοποιήθηκε σφαίρα εργαλειοχάλυβα, διαμέτρου 8 mm και

σκληρότητας 60-65 HRC.

2.11.4 Μελέτη επίδρασης του βαθμού οξείδωσης στις ιδιότητες των

επιστρωμάτων
Από τις επικαλυμμένες πλάκες ελήφθησαν επιμέρους δοκίμια διαστάσεων

35x35X5mm3 για την πραγματοποίηση των πειραμάτων τριβής. Ο χαρακτηρισμός των

κατεργασμένων δοκιμίων, από άποψη τριβολογικής συμπεριφοράς πραγματοποιήθηκε σε

τριβόμετρο τύπου pin-on-disk. Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκε η συμπεριφορά των

επιστρωμάτων υπό τις εξής συνθήκες: σταθερή ταχύτητα περιστροφής 50 rpm, σταθερό

κάθετο φορτίο 5N και συνολικός αριθμός περιστροφών 54.000. Ως ανταγωνιστικό υλικό

χρησιμοποιήθηκε κυλινδρικός στυλίσκος από κράμα Ti-6Α1-4V, διαμέτρου 9 mm και

σκληρότητας 350 HV0,3.

2.11.5 Μελέτη επίδρασης τεχνικής ψεκασμού στις ιδιότητες των

επιστρωμάτων (APS και HPPS)
Μελετήθηκε η συμπεριφορά των επιστρωμάτων σε τριβόμετρο τύπου ball-on-disk

υπό σταθερή ταχύτητα ολίσθησης και κάθετο φορτίο μεταβαλλόμενο από 2 έως 10N

(Πίνακας 2.2). Ως ανταγωνιστικό υλικό χρησιμοποιήθηκε σφαίρα Al2O3, διαμέτρου 6 mm

και σκληρότητας 1900 HV. Τα δοκίμια εξετάσθηκαν χωρίς να προηγηθεί λείανση,

διατηρώντας έτσι την αρχική μέση αριθμητική τιμή της τραχύτητας που προέκυψε από τον

ψεκασμό. Για τον προσδιορισμό της αντίστασης σε φθορά, μετρήθηκε το βάθος φθοράς

(H) του δοκιμίου μετά από κάθε πείραμα και υπολογίστηκε ο όγκος φθοράς. Τα

αποτελέσματα του ρυθμού φθοράς παρουσιάζονται ως ο λόγος του όγκου φθοράς προς

την απόσταση ολίσθησης (mm3 mm−1). Ο προσδιορισμός των μηχανισμών φθοράς και η

παρατήρηση των επιφανειών έγινε μέσω οπτικού μικροσκοπίου.
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Πίνακας 2.2 Συνθήκες τριβολογικής μελέτης

Κωδικός
δοκιμίου

Φορτίο
(Ν)

Αριθμός
κύκλων

Ταχύτητα
περιστροφής

(rpm)

Ταχύτητα
ολίσθησης

(m/s)

Διάμετρος
ίχνους
(mm)

APS 2 10000 127 0,1 15

HPPSlow 2 10000 106 0,1 18

HPPShigh 2 10000 127 0,1 15

APS 5 10000 127 0,1 15

HPPSlow 5 10000 112 0,1 17

HPPShigh 5 10000 127 0,1 15

APS 7,5 10000 191 0,1 10

HPPSlow 7,5 10000 191 0,1 10

HPPShigh 7,5 10000 191 0,1 10

APS 10 10000 191 0,1 10

HPPSlow 10 10000 191 0,1 10

HPPShigh 10 10000 191 0,1 10

2.12 Βιβλιογραφία
[Montavon, 1998] G. Montavon, C. Coddet, C. C. Berndt and S. H. Leigh,

“Microstructural index to quantify thermal spray deposit microstructures using image

analysis”, Journal of Thermal Spray Technology, 7(2), 1998, pp. 229-241.
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Κεφάλαιο 1
Μελέτη επίδρασης υποστρώματος στις
ιδιότητες των επιστρωμάτων

Η μεταλλουργία του υποστρώματος, η σκληρότητα και η αντοχή του, καθώς και οι

θερμικές ιδιότητες του, είναι παράμετροι οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τη δημιουργία

μιας επίστρωσης. Πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στο σχεδιασμό των ψεκασμών και

στην επιλογή των κατάλληλων συνθηκών ψεκασμού που θα οδηγήσουν στην απόθεση μιας

επικάλυψης με βελτιωμένα χαρακτηριστικά. Στην παρούσα μελέτη επιλέχθηκαν ως

υποστρώματα δύο ανοξείδωτοι χάλυβες με διαφορετική μικροδομή αλλά και θερμικές

ιδιότητες για τη διερεύνηση αυτών των παραμέτρων.

Στην παρούσα διατριβή μελετώνται επιστρώματα Mo και ZrO2 – 24MgO σε

ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα AISI 304L και μαρτενσιτικό χάλυβα AISI 440, τα οποία

έχουν παραχθεί με την τεχνική ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος. Μελετήθηκε η

επίδραση της μεταλλουργίας του υποστρώματος στις ιδιότητες των επιστρωμάτων.

Διερευνήθηκαν τα επιφανειακά και μικροδομικά χαρακτηριστικά των επιστρώσεων μέσω

οπτικής μικροσκοπίας και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν

μετρήσεις μικροσκληρότητας, καθώς επίσης και πειράματα αξιολόγησης της τριβολογικής

συμπεριφοράς των επιστρωμάτων.

1.1 Πούδρα μεταλλικής βάσης: Mo/NiCrBSiFe (AMPERIT 119.075)
1.1.1 Μελέτη μικροδομής

Η μέση αριθμητική τιμή της τραχύτητας Rα της επίστρωσης στον μαρτενσιτικό

χάλυβα είναι 7 μm. Το επίστρωμα παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς το πάχος του

(~400μm) (Εικόνα 1.1.1) και μικροδομή χαρακτηριστική των επιστρωμάτων ψεκασμού

πλάσματος. Η διεπιφάνεια μεταξύ του υποστρώματος και της επικάλυψης παρουσιάζει

πορώδες και κενά, γεγονός που υποδηλώνει κακή συνάφεια μεταξύ του επιστρώματος και

του υποστρώματος (Εικόνα 1.1.2). Η επικάλυψη αποτελείται ως επί το πλείστον από

τηγμένα σωματίδια με τη μορφή πεπλατυσμένων περιοχών (Εικόνα 1.1.3), αποτέλεσμα της

ταχείας στερεοποίησης των σωματιδίων κατά την κρούση τους στο υλικό που είχε ήδη

εναποτεθεί. Όπως παρατηρείται στην Εικόνα 1.1.4 η επίστρωση παρουσιάζει στρωματική

δομή, αποτελούμενη από μια ανοιχτόχρωμη γκρίζα μήτρα με διάσπαρτες σκούρες φάσεις.

Η χημική ανάλυση EDS (Εικόνες 1.1.5-1.1.7) έδειξε ότι η μήτρα είναι το τηγμένο Mo ενώ οι

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



96

σκούρες περιοχές περιέχουν τα υπόλοιπα κραματικά στοιχεία της σκόνης ψεκασμού,

δηλαδή Ni, Cr, Si.

Στον Πίνακα 1.1.1 παρουσιάζονται τα ποσοστά των στοιχείων που εμπεριέχονται

στις φάσεις αυτές. Επιπλέον στην επίστρωση, όπως φαίνεται και στις Εικόνες 1.1.4 και

1.1.5, είναι έντονη η παρουσία ρωγμών εντός των στρωμάτων της μήτρας Mo και μικρού

μεγέθους πόρων. Εμφανή είναι δε και τα κενά μεταξύ των στρωμάτων, τα οποία

υποδηλώνουν την κακή συνάφεια των πεπλατυσμένων σωματιδίων που έχουν αποτεθεί.

Εικόνα 1.1.1 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
τομή της επίστρωσης Mo στον AISI 440

Εικόνα 1.1.2 Ηλεκτρονική μικρογραφία
τομής της επίστρωσης

Εικόνα 1.1.3 Ηλεκτρονική μικρογραφία
τομής της επίστρωσης

Εικόνα 1.1.4 Ηλεκτρονική μικρογραφία
τομής της επίστρωσης

Εικόνα 1.1.5 Ηλεκτρονική μικρογραφία
τομής της επίστρωσης

Β+

Α+
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Εικόνα 1.1.6 Ανάλυση EDS στην περιοχή Α Εικόνα 1.1.7 Ανάλυση EDS στην περιοχή Β

Πίνακας 1.1.1 Στοιχειακή ανάλυση των περιοχών Α και Β της Εικόνας 1.1.5
Α Β

Mo %wt 100
Ni %wt 78.82
Cr %wt 16.47
Si %wt 4.7

Σε ότι αφορά στον ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα 304L AISI, η επιφανειακή

τραχύτητα Rα του επιστρώματος Mo είναι της τάξης των 8.0μm. Το επίστρωμα

παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς το πάχος του (~400μm) (Εικόνα 1.1.8) και παρατηρείται

σχετικά καλή συνάφεια μεταξύ του υποστρώματος και της επικάλυψης, δεδομένου ότι δεν

παρατηρήθηκε στη διεπιφάνεια σημαντικό ποσοστό πορώδους ή ρωγμές μεγέθους ικανού

να επηρεάσει την ποιότητα της πρόσφυσης (Εικόνα 1.1.9). Η επικάλυψη αποτελείται, όπως

και στην περίπτωση της επικάλυψης Mo στον μαρτενσιτικό χάλυβα, ως επί το πλείστον από

τηγμένα σωματίδια με τη μορφή πεπλατυσμένων περιοχών (Εικόνα 1.1.10 – 1.1.11),

αποτέλεσμα της ταχείας στερεοποίησης των σωματιδίων κατά την κρούση τους στο υλικό

που είχε ήδη εναποτεθεί. Και στην περίπτωση αυτή παρατηρήθηκαν οι δύο φάσεις, δηλαδή

η ανοιχτόχρωμη γκρίζα μήτρα με διάσπαρτες σκούρες φάσεις, οι οποίες ταυτοποιήθηκαν

ως μήτρα Mo και υπόλοιπα κραματικά στοιχεία, αντίστοιχα. Τα ποσοστά των στοιχείων είναι

ίδιας τάξης μεγέθους όπως και στην περίπτωση της επίστρωσης Mo στον μαρτενσιτικό

χάλυβα (Πίνακας 1.1.2). Επιπλέον όπως παρατηρείται και σε μεγαλύτερη μεγέθυνση

(Εικόνα 1.1.10) δεν έχουμε παρουσία σημαντικού ποσοστού ή μεγέθους πόρων και κενών

μεταξύ των πεπλατυσμένων σωματιδίων που έχουν αποτεθεί εντός της επίστρωσης.

Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι στην επίστρωση Mo στον ωστενιτικό χάλυβα,

οι σκούρες περιοχές κατανέμονται πιο ομοιόμορφα στη μήτρα του Mo, σε αντίθεση με την

επίστρωση Mo στον μαρτενσιτικό χάλυβα, όπου συσσωρεύονται στο κάτω μέρος της. Το

φαινόμενο αυτό οφείλεται στις διαφορετικές θερμικές ιδιότητες των δύο υποστρωμάτων

(θερμική αγωγιμότητα: 14 W/mK για επιστρώματα Mo, 16.2 W/mK για τον ωστενιτικό και

24.2 W/mK για τον μαρτενσιτικό). Είναι γνωστό ότι κατά τον ψεκασμό η θερμοκρασία και

οι θερμικές ιδιότητες του υποστρώματος παίζουν σημαντικό ρόλο κατ’ αρχήν στη διαβροχή

του από τις πρώτες σταγόνες της τηγμένης σκόνης και κατ’ επέκταση στο «χτίσιμο» της

επικάλυψης (υψηλή θερμοκρασία υποστρώματος  καλύτερη διαβροχή  βελτιωμένη

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



98

δομή επιστρώματος). Έτσι, με ίδιες συνθήκες ψεκασμού (όπως αυτές προτείνονται από τον

παραγωγό της πούδρας), η υψηλή θερμική αγωγιμότητα του μαρτενσιτικού χάλυβα

συνεπάγεται ταχεία απαγωγή της θερμότητας από την επιφάνεια και επομένως

χαμηλότερη θερμοκρασία υποστρώματος. Αυτό οδηγεί σε μη ικανοποιητική απόθεση των

τηγμένων σωματιδίων της σκόνης και κατ’ επέκταση των στρωμάτων που αποτελούν την

επικάλυψη έχοντας ως αποτέλεσμα και την υποβάθμιση των μικροδομικών

χαρακτηριστικών της [Fauchais, 2004].

Εικόνα 1.1.12 Ανάλυση EDAX στο σημείο Α Εικόνα 1.1.13 Ανάλυση EDAX στο σημείο Β

Πίνακας 1.1.2 Στοιχειακή ανάλυση των περιοχών Α και Β της Εικόνας 1.1.11
Α Β

Mo %wt 100
Ni %wt 78.38
Cr %wt 16.41
Si %wt 5.22

Εικόνα 1.1.8 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
Τομή της επίστρωσης Mo στον AISI 304

Εικόνα 1.1.9 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
τομής της επίστρωσης

Εικόνα 1.1.10 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
επίστρωσης

Εικόνα 1.1.11 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
επίστρωσης

Β+

Α+
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1.1.2 Μελέτη μικροσκληρότητας των επιστρωμάτων
Στην Εικόνα 1.1.14 παρουσιάζεται το διάγραμμα της μικροσκληρότητας

συναρτήσει του βάθους για τους δύο χάλυβες. Για την περίπτωση του μαρτενσιτικού

χάλυβα η σκληρότητα που επιτεύχθηκε στη ζώνη επίστρωσης είναι της τάξης των 480

HV0.3. Παρατηρήθηκε δηλαδή μια αύξηση της σκληρότητας περίπου 30%, από την τιμή

σκληρότητας του μετάλλου βάσης (~360 HV0.3).

Εικόνα 1.1.14 Διάγραμμα μικροσκληρότητας-βάθους επιστρώματος σκόνης βάσης Mo

Σε ότι αφορά στον ωστενιτικό χάλυβα η σκληρότητα που επιτεύχθηκε στη ζώνη

επίστρωσης είναι της τάξης των 650 HV0.3. Παρατηρήθηκε δηλαδή μια αύξηση της

σκληρότητας περίπου 3 φορές  από την τιμή σκληρότητας του μετάλλου βάσης (~200

HV0.3).

Παρατηρείται ότι η σκληρότητα του επιστρώματος στον ωστενιτικό χάλυβα είναι

αρκετά υψηλότερη σε σχέση με τη μικροσκληρότητα του επιστρώματος στον μαρτενσιτικό

χάλυβα. Αυτό οφείλεται στα χαρακτηριστικά της μικροδομής του επιστρώματος. Όπως

αναφέρθηκε, στην προηγούμενη παράγραφο, η μικροδομή του επιστρώματος στον

ωστενιτικό χάλυβα ήταν πιο πυκνή σε σχέση με τη μικροδομή του επιστρώματος στον

μαρτενσιτικό χάλυβα και με λιγότερους πόρους, ρωγμές και κενά μεταξύ των στρωμάτων

της. Επιπλέον, η διαστρωμάτωση των κραματικών στοιχείων είναι πιο ομοιόμορφη στο

επίστρωμα του ωστενιτικού χάλυβα. Προκύπτει λοιπόν ότι η υποβάθμιση της μικροδομής

του επιστρώματος στον μαρτενσιτικό χάλυβα, λόγω της σημαντικής διαβάθμισης των

θερμικών ιδιοτήτων μεταξύ των δύο υλικών, επηρέασε σημαντικά και τη μικροσκληρότητα.

1.1.3 Μελέτη τριβολογικής συμπεριφοράς επιστρωμάτων
Παρατηρείται ότι ο συντελεστής τριβής (Εικόνα 1.1.15) για τα μη επικαλυμμένα

υποστρώματα είναι εμφανώς υψηλότερος σε σχέση με τα επικαλυμμένα. Ειδικότερα, ο
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ωστενιτικός χάλυβας παρουσιάζει την υψηλότερη τιμή (0.9) ενώ ο μαρτενσιτικός 0.8. Για

την περίπτωση του ωστενιτικού χάλυβα παρατηρείται ότι για τις πρώτες 15000 στροφές

υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις του συντελεστή τριβής ενώ στο δεύτερο στάδιο ο

συντελεστής σχεδόν σταθεροποιείται στην αρκετά υψηλή τιμή 0.90 χωρίς μεγάλες

αυξομειώσεις. Δεδομένου ότι και οι δύο χάλυβες είχαν αρχική τραχύτητα της ίδιας τάξης

μεγέθους (~0.2μm) η διαφορά στην τιμή του συντελεστή τριβής οφείλεται στη διαφορά της

μικροσκληρότητας των δύο υποστρωμάτων. Ο μαλακός ωστενιτικός χάλυβας παρουσιάζει

έντονη τριβολογική συμπεριφορά σε σχέση με τον πιο σκληρό μαρτενσιτικό.

Σε ότι αφορά στο συντελεστή τριβής των επικαλυμμένων δοκιμίων, κατ’ αρχάς και

τα δύο επιστρώματα παρουσίασαν καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα μη

επικαλυμμένα υποστρώματα. Φαίνεται δηλαδή ότι και για τους δύο χάλυβες η εφαρμογή

μιας μεταλλικής επίστρωση βελτιώνει σημαντικά την τριβολογική τους συμπεριφορά. Πιο

συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι ο συντελεστής τριβής (Εικόνα 1.1.15) για το μαρτενσιτικό

χάλυβα είναι εμφανώς υψηλότερος (0.80) από τον συντελεστή τριβής του επικαλυμμένου

υλικού (0.70). Ειδικά για το επικαλυμμένο δοκίμιο διακρίνονται δύο στάδια: ένα στάδιο

χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις μέχρι τις 15000 στροφές περίπου όπου η τιμή του είναι 0.65

και ένα δεύτερο στάδιο όπου σταθεροποιείται στην τιμή 0.7. Αυτή η διακύμανση οφείλεται

πιθανόν στην αρχική τραχύτητα του επιστρώματος.

Και για την περίπτωση του ανοξείδωτου ωστενιτικού χάλυβα 304L, σε ότι αφορά

στο επικαλυμμένο δοκίμιο είναι φανερό ότι στο πρώτο στάδιο (περίπου μέχρι τις 30000

στροφές) ο συντελεστής παρουσιάζει διακυμάνσεις μεταξύ των τιμών 0.6 – 0,65 λόγω της

αρχικής τραχύτητας. Στο δεύτερο στάδιο και μέχρι το τέλος του πειράματος διατηρείται

σταθερός στην τιμή 0.6. Παρατηρείται ότι για την επίστρωση στον ωστενιτικό χάλυβα η

χρονική διάρκεια του πρώτου σταδίου διαρκεί περισσότερο λόγω της υψηλότερης

τραχύτητας που παρουσίασε το επίστρωμα σε σχέση με αυτό στον μαρτενσιτικό χάλυβα.

Επιπλέον, η επίστρωση στον ωστενιτικό χάλυβα παρουσίασε μια πιο ομαλή τριβολογική

συμπεριφορά με σταθερά μικρότερη τιμή συντελεστή τριβής λόγω της πιο ομοιογενούς

μικροδομής της.

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



101

Εικόνα 1.1.15 Διαγράμματα συντελεστή τριβής επιστρώματος σκόνης βάσης Mo

Σε ότι αφορά στην απώλεια μάζας (Εικόνα 1.1.16), τα δύο μη επικαλυμμένα

υποστρώματα ακολούθησαν τη λογική συμπεριφορά. Το μαλακότερο υπόστρωμα

ωστενιτικού χάλυβα φθείρεται περισσότερο σε σχέση με το σκληρότερο μαρτενσιτικό. Σε ότι

αφορά στα επικαλυμμένα δοκίμια παρατηρήθηκε ότι, ειδικά για τον μαρτενσιτικό χάλυβα η

εφαρμογή της επίστρωσης Mo φαίνεται να μείωσε την αντοχή του σε φθορά. Η κακή

ποιότητα της επίστρωσης, η οποία μικροδομικά παρουσίασε αρκετές ατέλειες (πορώδες,

ρωγμές τόσο μεταξύ των στρωμάτων της όσο και εντός των «δομικών» στοιχείων της

δηλαδή τα τηγμένα σωματίδια που έχουν εναποτεθεί) οδήγησε σε υψηλή απώλεια μάζας. Σε

ότι αφορά τον ωστενιτικό χάλυβα, η εφαρμογή της επίστρωσης βελτίωσε την αντοχή του σε

φθορά. Η απώλεια μάζας της επικάλυψης του ωστενιτικού χάλυβα ήταν η χαμηλότερη και

μάλιστα υποπολλαπλάσια σε σχέση με την αντίστοιχη για την επίστρωση στον μαρτενσιτικό.

Ο συνδυασμός υψηλής μικροσκληρότητας και πολύ καλής ποιότητας της μικροδομής με

ομοιόμορφα χαρακτηριστικά απαλλαγμένη από πόρους και ρωγμές οδήγησε σε ήπια

φθορά.

Η φθορά των ανταγωνιστικών υλικών (Εικόνα 1.1.17) ήταν μικρή, εξαιρετικά

χαμηλότερη σε σχέση με τη φθορά των επιστρωμάτων. Το ανταγωνιστικό υλικό του

ακατέργαστου ωστενιτικού χάλυβα παρουσίασε την υψηλότερη φθορά.
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Εικόνα 1.1.16 Διάγραμμα φθοράς επιστρώματος σκόνης βάσης Mo

Εικόνα 1.1.17 Διάγραμμα φθοράς ανταγωνιστικού υλικού για το επίστρωμα σκόνης βάσης Mo

1.1.4 Μελέτη των μηχανισμών φθοράς των επιστρωμάτων
Στην Εικόνα 1.1.18 παρουσιάζονται οι επιφάνειες τριβής των εξεταζόμενων

δοκιμίων στο τέλος του πειράματος. Ο μηχανισμός που οδήγησε σε φθορά και τα δύο

ακατέργαστα υποστρώματα είναι αυτό της εκτριβής (Εικόνα 1.1.18 α και β). Πιο

συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι η πίστα τριβής έχει μεγάλο πλάτος και παρουσιάζει

σημάδια μικροκοπής λόγω των αποβλίττων τριβής που έχουν απομακρυνθεί από την

επιφάνεια. Επιπλέον πυκνές παράλληλες γραμμές παρουσιάζονται υποδεικνύοντας ότι

έλαβε χώρα και μικροάρωση.
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(α) (β)
Εικόνα 1.1.18 Μορφολογία φθαρμένων επιφανειών (ΟΜ): α) ακατέργαστου 440 SS, β)

ακατέργαστου 304L SS

Στην περίπτωση του επικαλυμμένου ανοξείδωτου χάλυβα 304L (Εικόνα 1.1.19) η

φθαρμένη επιφάνεια παρουσιάζει σημεία μικροάρωσης και μικροκοπής αλλά πιο μικρού

βάθους σε σχέση με αυτά του ακατέργαστου υποστρώματος. Επιπλέον, τοπικά

παρατηρήθηκαν φαινόμενα θρυμματισμού της επίστρωσης (Εικόνα 1.1.19ε) καθώς και

μικρορωγμές σε αρκετές περιοχές της επικάλυψης (Εικόνα 1.1.19δ). Ο μηχανισμός φθοράς

ήταν αυτός της εκτριβής.

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 1.1.19 Μορφολογία φθαρμένων επιφανειών (SEM): επίστρωμα 304L SS

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



104

Παρόμοια συμπεριφορά παρουσίασε και ο επικαλυμμένος ανοξείδωτος χάλυβας

440 SS (Εικόνα 1.1.20). Η φθαρμένη επιφάνεια παρουσιάζει σημεία μικροάρωσης και

μικροκοπής αλλά πιο μεγάλου βάθους σε σχέση με αυτά του επικαλυμμένου ωστενιτικού

χάλυβα. Επιπλέον, τοπικά παρατηρήθηκαν φαινόμενα θρυμματισμού της επίστρωσης

(Εικόνα 1.1.20δ) καθώς και μικρορωγμές (Εικόνα 1.1.20ζ). Τα φαινόμενα αυτά ήταν

περισσότερο έντονα, σε σχέση με την επικάλυψη του ωστενιτικού χάλυβα, γεγονός που

έρχεται σε συμφωνία και με την υψηλή φθορά που μετρήθηκε. Ο μηχανισμός φθοράς

ήταν και πάλι αυτός της εκτριβής.

Σε ότι αφορά στο ανταγωνιστικό υλικό (Εικόνα 1.1.21), και για τις δύο

περιπτώσεις επιστρώσεων, ο μηχανισμός φθοράς ήταν αυτός της εκτριβής, λόγω των

πυκνών παράλληλων γραμμών που παρατηρήθηκαν στην επιφάνειά του.

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 1.1.20 Μορφολογία φθαρμένων επιφανειών (SEM): επίστρωμα στον 440 SS

(α) (β)
Εικόνα 1.1.21 Μορφολογία φθαρμένων επιφανειών ανταγωνιστικού υλικού: α) επίστρωμα στον

304L SS, β) επίστρωμα στον 440 SS
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1.1.5 Συμπεράσματα
Η επιλογή του υλικού του υποστρώματος είναι καθοριστικής σημασίας για τον

ψεκασμό μιας επίστρωσης. Η σκληρότητα, η αντοχή του, η τυχόν θερμική κατεργασία που

έχει υποστεί και οι θερμικές ιδιότητες είναι παράμετροι οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο

στη δημιουργίας μιας επικάλυψης και πρέπει να είναι γνωστές ώστε να μπορεί να

καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον ψεκασμό. Καθορίζουν ουσιαστικά τις

συνθήκες προετοιμασίας του υποστρώματος αλλά και τη θερμοκρασία προθέρμανσης πριν

τον ψεκασμό.

Από την παραπάνω μελέτη συμπεραίνεται ότι, για τις ίδιες συνθήκες ψεκασμού που

επιλέχθηκαν για τους δύο χάλυβες:

o Ο ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος οδήγησε σε ένα ομοιόμορφο μεταλλικό

επίστρωμα βελτιωμένων μικροδομικών χαρακτηριστικών, με μικρό ποσοστό πορώδους

και ρωγμών και ικανοποιητική πρόσφυση με το υπόστρωμα για τον ωστενιτικό χάλυβα.

Οι καλές ιδιότητες της μικροδομής οδήγησαν και σε υψηλότερη μικροσκληρότητα αλλά

και βελτιωμένη συμπεριφορά σε τριβή και φθορά.

o Αντίθετα, για την περίπτωση του μαρτενσιτικού χάλυβα, ο ατμοσφαιρικός ψεκασμός

πλάσματος οδήγησε σε ένα μεταλλικό επίστρωμα με μεγαλύτερο πορώδες και έντονη

την παρουσία ρωγμών τόσο μεταξύ των στρωμάτων της όσο και εντός των «δομικών»

στοιχείων της δηλαδή εντός των τηγμένων σωματιδίων που έχουν εναποτεθεί. Η υψηλή

θερμική αγωγιμότητα του μαρτενσιτικού χάλυβα είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία

απαγωγή της θερμότητας από την επιφάνεια και επομένως χαμηλότερη θερμοκρασία

υποστρώματος. Αυτό οδήγησε σε μη ικανοποιητική απόθεση των τηγμένων σωματιδίων

της σκόνης και κατ’ επέκταση των στρωμάτων που αποτελούν την επικάλυψη έχοντας

ως αποτέλεσμα και την υποβάθμιση των μικροδομικών χαρακτηριστικών της.

1.2    Πούδρα κεραμικής βάσης: ZrO2-24%MgO (AMDRY 333)

1.2.1 Μελέτη μορφολογίας της επιφάνειας
Η μέση αριθμητική τιμή της τραχύτητας Ra στην επιφάνεια του επιστρώματος και

για τις δύο περιπτώσεις υποστρωμάτων ήταν 9μm, αρκετά υψηλότερη σε σχέση με τα

ακατέργαστα υποστρώματα που ήταν της τάξης των 0.3μm. Στην Εικόνα 1.2.1

παρουσιάζεται ενδεικτικά η επιφάνεια του επιστρώματος ZrO2-24%MgO στον ανοξείδωτο

χάλυβα 304L, μετά τον ψεκασμό.
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Εικόνα 1.2.1 Επίστρωμα ZrO2–24%MgO σε 304L

1.2.2 Μελέτη μικροδομής
Στην Εικόνα 1.2.2 παρουσιάζεται σε τομή το επίστρωμα ZrO2-24%MgO στον

ανοξείδωτο χάλυβα 304L. Στην εικόνα διακρίνεται το ανώτερο κεραμικό στρώμα μέσου

πάχους 250μm και το ενδιάμεσο μεταλλικό επίστρωμα Ni-Cr, μέσου πάχους 80μm.

Εικόνα 1.2.2 Τομή του επιστρώματος ZrO2-24%MgO στον 304L SS: α) γενική άποψη (SEM), β)
διεπιφάνεια επιστρώματος – συνδετικού υλικού (SEM), γ) το συνδετικό στρώμα Ni-Cr (OM)

Ειδικότερα, στην κεραμική επίστρωση παρατηρείται χαμηλό πορώδες. Διακρίνονται

κυρίως ακανόνιστου σχήματος πόροι λόγω ατελούς διαπλάτυνσης των σταγονιδίων της

πούδρας, αλλά και μικρού μεγέθους κενά υπό μορφή γραμμών λόγω ελλιπούς συνάφειας

των διαπλατυσμένων σωματιδίων μεταξύ τους (Εικόνα 1.2.2β). Η πρόσφυση επιστρώματος

– συνδετικού στρώματος (Εικόνα 1.2.2β) και συνδετικού στρώματος – υποστρώματος

(Εικόνα 1.2.2β) είναι πολύ καλή δεδομένου ότι δεν παρατηρούνται ρωγμές ή πορώδες.

Σε ότι αφορά το επίστρωμα ZrO2-24%MgO στον ανοξείδωτο χάλυβα 440 (Εικόνα

1.2.3α), είναι ευκρινείς δυο ζώνες, οι οποίες έχουν ομοιόμορφο πάχος. Η πρώτη αποτελεί

την κεραμική επίστρωση με μέσο πάχος περίπου 250μm και η δεύτερη το συνδετικό υλικό

(κράμα Ni-Cr) με μέσο πάχος της τάξης των 90μm. Και τα δύο στρώματα είναι ομοιόμορφα

με χαμηλό ποσοστό πορώδους. Δεν παρατηρούνται ρωγμές εντός της κεραμικής
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επίστρωσης (Εικόνα 1.2.3γ) και η πρόσφυση του κεραμικού επιστρώματος με το συνδετικό

υλικό είναι πολύ καλή.

Ωστόσο η συνάφεια μεταξύ του συνδετικού υλικού και του υποστρώματος δεν είναι

ικανοποιητική (Εικόνα 1.2.3γ). Στην Εικόνα 1.2.3δ φαίνεται σε μεγέθυνση η τομή του

συνδετικού υλικού, όπου διακρίνονται αδιάλυτα σωματίδια (γκρι περιοχές), οξείδια και

μεγάλο ποσοστό πόρων μικρών διαστάσεων. Στην Εικόνα 1.2.3α διακρίνεται η

χαρακτηριστική μαρτενσιτική δομή του υποστρώματος. Οι λευκές περιοχές αντιστοιχούν σε

Cr23C6 τα οποία δημιουργήθηκαν από το συνδυασμό του Cr με τον C, ο οποίος υπάρχει

στην μικροδομή του υποστρώματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 0.5%.

(α)

(β)

`
(γ) (δ)

Εικόνα 1.2.3 Μικρογραφίες της τομής του επιστρώματος στον 440 SS: (α) γενική άποψη (OM), (β)
μεγέθυνση της διεπιφάνειας μεταξύ συνδετικού υλικού και υποστρώματος (OM), γ) μικροδομή του

επιστρώματος (SEM), (δ) μικροδομή του συνδετικού υλικού (SEM)

Κεραμική επίστρωση

Συνδετικό υλικό

Υπόστρωμα

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



108

1.2.3 Μελέτη μικροσκληρότητας των επιστρωμάτων
Στην Εικόνα 1.2.4 παρουσιάζεται συγκριτικό διάγραμμα της μικροσκληρότητας των

εξεταζόμενων δοκιμίων. Ο ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος οδήγησε στη δημιουργία

κεραμικής επίστρωσης στον ωστενιτικό χάλυβα με μικροσκληρότητα της τάξης των 350

HV0.3 (μικροσκληρότητα υποστρώματος ~200 HV0.3), ενώ στον μαρτενσιτικό χάλυβα της

τάξης των 380 HV0.3 (μικροσκληρότητα υποστρώματος ~320 HV0.3)

Εικόνα 1.2.4 Συγκριτικό διάγραμμα μικροσκληρότητας συναρτήσει του βάθους του επιστρώματος
ZrO2-24%MgO σε ανοξείδωτο ωστενιτικό χάλυβα 304L και ανοξείδωτο μαρτενσιτικό χάλυβα 440

1.2.4 Μελέτη τριβολογικής συμπεριφοράς επιστρωμάτων
Για τη συμπεριφορά των ακατέργαστων δοκιμίων ισχύουν τα όσα αναφέρονται

στην παράγραφο 1.1.3.

Σε ότι αφορά στο συντελεστή τριβής των επικαλυμμένων δοκιμίων, κατ’ αρχήν και

τα δύο επιστρώματα παρουσίασαν καλύτερη συμπεριφορά σε σχέση με τα αντίστοιχα μη

επικαλυμμένα υποστρώματα. Φαίνεται δηλαδή ότι και για τους δύο χάλυβες η εφαρμογή

μιας κεραμικής επίστρωσης βελτιώνει σημαντικά την τριβολογική τους συμπεριφορά. Και οι

δύο επιστρώσεις παρουσίασαν παρόμοια συμπεριφορά και ίδιας τάξης μεγέθους

συντελεστή τριβής. Πιο συγκεκριμένα, η δημιουργία επιστρώματος ZrO2-24%MgO στον

ωστενιτικό χάλυβα οδήγησε σε μείωση του συντελεστή τριβής από 0.9 (καθαρό

υπόστρωμα) σε 0.7. Για την περίπτωση του μαρτενσιτικού χάλυβα η μείωση ήταν της τάξης

του 0.1, σε σχέση με την τιμή του ακατέργαστου.

Σε ότι αφορά στην απώλεια μάζας (Εικόνα 1.2.6β), η συμπεριφορά των δύο μη

επικαλυμμένων υποστρωμάτων είναι αυτή που περιγράφεται στην παράγραφο1.1.3. Σε ότι

αφορά στην απώλεια μάζας των επικαλυμμένων δοκιμίων, παρατηρήθηκε ότι η εφαρμογή

της κεραμικής επίστρωση στον μαρτενσιτικό χάλυβα οδήγησε σε υψηλή φθορά και μάλιστα

την υψηλότερη όλων των συνδυασμών. Η ποιότητα της επίστρωσης, η οποία μικροδομικά

παρουσίασε αρκετές ατέλειες (πορώδες, ρωγμές αλλά και κακή συνάφεια του συνδετικού
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υλικού με το υπόστρωμα) οδήγησε σε υψηλή απώλεια μάζας, παρά την υψηλή

μικροσκληρότητα. Αντίθετα η εφαρμογή της επίστρωσης στον ωστενιτικό χάλυβα, βελτίωσε

την αντοχή σε φθορά. Η απώλεια μάζας της επικάλυψης του ωστενιτικού χάλυβα ήταν

χαμηλότερη σε σχέση με αυτήν του μη επικαλυμμένου υποστρώματος.

Η φθορά των ανταγωνιστικών υλικών (Εικόνα 1.2.6γ) ήταν μικρή, εξαιρετικά

χαμηλότερη σε σχέση με τη φθορά των επιστρωμάτων. Το ανταγωνιστικό υλικό του

ακατέργαστου ωστενιτικού χάλυβα παρουσίασε την υψηλότερη φθορά.

(α)

(β)
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(γ)
Εικόνα 1.2.5 Συγκριτικά διαγράμματα α) του συντελεστή τριβής, β) της απώλειας βάρους των

εξεταζόμενων δοκιμίων γ) της απώλειας βάρους του ανταγωνιστικού υλικού

1.2.5 Μελέτη των μηχανισμών φθοράς των επιστρωμάτων
Στην Εικόνα 1.2.6 παρουσιάζονται οι επιφάνειες τριβής των εξεταζόμενων δοκιμίων

στο τέλος του πειράματος. Ο μηχανισμός που οδήγησε σε φθορά και τα δύο ακατέργαστα

υποστρώματα είναι αυτό της εκτριβής (Εικόνα 1.2.6 α και β). Πιο συγκεκριμένα,

παρατηρείται ότι η πίστα τριβής έχει μεγάλο πλάτος και παρουσιάζει σημάδια μικροκοπής

λόγω των αποβλίττων τριβής που έχουν απομακρυνθεί από την επιφάνεια. Επιπλέον πυκνές

παράλληλες γραμμές παρουσιάζονται υποδεικνύοντας ότι έλαβε χώρα και μικροάρωση.

Στην περίπτωση του επικαλυμμένου ανοξείδωτου χάλυβα 304L (Εικόνα 1.2.6 δ) η

φθαρμένη επιφάνεια παρουσιάζει σημεία μικροάρωσης και μικροκοπής αλλά πιο μικρού

βάθους σε σχέση με αυτά του ακατέργαστου υποστρώματος. Επιπλέον, τοπικά

παρατηρήθηκαν φαινόμενα θρυμματισμού της επίστρωσης. Ο μηχανισμός φθοράς ήταν

αυτός της εκτριβής. Παρόμοια συμπεριφορά παρουσίασε και ο επικαλυμμένος ανοξείδωτος

χάλυβας 440 SS (Εικόνα 1.2.6 γ) αλλά στην περίπτωση αυτή τα φαινόμενα ήταν ελαφρώς

εντονότερα.

Σε ότι αφορά στο ανταγωνιστικό υλικό (Εικόνα 1.2.6 ε), και για τις δύο περιπτώσεις

υλικών, ο μηχανισμός φθοράς ήταν αυτός της εκτριβής, λόγω των πυκνών παράλληλων

γραμμών που παρατηρήθηκαν στην επιφάνειά του.
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε)
Εικόνα 1.2.6 Μορφολογία φθαρμένων επιφανειών: α) ακατέργαστου 440 SS, β) ακατέργαστου
304L SS, γ) επίστρωμα στον 440 SS, δ) επίστρωμα 304L SS, ε) ανταγωνιστικό υλικό (ενδεικτική

μακρογραφία)

1.2.6 Συμπεράσματα
Από την παραπάνω μελέτη συμπεραίνεται ότι, για τις ίδιες συνθήκες ψεκασμού που

επιλέχθηκαν για τους δύο χάλυβες:

o Ο ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος οδήγησε σε ένα ομοιόμορφο κεραμικό

επίστρωμα βελτιωμένων μικροδομικών χαρακτηριστικών, με μικρό ποσοστό

πορώδους και ρωγμών και ικανοποιητική πρόσφυση με το υπόστρωμα για τον

ωστενιτικό χάλυβα. Οι καλές ιδιότητες της μικροδομής οδήγησαν και σε υψηλή

μικροσκληρότητα αλλά και βελτιωμένη συμπεριφορά στην τριβή και φθορά.

o Αντίθετα, για την περίπτωση του ανοξείδωτου χάλυβα 440, παρόλο που το

κεραμικό επίστρωμα είναι ομοιόμορφο και με πολύ μικρό ποσοστό πορώδους, η

πρόσφυση δεν είναι ικανοποιητική. Αυτό οδήγησε σε έντονη φθορά του

επιστρώματος.
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Γενικά η επιλογή του υλικού του υποστρώματος είναι καθοριστικής σημασίας για τον

ψεκασμό μιας κεραμικής επίστρωσης. Η σκληρότητα, η αντοχή του, η τυχόν θερμική

κατεργασία που έχει υποστεί και οι θερμικές ιδιότητες είναι παράμετροι που πρέπει αν

λαμβάνονται υπόψη κατά τον ψεκασμό.
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1.3 Συμπεράσματα
Η επιλογή του υλικού του υποστρώματος είναι καθοριστικής σημασίας για τον

ψεκασμό μιας επίστρωσης. Η σκληρότητα, η αντοχή του, η τυχόν θερμική κατεργασία που

έχει υποστεί και οι θερμικές ιδιότητες είναι παράμετροι οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο

στη δημιουργίας μιας επικάλυψης, είτε μεταλλικής είτε κεραμικής,  και πρέπει να είναι

γνωστές ώστε να μπορεί να καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον ψεκασμό.

Καθορίζουν ουσιαστικά τις συνθήκες προετοιμασίας του υποστρώματος αλλά και τη

θερμοκρασία προθέρμανσης πριν τον ψεκασμό.

Τόσο για τη μεταλλική σκόνη όσο και για την κεραμική επιλέχθηκε να

χρησιμοποιηθούν οι συνθήκες ψεκασμού που προτείνει ο παραγωγός της σκόνης. Για τις

ίδιες συνθήκες ψεκασμού που επιλέχθηκαν για τους δύο χάλυβες:

o Ο ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος οδήγησε σε ένα ομοιόμορφο επίστρωμα

βελτιωμένων μικροδομικών χαρακτηριστικών, με μικρό ποσοστό πορώδους και ρωγμών

και ικανοποιητική πρόσφυση με το υπόστρωμα για τον ωστενιτικό χάλυβα. Οι καλές

ιδιότητες της μικροδομής οδήγησαν και σε υψηλότερη μικροσκληρότητα αλλά και

βελτιωμένη συμπεριφορά σε τριβή και φθορά.

o Αντίθετα, για την περίπτωση του μαρτενσιτικού χάλυβα, ο ατμοσφαιρικός ψεκασμός

πλάσματος οδήγησε σε ένα επίστρωμα με μεγαλύτερο πορώδες και έντονη την

παρουσία ρωγμών τόσο μεταξύ των στρωμάτων της όσο και εντός των «δομικών»

στοιχείων της δηλαδή εντός των τηγμένων σωματιδίων που έχουν εναποτεθεί. Η υψηλή

θερμική αγωγιμότητα του μαρτενσιτικού χάλυβα είχε ως αποτέλεσμα την ταχεία

απαγωγή της θερμότητας από την επιφάνεια και επομένως χαμηλότερη θερμοκρασία

υποστρώματος. Αυτό οδήγησε σε μη ικανοποιητική απόθεση των τηγμένων σωματιδίων

της σκόνης και κατ’ επέκταση των στρωμάτων που αποτελούν την επικάλυψη έχοντας

ως αποτέλεσμα και την υποβάθμιση των μικροδομικών χαρακτηριστικών της.
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Κεφάλαιο 2
Επίδραση συνδετικού υλικού στις ιδιότητες
των κεραμικών επιστρωμάτων

Τα επιστρώματα θερμικού ψεκασμού αποτελούν την πιο αποτελεσματική μέθοδο

βελτίωσης των επιφανειακών ιδιοτήτων ενός υλικού, όπως η αντοχή σε διάβρωση, οξείδωση

και φθορά. Τα κεραμικά επιστρώματα χρησιμοποιούνται συχνά στη βιομηχανία, λόγω της

χαμηλής θερμικής αγωγιμότητας, της υψηλής τους αντοχής σε οξειδωτικά και διαβρωτικά

περιβάλλοντα, αλλά και της υψηλής αντοχής σε φθορά. Ωστόσο, σε σχέση με τα μεταλλικά

επιστρώματα, οι κεραμικές επικαλύψεις δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστες σε ότι αφορά στις

μηχανικές τους ιδιότητες. Για το λόγο αυτό συχνά εφαρμόζεται ένα μεταλλικό συνδετικό

στρώμα, μεταξύ του υποστρώματος και της κεραμικής επίστρωσης, το οποίο ενισχύει τη

σύνδεση μεταξύ του υποστρώματος και της κεραμικής επίστρωσης, βελτιώνοντας έτσι τη

μηχανική συμπεριφορά του τελικού προϊόντος.

Σε μετρίου άνθρακα χάλυβα δημιουργήθηκαν τρία επιστρώματα (Cr2O3, NiAl και

Cr2O3 + συνδετικό υλικό NiAl) με την τεχνική του ατμοσφαιρικού ψεκασμού. Μελετήθηκαν

οι μικροδομικές, τριβολογικές και μηχανικές ιδιότητες των κεραμικών επιστρωμάτων

διερευνώντας την επίδραση του συνδετικού υλικού σε αυτές.

2.1 Μελέτη μικροδομής
2.1.1 Επίστρωμα Ni-5%Al

Η μέση αριθμητική τιμή της τραχύτητας του επιστρώματος Ra μετρήθηκε 5±0.5

μm. Στην Εικόνα 2.1 παρουσιάζεται σε κάθετη τομή το επικαλυμμένο δοκίμιο, όπου

διακρίνεται η ομοιογενής επικάλυψη με μέσο πάχος 300±13 μm. Δεν παρατηρούνται

μικρορωγμές εντός της επικάλυψης ή στη διεπιφάνεια μεταξύ του επιστρώματος και του

υποστρώματος (Εικόνα 2.2), ενώ το ποσοστό του πορώδους είναι πολύ μικρό, της τάξεως

του 0.2% wt. Επιπλέον, ο μεταλλουργικός δεσμός μεταξύ του επιστρώματος και του

υποστρώματος (Εικόνα 2.2) καθιστά την πρόσφυσή τους εξαιρετική.
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Η δομή του επιστρώματος συνίσταται από μια ανοιχτόχρωμη μήτρα με διάσπαρτες

σκούρες φάσεις, όπως διακρίνεται στις Εικόνες 2.1 και 2.2. Η παρατήρηση στο

ηλεκτρονικό μικροσκόπιο Εικόνα 2.3, αποκάλυψε μια γκρι – λευκού χρώματος στρωματική

μήτρα, μέσα στην οποία συναντώνται σκούρες φάσεις φολιδώδους σχήματος (Εικόνα 2.3β).

Η χημική ανάλυση EDS αποκάλυψε ότι οι σκούρες αυτές φάσεις (σημείο Β), αποτελούνται

κυρίως από Al και Ni, με μικρά ποσοστά O (Εικόνα 2.4β). Κατά συνέπεια, οι φάσεις αυτές

μπορεί να χαρακτηριστούν ως λωρίδες (stringers) οξειδίου του αλουμινίου, τα οποία

απαντώνται συχνά σε επιστρώματα ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος [Izdinsky,
2003]. Η μήτρα (γκρι – λευκή περιοχή – σημείο Α) περιέχει κυρίως Ni και σε πολύ μικρό

ποσοστό Al (Εικόνα 2.4α).

Σε ότι αφορά τη μικροσκληρότητα, η τιμή της για το επίστρωμα είναι  20913

HV0.3, ενώ του υποστρώματος 23513 HV0.3.

(α) (β)
Εικόνα 2.3 Ηλεκτρονική μικρογραφία της δομής του επιστρώματος: α) x1000 και β) x5000

Εικόνα 2.1 Οπτική μικρογραφία τομής του
επιστρώματος Ni-5%Al

Εικόνα 2.2 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
διεπιφάνειας μεταξύ επιστρώματος και υποστρώματος

A
B

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



116

(α)

(β)
Εικόνα 2.4 Σημειακή ανάλυση EDS α) σημείο A και β) σημείο B

2.1.2 Επίστρωμα Cr2O3

Η μέση αριθμητική τιμή της τραχύτητας Ra μετρήθηκε 5.1±0.7 μm, ενώ η ποιοτική

ανάλυση με περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) που πραγματοποιήθηκε στην επιφάνεια της

επίστρωσης έδειξε μόνο Cr2O3. Η κάθετη τομή αποκαλύπτει ένα επίστρωμα ομοιογενούς

δομής με μέσο πάχος της τάξης των 257±13 μm (Εικόνα 2.5) και χαρακτηριστική, για τα

επιστρώματα ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος, στρωματική μικροδομή. Δεν

παρατηρήθηκαν ρωγμές τόσο εντός του επιστρώματος όσο και στη διεπιφάνεια μεταξύ

επιστρώματος και υποστρώματος (Εικόνα 2.6).  Κατά μήκος όλου του επιστρώματος

παρουσιάζονται πόροι με μέσο μέγεθος 10-20 μm αλλά και μικρότεροι με μέσο μέγεθος

μικρότερο των 5μm. Το ποσοστό του πορώδους μετρήθηκε στα 3.7± 1.4% wt και

συγκεντρώνεται στα χαμηλότερα στρώματα του επιστρώματος, κοντά στη διεπιφάνεια,

γεγονός που οδηγεί στην υπόθεση ότι η πρόσφυση του επιστρώματος με το υπόστρωμα δεν

είναι ικανοποιητική.
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Η μέση τιμή της μικροσκληρότητας του επιστρώματος είναι ιδιαίτερα υψηλή, της

τάξεως των 1350 ± 94 HV0.3.

2.1.3 Επίστρωμα  Cr2O3 με συνδετικό υλικό NiAl
Δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην τραχύτητα του επιστρώματος Cr2O3

με συνδετικό υλικό NiAl, σε σχέση με το επίστρωμα Cr2O3 χωρίς το συνδετικό υλικό. Η μέση

αριθμητική τιμή της τραχύτητας Ra που μετρήθηκε είναι 4.5±0.7 μm. Όμοια με την

περίπτωση του επιστρώματος Cr2O3 χωρίς το συνδετικό υλικό NiAl, η ποιοτική ανάλυση με

περίθλαση ακτίνων-Χ (XRD) που πραγματοποιήθηκε στην επιφάνεια της επίστρωσης έδειξε

μόνο Cr2O3.

Η τομή του επιστρώματος παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.7, όπου διακρίνονται τα

δύο ομοιόμορφα στρώματα, του συνδετικού υλικού NiAl και του επιστρώματος Cr2O3. Το

επίστρωμα Cr2O3 έχει μέσο πάχος 200±10 μm ενώ το συνδετικό υλικό 86±8 μm. Η

μικροδομή του κεραμικού επιστρώματος είναι η τυπική στρωματική δομή των

επιστρωμάτων ψεκασμού πλάσματος, με εμφανές ένα μικρό ποσοστό πόρων μικρών

διαστάσεων (μέσο μέγεθος 5-10 μm), το οποίο παρατηρείται κυρίως κοντά στη διεπιφάνεια

του επιστρώματος με το συνδετικό υλικό (Εικόνα 2.8).

Εικόνα 2.5 Οπτική μικρογραφία του
επιστρώματος

Εικόνα 2.6 Ηλεκτρονική μικρογραφία τομής
τουεπιστρώματος Cr2O3

Εικόνα 2.7 Οπτική μικρογραφία τομής του
επιστρώματος Cr2O3 με  συνδετικό υλικό
Ni-5%Al

Εικόνα 2.8 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
δομής του κεραμικού επιστρώματος
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Το ποσοστό του πορώδους, μετρήθηκε στα 2.7  0.5% wt, ελαφρώς χαμηλότερο σε

σχέση με το αντίστοιχο του επιστρώματος Cr2O3 χωρίς το συνδετικό υλικό Ni – 5%Al, ενώ

στο συνδετικό υλικό το ποσοστό του πορώδους παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα (~0.2% wt). Η

μικροδομή του συνδετικού υλικού παρουσιάζει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με αυτά που

περιγράφονται στην παράγραφο 2.1.1. Η παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

σάρωσης αποκάλυψε σε μεμονωμένα σημεία του κεραμικού επιστρώματος μικρορωγμές, η

ποσότητα και το μέγεθος (μέγιστο μήκος ~10 μm) των οποίων δεν κρίνεται καθοριστικό για

την ποιότητα του επιστρώματος. Όπως παρατηρείται και από την Εικόνα 2.7, η πρόσφυση

μεταξύ του κεραμικού επιστρώματος και του συνδετικού υλικού, είναι ικανοποιητική.

Η μέση τιμή της μικροσκληρότητας που επιτεύχθηκε στο κεραμικό επίστρωμα, ήταν

ελαφρώς υψηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή του κεραμικού επιστρώματος χωρίς

το συνδετικό υλικό, της τάξεως των 1450 ± 50 HV0.3. Η αύξηση αυτή στην τιμή της

μικροσκληρότητας αποδίδεται στους διαφορετικούς μηχανισμούς απόθεσης που έλαβαν

χώρα κατά τη δημιουργία του επιστρώματος με την εφαρμογή και του ενδιάμεσου

στρώματος. Για παράδειγμα, ο μηχανισμός συνάφειας των μεμονωμένων τηγμένων

σωματιδίων ενισχύθηκε περισσότερο από την πιο ομαλή διαβάθμιση των θερμικών

ιδιοτήτων μεταξύ του κεραμικού επιστρώματος και του συνδετικού υλικού, σε σχέση με την

αντίστοιχη διαβάθμιση ιδιοτήτων μεταξύ του κεραμικού επιστρώματος και του

υποστρώματος, για την περίπτωση της απουσίας του ενδιάμεσου στρώματος Ni – 5%Al

[Salman, 1998]. Σε ότι αφορά στη μικροσκληρότητα του ενδιάμεσου στρώματος Ni –

5%Al, δεν παρατηρήθηκε καμία μεταβολή.

Στον Πίνακα 2.1 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα χαρακτηριστικά της

μικροδομής των τριών επιστρωμάτων.

Πίνακας 2.1 Χαρακτηριστικά μικροδομής των επιστρωμάτων
Ιδιότητα Ni-5%Al Cr2O3 Cr2O3-Ni-5%Al

Τραχύτητα Ra (μm) 5.0±0.5 5.1±0.7 4.5±0.7
Πάχος (μm) 300±13 257±13 200±10 86±8
Μικροσκληρότητα HV0.3 209±13 1350±97 1450±50 209±13
Πορώδες (% wt) 0.2 3.7±1.4 2.7±0.5 0.2

2.2 Μελέτη πρόσφυσης των επιστρωμάτων
Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρόσφυσης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στον

Πίνακα 2.2. Στην περίπτωση του συνδετικού υλικού Ni-5%Al, παρατηρήθηκε 100% αστοχία

πρόσφυσης (Εικόνα 2.9). Η δύναμη σύνδεσης έχει το χαρακτήρα πρόσφυσης (σύνδεση

επιστρώματος - υποστρώματος) με μέση τιμή 46.7±0.5 MPa. Αυτή η σχετικά υψηλή τιμή

της δύναμης σύνδεσης είναι επιθυμητή για τα συγκεκριμένα επιστρώματα, τα οποία

χρησιμοποιούνται ως ενδιάμεσα στρώματα μεταξύ κεραμικών επιστρωμάτων, όπως είναι η

Cr2O3, και υποστρωμάτων με σκοπό τη βελτίωση της μεταξύ τους πρόσφυσης. Το
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επίστρωμα Cr2O3 χωρίς το συνδετικό υλικό παρουσίασε 100% αστοχία πρόσφυσης (Εικόνα

2.10). Το υπόστρωμα αποκαλύφθηκε και η μέση τιμή της δύναμης σύνδεσης ήταν ιδιαίτερα

χαμηλή, της τάξεως των 22.6  1.0 MPa.

Πίνακας 2.2 Αποτελέσματα των μετρήσεων πρόσφυσης
Επίστρωμα Πάχος (μm) Δύναμη πρόσφυσης

(MPa)
Τύπος

αστοχίας
Ni-5%Al 300±13 46.7±0.5 100% adhesive
Cr2O3 257±13 22.6±1.0 100% adhesive
Cr2O3- NiAl 86±8 / 200±10 27.4±1.0 100% adhesive

Η εφαρμογή του ενδιάμεσου στρώματος Ni-5%Al, ανάμεσα στο κεραμικό

επίστρωμα και το υπόστρωμα, οδήγησε σε μια μικρή αύξηση της δύναμης πρόσφυσης,

περίπου στα 27.4  1.0 MPa. Η αστοχία ήταν για μια ακόμη φορά 100% πρόσφυσης και

παρουσιάστηκε στη διεπιφάνεια μεταξύ του κεραμικού επιστρώματος και του συνδετικού

υλικού. Αντιπροσωπευτική απεικόνιση της θραυσμένης επιφάνειας παρουσιάζεται στην

Εικόνα 2.11.  Σύμφωνα και με άλλους ερευνητές [Salman, 1998], η δύναμη πρόσφυσης

μεταξύ υποστρώματος και κεραμικού επιστρώματος Cr2O3 αυξάνεται με την εφαρμογή

ενός συνδετικού ενδιάμεσου στρώματος Ni-5%Al. Η εξωθερμική αντίδραση μεταξύ του Ni

και του Al, που λαμβάνει χώρα κατά τον ψεκασμό, βελτιώνει τις μηχανικές ιδιότητες του

επιστρώματος. Επιπλέον, οι σκόνες NiAl παράγουν πρόσθετη θερμότητα εντός της φλόγας,

Εικόνα 2.9 Επιφάνεια θραύσης του
επιστρώματος Ni-5%Al

Εικόνα 2.10 Επιφάνεια θραύσης του
επιστρώματος Cr2O3

Εικόνα 2.11 Επιφάνεια θραύσης του
επιστρώματος Cr2O3- Ni-5%Al
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λόγω αυτών των εξωθερμικών αντιδράσεων, οδηγώντας στη δημιουργία επιστρωμάτων με

βελτιωμένη πρόσφυση και χαμηλότερο πορώδες [Choi, 2002].

2.3 Μελέτη τριβολογικής συμπεριφοράς επιστρωμάτων
Στην Εικόνα 2.12α παρουσιάζεται ο μέσος συντελεστής τριβής σε συνάρτηση με

τον αριθμό κύκλων, για τα τρία επιστρώματα. Το επίστρωμα του Ni-5%Al παρουσιάζει το

χαμηλότερο συντελεστή τριβής σε σύγκριση με τα δύο κεραμικά επιστρώματα, με τιμή που

κυμαίνεται μεταξύ 0.5 και 0.55. Αντίθετα, και τα δύο κεραμικά επιστρώματα Cr2O3 (με και

χωρίς το συνδετικό υλικό) παρουσίασαν υψηλότερη τιμή συντελεστή τριβή, της τάξης του

0.6 – 0.65, λόγω της υψηλότερης μικροσκληρότητάς τους. Αν και δεν παρουσιάζονται

σημαντικές διακυμάνσεις στα προφίλ του συντελεστή τριβής μεταξύ των κεραμικών

επιστρωμάτων, φαίνεται ότι για την περίπτωση του επιστρώματος Cr2O3 χωρίς το συνδετικό

υλικό, ο συντελεστής τριβής είναι ελαφρώς χαμηλότερος πιθανόν λόγω της χαμηλότερης

μικροσκληρότητας.
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(β)

(γ)
Εικόνα 2.12 Σύγκριση των τριών επιστρωμάτων σε σχέση με α) τον συντελεστή τριβής, β) τη φθορά

των δοκιμίων και γ) τη φθορά του ανταγωνιστικού υλικού

Στο διάγραμμα της Εικόνας 2.12β παρουσιάζεται η φθορά των δοκιμίων

συναρτήσει του αριθμού κύκλων συγκριτικά για τα τρία επιστρώματα. Όπως αναμενόταν το

επίστρωμα Ni-5%Al παρουσίασε την υψηλότερη φθορά λόγω της χαμηλότερης

μικροσκληρότητας του και της διαφορετικής μικροδομής. Η μεγαλύτερη αποβολή υλικού

που παρατηρήθηκε στο μεταλλικό επίστρωμα αποδίδεται επιπλέον και στην αποκόλληση

των οξειδίων του αλουμινίου που υπάρχουν στη μικροδομή του. Σε ότι αφορά στα κεραμικά
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επιστρώματα, το επίστρωμα με το ενδιάμεσο συνδετικό στρώμα Ni-5%Al παρουσίασε τη

χαμηλότερη φθορά σε σχέση με το Cr2O3 χωρίς το συνδετικό υλικό. Η βελτιωμένη

μικροδομή αφενός, δηλαδή η ελαφρώς χαμηλότερη τραχύτητα, το χαμηλότερο πορώδες

και η υψηλότερη μικροσκληρότητα, και η υψηλότερη δύναμη πρόσφυσης, αφετέρου,

οδήγησαν στην βελτιωμένη συμπεριφορά σε φθορά. Όσον αφορά στο ανταγωνιστικό υλικό

(Εικόνα 2.12γ), την υψηλότερη φθορά παρουσίασε το ανταγωνιστικό υλικό για το

τριβοσύστημα του επιστρώματος Cr2O3 χωρίς το συνδετικό υλικό. Προφανώς τα απόβλιττα

τριβής από το επίστρωμα, λειτούργησαν σαν αποξεστικά στοιχεία για το υλικό της σφαίρας.

Αντιπροσωπευτικές εικόνες της πίστας τριβής των δοκιμίων καθώς και της

επιφάνειας επαφής του ανταγωνιστικού υλικού για τα τρία τριβοσυστήματα

παρουσιάζονται παρακάτω (Εικόνες 2.13, 2.14 και 2.15). Ο μηχανισμός που οδήγησε σε

φθορά το επίστρωμα Ni-5%Al, θεωρείται ότι είναι συνδυασμός εκτριβής και κόπωσης. Αν

και κατά τη διάρκεια του πειράματος μικρές ποσότητες αποβλίττων προσφύονταν στην

επιφάνεια, η σύνδεσή τους με το επίστρωμα δεν ήταν ισχυρή και εύκολα απομακρύνονταν

με καθαρισμό. Επιπλέον η πίστα τριβής ήταν αρκετά πλατιά με μέσο πλάτος ~1.5mm και

παρουσιάζει σημεία μικροκοπής (Εικόνα 2.13α), λόγω των αποβλίττων τριβής που

απομακρύνονταν από την επιφάνεια του επιστρώματος. Μετά την περίοδο των 12,000

κύκλων, παρατηρήθηκε εκτεταμένη παραμόρφωση (Εικόνα 2.13β). το γεγονός αυτό εξηγεί

και την απότομη αύξηση στη φθορά (Εικόνα 2.12β). Επίσης, πυκνές, παράλληλες με τη

φορά περιστροφής, γραμμές διακρίνονται (Εικόνα 2.13γ), που υποδεικνύουν ότι έλαβε

χώρα και μικροάρωση. Πέραν αυτών αποκαλύπτεται μεγάλος αριθμός μικρορωγμών

(Εικόνα 2.13δ) γεγονός που υποδηλώνει ότι η φθορά προκλήθηκε και λόγω κόπωσης.

Η πίστα τριβής του επιστρώματος Cr2Ο3 είναι πιο πλατιά σε σχέση με την αντίστοιχη

του μεταλλικού επιστρώματος NiAl (περίπου 2mm) και παρουσιάζει σημάδια άρωσης

(Εικόνα 2.14α). Μια πιο ενδελεχής παρατήρηση της επιφάνειας, αποκαλύπτει την

παρουσία σημαντικού αριθμού ρωγμών (Εικόνα 2.14β), οι οποίες δημιουργήθηκαν πολύ

πιθανόν λόγω επιφανειακής κόπωσης. Η φθαρμένη επιφάνεια παρουσιάζει επιπλέον σημεία

εκτριβής (Εικόνα 2.14γ) καθώς και περιοχές όπου μεμονωμένα τηγμένα σωματίδια έχουν

αποκολληθεί από την επιφάνεια του επιστρώματος (Εικόνα 2.14δ). Κάτι τέτοιο υποδεικνύει

τη σφοδρή φθορά του επιστρώματος και επομένως τη μεγάλη απομάκρυνση υλικού, όπως

παρουσιάζεται και στο διάγραμμα φθοράς των δοκιμίων (Εικόνα 2.12β). Αξίζει να

σημειωθεί εδώ ότι μετά την ολοκλήρωση του πειράματος, το επίστρωμα είχε φθαρεί

εντελώς αποκαλύπτοντας το υπόστρωμα (Εικόνα 2.14ζ).

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



123

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε)
Εικόνα 2.13 Μορφολογία της πίστας τριβής για το επίστρωμα NiAl όπου παρουσιάζεται: α)

μικροκόπωση (24,000 κύκλοι), β) παραμόρφωση (12,000 κύκλοι), γ) μικροκοπή (66,000 κύκλοι), δ)
μικρορωγμές (66,000 κύκλοι) και ε) επιφάνεια επαφής του ανταγωνιστικού υλικού
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 2. 14 Μορφολογία των επιφανειών φθοράς του τριβοσυστήματος Cr2O3 υποδεικνύοντας: α)
άρωση του επιστρώματος (36,000 κύκλοι), β) μικρορωγμές του επιστρώματος (24,000 κύκλοι), γ)

σημεία εκτριβής του επιστρώματος (60,000 κύκλοι), δ) αποκολλημένα από το επίστρωμα
μεμονωμένα σωματίδια (60,000 κύκλοι), ε) φθαρμένη επιφάνεια του ανταγωνιστικού υλικού και ζ)

κάθετη τομή της πίστας τριβής

Για την περίπτωση του κεραμικού επιστρώματος Cr2O3 με συνδετικό υλικό, ο

κυρίαρχος μηχανισμός φθοράς ήταν αυτός της εκτριβής, όπως αποκαλύπτεται από τις

πυκνές παράλληλες γραμμές (Εικόνα 2.15α) που διακρίνονται στην επιφάνεια, καθώς και

από τα σημάδια μικροκοπής (Εικόνα 2.15β). Η πίστα τριβής παρουσίασε μέσο πλάτος

1.5mm. Επιπλέον, λίγες μικρορωγμές (Εικόνα 2.15γ) διακρίνονται τοπικά στην φθαρμένη

επιφάνεια, υποδηλώνοντας ότι και σε αυτή την περίπτωση υπήρξε κόπωση, αλλά σε

μικρότερη ένταση, σε σχέση με τη συμπεριφορά του κεραμικού επιστρώματος χωρίς το

συνδετικό υλικό. Περαιτέρω μελέτη της φθαρμένης επιφάνειας, μέσω κάθετης τομής,
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αποκαλύπτει ότι η πίστα τριβής έχει βάθος μόλις 60μm, κάτι που υποδεικνύει τη

βελτιωμένη συμπεριφορά του κεραμικού επιστρώματος Cr2O3 με συνδετικό υλικό σε σχέση

με το αντίστοιχο επίστρωμα χωρίς το ενδιάμεσο μεταλλικό στρώμα. Αυτό μπορεί να

οφείλεται στη βελτιωμένη μικροδομή του κεραμικού επιστρώματος Cr2O3 με συνδετικό

υλικό, δηλαδή το χαμηλότερο ποσοστό πορώδους και της υψηλότερης μικροσκληρότητας,

καθώς και στην υψηλότερη δύναμη πρόσφυσης, σε σχέση με το επίστρωμα χωρίς το

ενδιάμεσο στρώμα NiAl.

(α) (β)

(γ) (δ)
Εικόνα 2.15 Μορφολογία των επιφανειών φθοράς του τριβοσυστήματος Cr2O3 με συνδετικό υλικό
υποδεικνύοντας: α) σημεία εκτριβής στο επίστρωμα (24,000 κύκλοι), β) μικροκοπή στο επίστρωμα
(24,000 κύκλοι), γ) μικρορωγμές στο επίστρωμα (66,000 κύκλοι) και δ) φθαρμένη επιφάνεια του

ανταγωνιστικού υλικού

Σε ότι αφορά το ανταγωνιστικό υλικό και για τα τρία τριβοσυστήματα  (Εικόνες

2.13ε, 2.14ε και 2.15δ), παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια επαφής πυκνές παράλληλες

γραμμές που υποδεικνύουν την εκτριβή σαν κύριο μηχανισμό φθοράς.

2.4 Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω αποτελέσματα προκύπτει το συμπέρασμα ότι ένα ενδιάμεσο

μεταλλικό στρώμα, μεταξύ κεραμικού επιστρώματος και υποστρώματος μπορεί να

βελτιώσει τις μικροδομικές ιδιότητες αλλά και την τριβολογική και μηχανική συμπεριφορά

του κεραμικού επιστρώματος. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του Ni-5%Al, ως συνδετικό

επίστρωμα μεταξύ του χάλυβα και της κεραμικής επίστρωσης Cr2O3, οδήγησε στη βελτίωση

του κεραμικού επιστρώματος ως εξής:
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 Αύξησε τη μικροσκληρότητά του κατά περίπου 100 HV0.3

 Μείωσε το ποσοστό του πορώδους κατά ~27%

 Αύξησε την αντοχή σε πρόσφυση κατά 25%

 Βελτίωσε σημαντικά τη συμπεριφορά σε φθορά

Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να αποδοθούν στους διαφορετικούς μηχανισμούς

απόθεσης που λαμβάνουν χώρα κατά τον ψεκασμό, όπως για παράδειγμα ο μηχανισμός

συνάφειας των μεμονωμένων τηγμένων σωματιδίων, λόγω της πιο ομαλής διαβάθμισης των

θερμικών ιδιοτήτων μεταξύ του κεραμικού επιστρώματος και του συνδετικού υλικού.

Επιπλέον οι σκόνες NiAl, παράγουν επιπλέον θερμότητα εντός της φλόγας ψεκασμού,

οφειλόμενη σε εξωθερμικές αντιδράσεις μεταξύ του Ni και του Al, οδηγώντας στη

δημιουργία επιστρωμάτων με μειωμένο πορώδες και πιο συμπαγή, επομένως και με

βελτιωμένη πρόσφυση.
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Κεφάλαιο 3
Μελέτη επίδρασης κοκκομετρίας στις ιδιότητες
των επιστρωμάτων

Το αντικείμενο της παρούσας ενότητας είναι η μελέτη επιστρωμάτων θερμικού

ψεκασμού από κραματωμένο χάλυβα που έχουν παραχθεί από συμβατικές και

νανοδομημένες πρώτες ύλες. Οι επιστρώσεις δημιουργήθηκαν με την τεχνική του

ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος και με την τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με

καύση προπανίου σε υποστρώματα AISI 1045. Μελετήθηκαν οι μικροδομικές, τριβολογικές

και μηχανικές ιδιότητες των κεραμικών επιστρωμάτων διερευνώντας την επίδραση της

κοκκομετρίας της σκόνης ψεκασμού στις ιδιότητές τους.

3.1 Τεχνική ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος (APS)
3.1.1 Μελέτη μικροδομής

Η επιφανειακή τραχύτητα Ra του επιστρώματος συμβατικής πούδρας (χάριν

συντομίας FeCr(Mn)C) κυμαίνεται από 7.7-13.0 μm. Η επιφανειακή σκληρότητα του

επιστρώματος μετρήθηκε με Pencil Scratch Tester και βρέθηκε 3H. Το επίστρωμα (Εικόνα

3.1.1) παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς το πάχος του (~700μm) και πολύ καλή συνάφεια

με το υπόστρωμα (Εικόνα 3.1.2), χωρίς παρουσία πόρων και ρωγμών στη διεπιφάνεια. Η

επικάλυψη αποτελείται ως επί το πλείστον από τηγμένα σωματίδια με τη μορφή

πεπλατυσμένων περιοχών (Εικόνα 3.1.3), αποτέλεσμα της ταχείας στερεοποίησης των

σωματιδίων κατά την κρούση τους στο υλικό που είχε ήδη εναποτεθεί, απαλλαγμένη από

πόρους και ρωγμές. Η παρατήρηση στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (Εικόνα 3.1.4)

αποκαλύπτει την κυρίαρχη φάση του επιστρώματος (ανοιχτή γκρίζα περιοχή) αποτελούμενη

από Fe και παρεμβάλουσες περιοχές (σκούρες γκρίζες περιοχές) αποτελούμενες από

οξείδια του Fe ή και Cr (Εικόνες 3.1.5 – 3.1.7). Η βασική δομή του επιστρώματος

αποτελείται από διαπλατυσμένα σταγονίδια Fe τύπου δίσκου με τον κύριο άξονά τους

παράλληλο στην επιφάνεια του υποστρώματος. Κάθε τέτοια περιοχή προέρχεται από μια

τηγμένη σταγόνα η οποία διαπλατύνεται κατά την πρόσκρουσή της στο υπόστρωμα. Στην

πραγματικότητα η μορφολογία των επιστρωμάτων είναι αρκετά πιο πολύπλοκη. Οι τηγμένες

σταγόνες παραμορφώνονται διότι δεν προσκρούουν σε μια επίπεδη επιφάνεια, ενώ

ορισμένες σταγόνες διαιρούνται κατά την πρόσκρουση σε μικρότερα τμήματα

δημιουργώντας πιο ισοαξονικές ζώνες [Rabiei, 1999]. Επιπλέον δημιουργούνται οξείδια

που παίζουν σημαντικό ρόλο στην ποιότητα του επιστρώματος. Η χημική προσβολή του

επιστρώματος αποκάλυψε εντός των σωματιδίων Fe μικροδομή αποτελούμενη από

κολονοειδείς κόκκους (Εικόνα 3.1.8), καθώς και λεπτά στρώματα οξειδίων ανάμεσα στα

διαπλατυσμένα σωματίδια.
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Εικόνα 3.1.5 Ανάλυση EDS στην περιοχή Α Εικόνα 3.1.6 Ανάλυση EDS στην περιοχή Β

Εικόνα 3.1.7 Ανάλυση EDS στην περιοχή C

Εικόνα 3.1.1 Οπτική μικρογραφία της τομής
της συμβατικής επίστρωσης FeCr(Mn)C

Εικόνα 3.1.2 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
διεπιφάνειας της συμβατικής επίστρωσης FeCr(Mn)C

Εικόνα 3.1.3 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
δομής της συμβατικής επίστρωσης FeCr(Mn)C

Εικόνα 3.1.4 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
δομής της συμβατικής επίστρωσης FeCr(Mn)C

A+

Β+ C+
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Η επιφανειακή τραχύτητα Ra του επιστρώματος νανοκρυσταλλικής δομής (νανο -

FeCr(Mn)C) κυμαίνεται από 1112μm. Η επιφανειακή σκληρότητα μετρήθηκε με Pencil

Scratch Tester και βρέθηκε 6Η. Η επίστρωση παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς το πάχος

της (~440μm) και πολύ καλή συνάφεια με το υπόστρωμα (Εικόνα 3.1.9). Δεν

παρουσιάζονται ρωγμές τόσο στην επίστρωση όσο και στη διεπιφάνεια μεταξύ της

επίστρωσης και του υποστρώματος (Εικόνα 3.1.10). Η επικάλυψη παρουσιάζει την τυπική

μικροδομή επιστρωμάτων ψεκασμού πλάσματος, όπως φαίνεται στο Εικόνα 3.1.11,

αποτελούμενη από μια μήτρα Fe με διάσπαρτες «λωρίδες» Fe-Cr (Εικόνες 3.1.12 και

3.1.13), όπως πιστοποιείται από την ανάλυση EDS.

Εικόνα 3.1.8 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
δομής της συμβατικής επίστρωσης FeCr(Mn)C

Εικόνα 3.1.9 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
τομής της νανοκρυσταλλικής επίστρωσης

Εικόνα 3.1.10 Ηλεκτρονική μικρογραφία
της δομής της νανοκρυσταλλικής
επίστρωσης

Εικόνα 3.1.11 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
δομής της νανοκρυσταλλικής επίστρωσης
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Εικόνα 3.1.12 Ανάλυση EDS στην περιοχή Α Εικόνα 3.1.13 Ανάλυση EDS στην περιοχή Β

Και τα δύο επιστρώματα παρουσίασαν την τυπική μικροδομή των επιστρωμάτων

APS. Παρουσίασαν παρόμοιες τιμές μικροσκληρότητας, παρόλο που στη συμβατική πούδρα

περιέχεται Mn το οποίο συμβάλλει στην αντοχή και τη σκληρότητα σαν κραματικό στοιχείο.

Ωστόσο το πορώδες της επίστρωσης νανοκρυσταλλικής δομής ήταν υψηλότερο σε σχέση με

αυτό της συμβατικής σκόνης. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι η νανοκρυσταλλική σκόνη

ψεκάζεται με χαμηλότερη ηλεκτρική ισχύ για τη διατήρηση της νανοκρυσταλλικής δομής

και μετά την απόθεση. Δεν παρατηρήθηκε σημαντικό ποσοστό άτηκτων σωματιδίων, λόγω

των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούν εντός του πλάσματος. Σημαντικό είναι επίσης

να αναφερθεί ότι δεν ανιχνεύτηκαν, μέσω της ανάλυση με EDS, οξείδια στην επίστρωση.

Επιπλέον η επίστρωση νανοκρυσταλλικής δομής παρουσίασε χαμηλή αντοχή σε πρόσφυση,

λόγω του υψηλότερου ποσοστού πορώδους που καθιστά το επίστρωμα λιγότερο συμπαγές.

Στον Πίνακα 3.1.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι ιδιότητες των συμβατικών και

νανοκρυσταλλικών επιστρωμάτων FeCr(Mn)C που ψεκάστηκαν με την τεχνική APS.

Πίνακας 3.1.1 Ιδιότητες των συμβατικών και νανοκρυσταλλικών επιστρωμάτων FeCr(Mn)C που
ψεκάστηκαν με την τεχνική APS

Ιδιότητα Συμβατική Νανοκρυσταλλική
Πάχος  (μm) 740  20 440  20
Πάχος / πάσο  (μm) 37.2 31.4
Επιφανειακή σκληρότητα 3Η 6H
Πορώδες  (%) 0.3  0.1 2.8  0.8
Μικροσκληρότητα  (HV0.3) 450  20 520  40
Δύναμη πρόσφυσης  (MPa) 54  2 39  3
Επιφανειακή τραχύτητα Ra (μm) 7.7 – 13.0 11.0 – 12.0

3.1.2 Μελέτη τριβολογικής συμπεριφοράς επιστρωμάτων
Στην Εικόνα 3.1.14 παρουσιάζεται ο μέσος συντελεστής τριβής και η απώλεια

βάρους των δύο τριβοσυστημάτων. Παρατηρείται ότι η νανοκρυσταλλική σκόνη προσφέρει

ένα επίστρωμα με μειωμένο συντελεστή τριβής κατά περίπου 15% σε σχέση με την

συμβατική σκόνη. Πρέπει να αναφερθεί ότι ακόμη και κατά τα πρώτα στάδια του

πειράματος (πρώτες 1000 στροφές), η συμβατική επίστρωση παρουσίασε οξείδωση η

οποία έγινε πολύ έντονη κατά τη διάρκεια του πειράματος. Τα οξείδια συσσωρεύονταν στις

τριβόμενες επιφάνειες προκαλώντας έτσι το ασταθές προφίλ του συντελεστή τριβής

Β+
A+
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(Εικόνα 3.1.14α). Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρήθηκε στην περίπτωση της

νανοκρυσταλλικής επίστρωσης.
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(γ)
Εικόνα 3.1.14 Συγκριτικά διαγράμματα επιστρωμάτων ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος

FeCr(Mn)C σε σχέση με α) τον συντελεστή τριβής, β) τη φθορά των δοκιμίων και γ) τη φθορά του
ανταγωνιστικού υλικού

Σε ότι αφορά τη φθορά των επιστρωμάτων, όπως παρατηρείται από την Εικόνα

3.1.14β, κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα και για τα δύο επιστρώματα. Ωστόσο, η

νανοκρυσταλλική επίστρωση παρουσίασε ελαφρώς χαμηλότερη και πιο σταθερή φθορά σε

σχέση με τη συμβατική. Το γεγονός αυτό αποδίδεται στο ότι η επίστρωση νανοκρυσταλλικής

δομής παρουσίασε βελτιωμένα μικροδομικά χαρακτηριστικά (πιο ομοιογενής δομή χωρίς

οξείδια) αλλά και υψηλότερη σκληρότητα σε σχέση με τη συμβατική. Η φθορά του

ανταγωνιστικού υλικού ήταν αμελητέα και για τα δύο επιστρώματα (Εικόνα 3.1.14γ).

Στις φωτογραφίες που παρουσιάζονται παρακάτω (Εικόνα 3.1.15 – Εικόνα 3.1.25)

απεικονίζονται η πίστα τριβής και η επιφάνεια επαφής της σφαίρας ανά 6000 στροφές για

την επίστρωση συμβατικής σκόνης. Από τις πρώτες 6000 στροφές η επιφάνεια παρουσιάζει

θραύση με δημιουργία μικρών ρωγμών και περιορισμένη αποκόλληση. Τα φαινόμενα αυτά

γίνονται εντονότερα κατά τη διάρκεια του πειράματος όπου παρατηρήθηκε μικροσκοπικά

στην επιφάνεια, θραύση των splats και συσσώρευση των αποβλίττων τριβής, προκαλώντας

παραμόρφωση της επίστρωσης (βλ. μετά από 42000 στροφές). Η επιφάνεια επαφής της

σφαίρας παρουσίασε σε όλη τη διάρκεια του πειράματος έντονα σημάδια εκτριβής με τη

μορφή πυκνών παράλληλων γραμμών καθώς και πρόσφυση σωματιδίων.
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η)
Εικόνα 3.1.15 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής και η) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 6000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η) (θ)
Εικόνα 3.1.16 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής και η), θ)

του ανταγωνιστικού υλικού μετά από 12000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η) (θ)

(ι)
Εικόνα 3.1.17 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε), ζ) και η) της πίστας τριβής και θ) και

ι) του ανταγωνιστικού υλικού μετά από 18000 στροφές

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



136

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η)
Εικόνα 3.1.18 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής και η) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 24000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η) (θ)

(ι)
Εικόνα 3.1.19 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε), ζ) και η) της πίστας τριβής και θ) και

ι) του ανταγωνιστικού υλικού μετά από 30000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η) (θ)
Εικόνα 3.1.20 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής και η), θ)

του ανταγωνιστικού υλικού μετά από 36000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η) (θ)
Εικόνα 3.1.21 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής και η), θ)

του ανταγωνιστικού υλικού μετά από 42000 στροφές

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



140

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η)
Εικόνα 3.1.22 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής και η) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 48000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 3.1.23 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ) και ε) της πίστας τριβής και ζ) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 54000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η)
Εικόνα 3.1.24 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής και η) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 60000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 3.1.25 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ) και ε) της πίστας τριβής και ζ) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 66000 στροφές

Σε ότι αφορά την επίστρωση νανοκρυσταλλικής σκόνης ο μηχανισμός φθοράς που

εκδηλώθηκε στην επικάλυψη ήταν φθορά λόγω εκτριβής. Στην πίστα τριβής

παρατηρήθηκαν ίχνη άρωσης (Εικόνα 3.1.26ε και Εικόνα 3.1.28δ) καθώς και αποκόλληση

σωματιδίων (Εικόνα 3.1.26ε, Εικόνα 3.1.28β και Εικόνα 3.1.28ε). Επιπλέον παρατηρήθηκε

(Εικόνα 3.1.26α, Εικόνα 3.1.27α και Εικόνα 3.1.28α) έντονη γυαλάδα στην πίστα τριβής

(στίλβωση). Τοπικά στην πίστα τριβής παρατηρήθηκε παραμόρφωση στην επικάλυψη

(Εικόνα 3.1.28δ) λόγω της εκτριβής. Ο μηχανισμός φθοράς του ανταγωνιστικού υλικού

ήταν μικτός, πρόσφυσης και εκτριβής (Εικόνα 3.1.26ζ, Εικόνα 3.1.27ζ και Εικόνα 3.1.28ε).

Στην Εικόνα 3.1.29 παρουσιάζεται σε τομή τμήμα της πίστας τριβής. Η πίστα είχε

πλάτος της τάξης των 2mm περίπου και ύψος μερικών μικρών (~30μm) γεγονός που

υποδεικνύει, σε συνδυασμό και με τις χαμηλές τιμές απώλειας μάζας του εξεταζόμενου

δοκιμίου, ότι η επικάλυψη δεν υπέστη σημαντική φθορά.
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 3.1.26 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ) και ε) της πίστας τριβής, ζ) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 18.000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 3.1.27 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ) και ε) της πίστας τριβής, ζ) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 42.000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε)
Εικόνα 3.1.28 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ) και δ) της πίστας τριβής, ε) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 66.000 στροφές

Εικόνα 3.1.29 Οπτική μικρογραφία τομής της πίστας τριβής

3.1.3 Συμπεράσματα
Σε ότι αφορά την τεχνική ατμοσφαιρικού ψεκασμού η συμβατική πούδρα

προσέφερε ένα επίστρωμα με επιφανειακή τραχύτητα Ra 7.7-13.0 μm και επιφανειακή

σκληρότητα 3H. Το επίστρωμα παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς το πάχος του και πολύ

καλή συνάφεια με το υπόστρωμα, χωρίς παρουσία πόρων και ρωγμών. Η επικάλυψη

αποτελείται ως επί το πλείστον από τηγμένα σωματίδια με τη μορφή πεπλατυσμένων

περιοχών, αποτέλεσμα της ταχείας στερεοποίησης των σωματιδίων κατά την κρούση τους

στο υλικό που είχε ήδη εναποτεθεί. Δεν έχουμε παρουσία πόρων και ρωγμών. Αντίθετα με

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



147

την πούδρα νανοκρυσταλλικής δομής δημιουργήθηκε μια επίστρωση με υψηλότερη

επιφανειακή τραχύτητα και σκληρότητα, της τάξης των 1112μm και 6H, αντίστοιχα. Η

νανοκρυσταλλική επίστρωση παρουσιάζει ομοιογένεια ως προς το πάχος της και πολύ καλή

συνάφεια με το υπόστρωμα. Δεν παρουσιάζονται ρωγμές τόσο στην επίστρωση όσο και στη

διεπιφάνεια μεταξύ της επίστρωσης και του υποστρώματος. Και τα δύο επιστρώματα

παρουσίασαν την τυπική μικροδομή των επιστρωμάτων APS. Παρουσίασαν παρόμοιες τιμές

μικροσκληρότητας, παρόλο που στη συμβατική πούδρα περιέχεται Mn το οποίο συμβάλλει

στην αντοχή και τη σκληρότητα σαν κραματικό στοιχείο. Ωστόσο το πορώδες της

επίστρωσης νανοκρυσταλλικής δομής ήταν υψηλότερο σε σχέση με αυτό της συμβατικής

σκόνης. Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι η νανοκρυσταλλική σκόνη ψεκάζεται με

χαμηλότερη ηλεκτρική ισχύ για τη διατήρηση της νανοκρυσταλλικής δομής και μετά την

απόθεση. Δεν παρατηρήθηκε σημαντικό ποσοστό άτηκτων σωματιδίων, λόγω των υψηλών

θερμοκρασιών που επικρατούν εντός του πλάσματος. Η παρουσία των οξειδίων στη συνήθη

μορφή τους, δηλαδή «λωρίδες» που περιβάλλουν τα στρώματα της επίστρωσης δεν κρίνεται

σημαντική από άποψη ποσοστού. Επιπλέον η επίστρωση νανοκρυσταλλικής δομής

παρουσίασε χαμηλή αντοχή σε πρόσφυση, λόγω του υψηλότερου ποσοστού πορώδους που

καθιστά το επίστρωμα λιγότερο συμπαγές.

Η νανοκρυσταλλική σκόνη προσφέρει ένα επίστρωμα με μειωμένο συντελεστή

τριβής κατά περίπου 15% σε σχέση με την συμβατική σκόνη. Πρέπει να αναφερθεί ότι

ακόμη και κατά τα πρώτα στάδια του πειράματος (πρώτες 1000 στροφές), η συμβατική

επίστρωση παρουσίασε οξείδωση η οποία έγινε πολύ έντονη κατά τη διάρκεια του

πειράματος. Τα οξείδια συσσωρεύονταν στις τριβόμενες επιφάνειες προκαλώντας έτσι το

ασταθές προφίλ του συντελεστή τριβής. Το φαινόμενο αυτό δεν παρατηρήθηκε στην

περίπτωση της νανοκρυσταλλικής επίστρωσης. Σε ότι αφορά τη φθορά των επιστρωμάτων,

αυτή κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα και για τα δύο επιστρώματα. Ωστόσο, η

νανοκρυσταλλική επίστρωση παρουσίασε ελαφρώς χαμηλότερη και πιο σταθερή φθορά σε

σχέση με τη συμβατική. Η φθορά του ανταγωνιστικού υλικού ήταν αμελητέα και για τα δύο

επιστρώματα. Από τις πρώτες 6000 στροφές η επιφάνεια παρουσιάζει θραύση με

δημιουργία μικρών ρωγμών και περιορισμένη αποκόλληση. Τα φαινόμενα αυτά γίνονται

εντονότερα κατά τη διάρκεια του πειράματος όπου παρατηρήθηκε μικροσκοπικά στην

επιφάνεια, θραύση των splats και συσσώρευση των αποβλίττων τριβής, προκαλώντας

παραμόρφωση της επίστρωσης. Η επιφάνεια επαφής της σφαίρας παρουσίασε σε όλη τη

διάρκεια του πειράματος έντονα σημάδια εκτριβής με τη μορφή πυκνών παράλληλων

γραμμών καθώς και πρόσφυση σωματιδίων.

Σε ότι αφορά την επίστρωση νανοκρυσταλλικής σκόνης ο μηχανισμός φθοράς που

εκδηλώθηκε στην επικάλυψη ήταν φθορά λόγω εκτριβής. Στην πίστα τριβής

παρατηρήθηκαν ίχνη άρωσης καθώς και αποκόλληση. Επιπλέον παρατηρήθηκε έντονη
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στίλβωση στην πίστα τριβής. Επίσης, τοπικά στην πίστα τριβής παρατηρήθηκε

παραμόρφωση της επικάλυψης λόγω της εκτριβής. Ο μηχανισμός φθοράς του

ανταγωνιστικού υλικού ήταν μικτός, πρόσφυσης και εκτριβής. Η πίστα είχε πλάτος της

τάξης των 2mm περίπου και ύψος μερικών μικρών (~30μm) γεγονός που υποδεικνύει, σε

συνδυασμό και με τις χαμηλές τιμές απώλειας μάζας του εξεταζόμενου δοκιμίου, ότι η

επικάλυψη δεν υπέστη σημαντική φθορά.
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3.2 Τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου (HVOF)
3.2.1 Μελέτη μικροδομής

Η επιφανειακή τραχύτητα Ra της συμβατικής επικάλυψης (FeMoC) κυμαίνεται από

7.5-10.0μm. Η επιφανειακή σκληρότητα του επιστρώματος μετρήθηκε με Pencil Scratch

Tester και βρέθηκε 6H. Το επίστρωμα παρουσιάζει μικρή ανομοιογένεια ως προς το πάχος

του (μέσο πάχος ~200μm) (Εικόνα 3.2.1). Η επικάλυψη αποτελείται ως επί το πλείστον από

τηγμένα σωματίδια με τη μορφή πεπλατυσμένων περιοχών (Εικόνα 3.2.2), αποτέλεσμα της

ταχείας στερεοποίησης των σωματιδίων κατά την απόθεση των διαδοχικών στρώσεων του

υλικού. Η παρουσία των άτηκτων σωματιδίων Mo (λευκές περιοχές – Εικόνες 3.2.3, 3.2.5)

επιβεβαιώθηκε με ανάλυση EDS (Εικόνες 3.2.6-3.2.7). Η παρουσία των άτηκτων

σωματιδίων Mo είναι αναμενόμενη λόγω των χαμηλότερων θερμοκρασιών που επικρατούν

κατά τη διαδικασία ψεκασμού και φυσικά λόγω του υψηλού σημείου τήξης του Mo. Οι

γκρίζες περιοχές αντιστοιχούν σε οξείδια, ως αποτέλεσμα της οξείδωσης των σωματιδίων

κατά τον ψεκασμό. Η συνάφεια της επίστρωσης με το υπόστρωμα κρίνεται ικανοποιητική

(Εικόνα 3.2.4). Τόσο στην επίστρωση όσο και στη διεπιφάνεια μεταξύ του επιστρώματος και

του υποστρώματος δεν παρουσιάζονται ρωγμές ή πορώδες (Εικόνα 3.2.4).

Εικόνα 3.2.1 Οπτική μικρογραφία της
τομής της συμβατικής επίστρωσης

Εικόνα 3.2.2 Ηλεκτρονική μικρογραφία
της δομής της συμβατικής επίστρωσης

Εικόνα 3.2.3 Ηλεκτρονική μικρογραφία
της δομής της συμβατικής επίστρωσης

Εικόνα 3.2.4 Ηλεκτρονική μικρογραφία
της διεπιφάνειας

Mo particles
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Εικόνα 3.2.6 Ανάλυση EDS στην περιοχή Α Εικόνα 3.2.7 Ανάλυση EDS στην περιοχή Β

Παρόμοια χαρακτηριστικά παρουσίασε και η νανολρυσταλλική επίστρωση (nano -

FeMoC). Η επιφανειακή της τραχύτητα Ra κυμαίνεται από 1112μm. Η επιφανειακή

σκληρότητα μετρήθηκε με Pencil Scratch Tester και βρέθηκε 6Η. Η επίστρωση παρουσιάζει

ανομοιογένεια ως προς το πάχος της (~150μm) (Εικόνα 3.2.8). Δεν παρουσιάζονται

ρωγμές στην επίστρωση (Εικόνα 3.2.10) ωστόσο η πρόσφυσή της με το υπόστρωμα δεν

είναι ικανοποιητική όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2.9. Η επικάλυψη παρουσιάζει την τυπική

μικροδομή επιστρωμάτων ψεκασμού πλάσματος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.2.11, με

έντονη παρουσία πορώδους.  Ωστόσο τα άτηκτα σωματίδια Mo είναι μικρότερα σε μέγεθος

και περισσότερο διασκορπισμένα. Η παρουσία των άτηκτων σωματιδίων Mo (λευκές

περιοχές – Εικόνες 3.2.10, 3.2.11) επιβεβαιώθηκε με ανάλυση EDS (Εικόνες 3.2.12-

3.2.13).

Εικόνα 3.2.5 Ηλεκτρονική μικρογραφία της δομής της συμβατικής επίστρωσης

A+

Β+
A+

Β+
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Εικόνα 3.1.12 Ανάλυση EDS στην περιοχή Α Εικόνα 3.1.13 Ανάλυση EDS στην περιοχή Β

Η μέση τιμή της μικροσκληρότητας (Πίνακας 3.2.1) που επιτεύχθηκε στην

επίστρωση συμβατικής σκόνης είναι 700 HV0.3 και για την επίστρωση νανοκρυσταλλικής

σκόνης 780 HV0.3. Η αντοχή σε πρόσφυση είναι ιδιαίτερα υψηλή και για τα δύο

επιστρώματα (>70 MPa).

Στον Πίνακα 3.2.1 παρουσιάζονται συνοπτικά οι ιδιότητες των συμβατικών και

νανοκρυσταλλικών επιστρωμάτων FeMoC που ψεκάστηκαν με την τεχνική HVOF.

Πίνακας 3.2.1 Ιδιότητες των συμβατικών και νανοκρυσταλλικών επιστρωμάτων FeMoC που
ψεκάστηκαν με την τεχνική HVOF.

Ιδιότητα Συμβατική Νανοκρυσταλλική
Πάχος  (μm) 204  20 158  14
Πάχος / πάσο  (μm) 17.0 10.5
Επιφανειακή σκληρότητα 6Η 6H
Πορώδες  (%) 0.5  0.2 1.3  0.4
Μικροσκληρότητα  (HV0.3) 700  50 780  70
Δύναμη πρόσφυσης  (MPa) > 70 > 70
Επιφανειακή τραχύτητα Ra (μm) 7.5 – 10.0 11.0 – 12.0

Εικόνα 3.2.8 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
τομής της νανοκρυσταλλικής επίστρωσης

Εικόνα 3.2.9 Ηλεκτρονική μικρογραφία
της διεπιφάνειας

Εικόνα 3.2.10 Ηλεκτρονική μικρογραφία
της δομής της νανοκρυσταλλικής επίστρωσης

Εικόνα 3.2.11 Ηλεκτρονική μικρογραφία της
δομής της νανοκρυσταλλικής επίστρωσης

A+
Β+
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3.2.2 Μελέτη τριβολογικής συμπεριφοράς
Στην Εικόνα 3.2.14α παρουσιάζεται ο μέσος συντελεστής τριβής και η απώλεια

βάρους των δύο τριβοσυστημάτων. Σε ότι αφορά στην επίστρωση συμβατικής σκόνης, η

συμπεριφορά του μέσου συντελεστή τριβής μπορεί να χωριστεί σε τρία στάδια. Το πρώτο

μέχρι τις 24000 στροφές όπου η τιμή του είναι σταθερή 0.6, το δεύτερο μέχρι τις 42000

στροφές όπου παρατηρείται μια πτώση της τάξης του 0.1 και το τρίτο μέχρι το τέλος του

πειράματος όπου ο συντελεστής τριβής επανέρχεται στην τιμή 0.6. Η πτώση που

παρατηρείται κατά το δεύτερο στάδιο οφείλεται στο σχηματισμό οξειδίων μεταξύ των

τριβόμενων επιφανειών, προκαλώντας ταυτόχρονα μείωση του ρυθμού φθοράς του

δοκιμίου (Εικόνα 3.2.14β). Καθ’ όλη τη διάρκεια του πειράματος παρατηρήθηκαν στην

πίστα τριβής έντονα σημάδια οξείδωσης καθώς είχε αποκτήσει σκούρο πορτοκαλί χρώμα

(βλέπε μετά από τις 6000 στροφές) ενώ τα απόβλιττα τριβής (debris) συσσωρεύονταν και

προσφύονταν ανάμεσα στις επιφάνειες επαφής. Το γεγονός αυτό εξηγεί και τις έντονες

διακυμάνσεις στο συντελεστή τριβής καθώς αυτά, λόγω και των έντονων συνθηκών του

πειράματος, αποκολλώνται από τις επιφάνειες.

Παρατηρείται ότι η νανοκρυσταλλική σκόνη προσφέρει ένα επίστρωμα με μειωμένο

συντελεστή τριβής κατά περίπου 30% σε σχέση με την συμβατική σκόνη. Αυτό μπορεί να

αποδοθεί στην υψηλότερη μικροσκληρότητα της επίστρωσης αλλά και στο μέγεθος και τη

διασπορά των άτηκτων σωματιδίων Mo.

Σε ότι αφορά τη φθορά των επιστρωμάτων, όπως παρατηρείται από την Εικόνα

3.2.14β, κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα και για τα δύο επιστρώματα. Η αυξημένη φθορά

που παρατηρείται για τη νανοκρυσταλλική επίστρωση στις πρώτες 6000 στροφές

οφείλεται στην υψηλότερη τραχύτητα της επίστρωσης σε σχέση με τη συμβατική. Αν και η

φθορά των δύο επιστρωμάτων είναι χαμηλή, ωστόσο η συμβατική επίστρωση παρουσίασε

χαμηλότερες τιμές. Το υψηλό ποσοστό πορώδους της επίστρωσης νανοκρυσταλλικής δομής

οδήγησε στην υψηλότερη φθορά της. Η φθορά του ανταγωνιστικού υλικού ήταν αμελητέα

και για τα δύο επιστρώματα (Εικόνα 3.2.14γ).
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(γ)
Εικόνα 3.2.14 Συγκριτικά διαγράμματα επιστρωμάτων HVOF FeMoC σε σχέση με α) τον
συντελεστή τριβής, β) τη φθορά των δοκιμίων και γ) τη φθορά του ανταγωνιστικού υλικού

Ο μηχανισμός φθοράς που εκδηλώθηκε στην περίπτωση συμβατικής επίστρωσης

μπορεί να θεωρηθεί μικτός, πρόσφυσης, κόπωσης και εκτριβής. Όπως προαναφέρθηκε

μικρό ποσοστό αποβλίττων προσφύονταν στη επιφάνεια του δοκιμίου (βλέπε μετά τις 6000

στροφές) συμπεραίνοντας ότι ο μηχανισμός ήταν αυτός της πρόσφυσης. Σε εντονότερο

βαθμό παρατηρήθηκαν παραμορφώσεις στην επίστρωση λόγω της άρωσης (βλέπε μετά τις

48000 στροφές) καθώς και ρωγμάτωση (μετά από 36000 στροφές) υποδηλώνοντας ότι οι

επικρατέστεροι μηχανισμοί φθοράς ήταν αυτοί της κόπωσης και της εκτριβής. Σε ότι

αφορά το ανταγωνιστικό υλικό όπως και στις προηγούμενες περιπτώσεις παρουσίασε

έντονα σημάδια εκτριβής. Η πίστα τριβής (τμήμα της οποίας φαίνεται σε τομή στην Εικόνα

3.2.15) έχει πλάτος της τάξης του ~1mm και ύψος μερικά μm και σε ορισμένα σημεία

παρουσιάζει αυξημένη τραχύτητα λόγω των τμημάτων της επίστρωσης που έχουν

αποκολληθεί.

Εικόνα 3.2.15 Οπτική μικρογραφία τομής της πίστας τριβής
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε)
Εικόνα 3.2.16 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ) και δ) της πίστας τριβής, ε) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 6.000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η)
Εικόνα 3.2.17 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής, η) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 36.000 στροφές

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



157

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε)
Εικόνα 3.2.18 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ) και δ) της πίστας τριβής, ε) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 48.000 στροφές

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



158

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η) (θ)
Εικόνα 3.2.19 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής, η) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 66.000 στροφές

Ο μηχανισμός φθοράς που εκδηλώθηκε στην επικάλυψη νανοκρυσταλλικής δομής

ήταν μικτός, πρόσφυσης, εκτριβής και κόπωσης. Όπως αναφέρθηκε από τις πρώτες 6.000
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στροφές παρατηρήθηκε αποκόλληση τμημάτων της επίστρωσης (Εικόνα 3.2.20δ) με

αποτέλεσμα τη μεγάλη τιμή στη φθορά όπως φαίνεται από το διάγραμμα στην Εικόνα

3.2.14β. Επιπλέον διακρίνονται σημάδια άρωσης (Εικόνα 3.2.20γ) ως αποτέλεσμα της

φθοράς λόγω εκτριβής. Κατά τη διάρκεια του πειράματος παρατηρήθηκε προσκόλληση

των αποβλίττων τριβής (πρόσφυση) στην επιφάνεια (Εικόνα 3.2.22ε, 3.2.25γ και 3.2.26ε)

και εντονότερα στα επόμενα στάδια του πειράματος παραμόρφωση (Εικόνα 3.2.24δ,

3.2.25ε και 3.2.26γ, δ) και ρωγμάτωση (Εικόνα 3.2.24δ και 3.2.25ζ) ως αποτέλεσμα του

μηχανισμού φθοράς λόγω κόπωσης. Στην Εικόνα 3.2.27 παρουσιάζεται σε τομή τμήμα της

πίστας τριβής. Η πίστα είχε πλάτος της τάξης των 2mm περίπου και ύψος μερικών μικρών

(~50μm) γεγονός που υποδεικνύει, σε συνδυασμό και με τις χαμηλές τιμές απώλειας μάζας

του εξεταζόμενου δοκιμίου, ότι η επικάλυψη δεν υπέστη σημαντική φθορά. Ο μηχανισμός

φθοράς του ανταγωνιστικού υλικού ήταν μικτός, πρόσφυσης και εκτριβής.

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε)
Εικόνα 3.2.20 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ) και δ) της πίστας τριβής, ε) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 6.000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)
Εικόνα 3.2.21 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α) του ανταγωνιστικού υλικού, β), γ) και δ) της

πίστας τριβής μετά από 12.000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 3.2.22 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ) και ε) της πίστας τριβής, ζ) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 24.000 στροφές

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



162

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 3.2.23 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ) και ε) της πίστας τριβής, ζ) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 36.000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)
Εικόνα 3.2.24 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ) της πίστας τριβής μετά από 48.000

στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)

(η)
Εικόνα 3.2.25 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ), ε) και ζ) της πίστας τριβής, η) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 60.000 στροφές
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 3.2.26 Μάκρο- και μίκρο- φωτογραφίες α), β), γ), δ) και ε) της πίστας τριβής, ζ) του

ανταγωνιστικού υλικού μετά από 66.000 στροφές

Εικόνα 3.2.27: Οπτική μικρογραφία τομής της πίστας τριβής
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3.2.3 Συμπεράσματα
Σε ότι αφορά την τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου

(HVOF) και οι δύο επιστρώσεις παρουσίασαν παρόμοια χαρακτηριστικά. Ωστόσο η

επίστρωση συμβατικής σκόνης παρουσίασε ελαφρώς χαμηλότερη τραχύτητα και

μικροσκληρότητα σε σχέση με την επίστρωση νανοκρυσταλλικής δομής. Η αντοχή σε

πρόσφυση είναι ιδιαίτερα υψηλή και για τα δύο επιστρώματα (>70 MPa). Η

νανοκρυσταλλική σκόνη προσφέρει ένα επίστρωμα με μειωμένο συντελεστή τριβής κατά

περίπου 30% σε σχέση με την συμβατική σκόνη, όμως η φθορά της είναι υψηλότερη λόγω

του υψηλότερου ποσοστού πορώδους που παρουσιάστηκε.
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3.3 Συμπεράσματα
Η δομή και οι ιδιότητες των επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού εξαρτώνται

σημαντικά από τη μορφολογία της πούδρας ψεκασμού, από την εισαγωγή της στο δαυλό

ψεκασμού και τις συνθήκες ψεκασμού. Για περίπου μια δεκαετία η επιστημονική κοινότητα

έχει εστιάσει το ενδιαφέρον της στην παραγωγή νανοδομημένων επιστρωμάτων

χρησιμοποιώντας σκόνες που αποτελούνται είτε από σωματίδια νανομετρικών διαστάσεων

είτε από σωματίδια που δύναται να δημιουργήσουν δομές νανομετρικών διαστάσεων κατά

την απόψυξή τους [Fauchais, 2010].
Στην παρούσα ενότητα μελετήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας επιστρωμάτων από

σκόνες νανοκρυσταλλικής δομής με τις τεχνικές του ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος

και του ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου. Οι ιδιότητες των επιστρωμάτων

αυτών συγκρίθηκαν με τις ιδιότητες αντίστοιχων επιστρωμάτων που παράχθηκαν από

σκόνες συμβατικής δομής.

Για την παραγωγή μια καλής επίστρωσης καθοριστικό ρόλο παίζει η επιλογή της

κατάλληλης σκόνης η οποία ενδείκνυται για την εκάστοτε τεχνική ψεκασμού. Ωστόσο, τα

χαρακτηριστικά της σκόνης (η κατανομή μεγέθους σωματιδίων, το σχήμα, η μορφολογία

και η ειδική μάζα) πρέπει να επιλέγονται προσεχτικά και πάντα σε εναρμόνιση με την

τεχνική ψεκασμού και τις συνθήκες ψεκασμού. Έτσι για παράδειγμα, η επιλογή του

ατμοσφαιρικού ψεκασμού για την δημιουργία επίστρωσης WC-Co δεν είναι η πλέον

κατάλληλη διότι προάγεται η αποσύνθεση του WC στο υγρό Co. Ωστόσο αν ο στόχος είναι η

παραγωγή επιστρωμάτων με σχετικά χαμηλό συντελεστή τριβής τότε η διάχυση του

άνθρακα εντός της μήτρας κοβαλτίου παρέχει τη σωστή επιλογή [Fauchais, 2010]. Κατά

τον συμβατικό ψεκασμό πλάσματος το ψεκαζόμενο υλικό τροφοδοτείται εντός του δαυλού

πλάσματος με τη μορφή πούδρας (εύρος μεγέθους σκόνης: 15–100 µm) μέσω ενός

φέροντος αερίου συνήθως κάθετα στον άξονα του δαυλού πλάσματος. Ωστόσο, για

σωματίδια με διάμετρο μικρότερη των 5–10 µm, η απαιτούμενη ροή του φέροντος αερίου,

ώστε να διεισδύσουν τα σωματίδια εντός του δαυλού, αυξάνει σημαντικά προκαλώντας

αποσταθεροποίηση στην ομοιόμορφη ροή του πλάσματος. Ο τρόπος παρασκευής της

σκόνης, η κατανομή του μεγέθους των σωματιδίων αλλά και η μορφολογία τους παίζουν

σημαντικό ρόλο τόσο στην τροφοδοσία της πούδρας όσο και στην τροχιά που ακολουθούν

εντός του δαυλού. Η ποιότητα της επαφής μεταξύ των τηγμένων σωματιδίων (splats) που

εναποτίθενται και της επαφής μεταξύ αυτών και του υποστρώματος επηρεάζει σε

σημαντικό βαθμό τις ιδιότητες των επιστρωμάτων. Επιπλέον τα επιστρώματα παρουσιάζουν

ορισμένες ατέλειες, όπως για παράδειγμα σφαιρικούς πόρους, στενές οπές μεταξύ των

τηγμένων σωματιδίων λόγω ανεπαρκούς πλήρωσης αλλά και άτηκτα ή μερικώς τηγμένα

σωματίδια. Επιπλέον, οι τάσεις που δημιουργούνται κατά τον ψεκασμό, λόγω κακού

ελέγχου της θερμοκρασίας που αναπτύσσεται στο επίστρωμα, κατά την χαλάρωσή τους

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



168

προκαλούν μικρο-ρωγμές τόσο εντός των τηγμένων σωματιδίων που έχουν αποτεθεί όσο

και περιμετρικά αυτών. Ερευνητές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον τους την τελευταία

δεκαετία σε υλικά με νανομετρικές διαστάσεις (υλικά των οποίων τα σωματίδια έχουν

τουλάχιστον δύο διαστάσεις μικρότερες των 100 nm) λόγω των εξαιρετικών τους ιδιοτήτων.

Για την παραγωγή επιστρωμάτων νανομετρικής δομής με ψεκασμό πλάσματος πρέπει να

αντιμετωπιστούν δύο προβλήματα. Το πρώτο αφορά τον τρόπο εισαγωγής της

νανομετρικής πούδρας εντός του δαυλού πλάσματος και το δεύτερο αφορά τη διατήρηση

των διαστασιακών χαρακτηριστικών των σωματιδίων της πούδρας μετά τον ψεκασμό

[Fauchais, 2011]. Για να επιτευχθεί ο ψεκασμός με τους συνηθισμένους διανομείς

σκόνης, τα νανοσωματίδια υφίστανται συσσωμάτωση (σε άμορφη ή σφαιρική μάζα) σε

μικροσκοπικά σωματίδια [Lima, 2007]. Με τον τρόπο αυτό κατά τον ψεκασμό

επιτυγχάνεται μερική τήξη του εξωτερικού «κελύφους» των μεγάλων σωματιδίων

διατηρώντας τον νανομετρικό πυρήνα άτηκτο. Τα επιστρώματα παρουσιάζουν μια δι-

τροπική (bi-modal) μικροδομή η οποία αποτελείται από περιοχές δομής νανομετρικών

διαστάσεων εντός μιας μήτρας πλήρους τηγμένης και επαναστερεοποιημένης

μικρομετρικών διαστάσεων μικροδομής. Για την επίτευξη μιας τέτοιας μικροδομής

απαιτείται έλεγχος τόσο των παραμέτρων ψεκασμού όσο και της κατανομής του μεγέθους

των κόκκων στην πούδρα ψεκασμού. Έτσι για παράδειγμα, ένα μεγάλο εύρος μεγέθους

σωματιδίων σε συνδυασμό με μικρή απόσταση ψεκασμού έχει αποδειχθεί ότι δίνει ζώνες

νανομετρικών διαστάσεων, εντός της επίστρωσης, με έντονο πορώδες. Αντίθετα, σκόνη με

μικρότερο εύρος μεγέθους σωματιδίων (π.χ. ~10-90μm) οδηγούν στη δημιουργία πιο

πυκνών δομών νανομετρικών διαστάσεων ακόμα και αν η απόσταση ψεκασμού είναι

μεγάλη [Fauchais, 2011]. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι επιτυγχάνοντας είτε πυκνές

είτε πορώδεις περιοχές νανομετρικών διαστάσεων εντός της μικροδομής της επίστρωσης,

είναι δυνατόν να παραχθούν επιστρώματα με εντελώς διαφορετικές ή/και αντίθετες

ιδιότητες για διαφορετικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, η παρουσία περιοχών

νανομετρικών διαστάσεων με έντονο πορώδες είναι υψίστης σημασίας για επιστρώματα

θερμικής μόνωσης ενώ πυκνές περιοχές νανομετρικών διαστάσεων απαιτούνται σε

αντιτριβικές εφαρμογές καθώς προσφέρουν υψηλή αντοχή σε φθορά.

Ο ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος της συμβατικής σκόνης FeCr(Mn)C και της

νανοκρυσταλλικής, προσέφερε δύο επιστρώματα με διαφορετικές ιδιότητες όπως ήταν

αναμενόμενο. Η συμβατική σκόνη έδωσε ένα επίστρωμα με χαμηλή τραχύτητα και χαμηλό

ποσοστό πορώδους. Αντίθετα η επίστρωση νανοκρυσταλλικής σκόνης παρουσίασε

αυξημένη τραχύτητα και υψηλότερο ποσοστό πορώδους γεγονός που αποδίδεται στο ότι η

νανοκρυσταλλική σκόνη ψεκάζεται με χαμηλότερη ηλεκτρική ισχύ για τη διατήρηση της

νανοκρυσταλλικής δομής και μετά την απόθεση. Λόγω του υψηλότερου ποσοστού

πορώδους η νανοκρυσταλλική επίστρωση παρουσίασε χαμηλότερη αντοχή σε πρόσφυση σε
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σχέση με τη συμβατική επίστρωση. Παρουσίασαν παρόμοιες τιμές μικροσκληρότητας,

ελαφρώς υψηλότερες στην επίστρωση της νανοκρυσταλλικής σκόνης, παρόλο που στη

συμβατική πούδρα περιέχεται Mn το οποίο συμβάλλει στην αντοχή και τη σκληρότητα σαν

κραματικό στοιχείο. Και τα δύο επιστρώματα παρουσίασαν την τυπική διαστρωματική

μικροδομή των επιστρωμάτων ατμοσφαιρικού ψεκασμού. Ωστόσο, η νανοκρυσταλλική

επίστρωση παρουσίασε μια δι-τροπική (bi-modal) μικροδομή η οποία αποτελείται από

περιοχές δομής νανομετρικών διαστάσεων εντός μιας μήτρας πλήρους τηγμένης και

επαναστερεοποιημένης μικρομετρικών διαστάσεων μικροδομής. Σε ότι αφορά τη

συμπεριφορά σε τριβή – φθορά, η νανοκρυσταλλική σκόνη προσφέρει ένα επίστρωμα με

μειωμένο συντελεστή τριβής κατά περίπου 15% σε σχέση με την συμβατική σκόνη. Πρέπει

να αναφερθεί ότι ακόμη και κατά τα πρώτα στάδια του πειράματος (πρώτες 1000

στροφές), η συμβατική επίστρωση παρουσίασε οξείδωση η οποία έγινε πολύ έντονη κατά τη

διάρκεια του πειράματος. Τα οξείδια συσσωρεύονταν στις τριβόμενες επιφάνειες

προκαλώντας έτσι το ασταθές προφίλ του συντελεστή τριβής. Το φαινόμενο αυτό δεν

παρατηρήθηκε στην περίπτωση της νανοκρυσταλλικής επίστρωσης. Σε ότι αφορά τη φθορά

των επιστρωμάτων, αυτή κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα και για τα δύο επιστρώματα.

Ωστόσο, η νανοκρυσταλλική επίστρωση παρουσίασε ελαφρώς χαμηλότερη και πιο σταθερή

φθορά σε σχέση με τη συμβατική. Από τις πρώτες 6000 στροφές η επιφάνεια της

συμβατικής επίστρωσης παρουσιάζει θραύση με δημιουργία μικρών ρωγμών και

περιορισμένη αποκόλληση. Τα φαινόμενα αυτά γίνονται εντονότερα κατά τη διάρκεια του

πειράματος όπου παρατηρήθηκε μικροσκοπικά στην επιφάνεια, θραύση των splats και

συσσώρευση των αποβλίττων τριβής, προκαλώντας παραμόρφωση της επίστρωσης.

Σε ότι αφορά την τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου

(HVOF) και οι δύο επιστρώσεις παρουσίασαν παρόμοια μικροδομικά χαρακτηριστικά.

Ωστόσο τα άτηκτα σωματίδια Mo στην νανοκρυσταλλική σκόνη είναι μικρότερα σε μέγεθος

και περισσότερο διασκορπισμένα σε σχέση με τη συμβατική επίστρωση. Επιπλέον η

επίστρωση συμβατικής σκόνης παρουσίασε ελαφρώς χαμηλότερη τραχύτητα και

μικροσκληρότητα σε σχέση με την επίστρωση νανοκρυσταλλικής δομής. Η αντοχή σε

πρόσφυση είναι ιδιαίτερα υψηλή και για τα δύο επιστρώματα (>70 MPa). Η

νανοκρυσταλλική σκόνη προσφέρει ένα επίστρωμα με μειωμένο συντελεστή τριβής κατά

περίπου 30% σε σχέση με την συμβατική σκόνη, όμως η φθορά της είναι υψηλότερη λόγω

του υψηλότερου ποσοστού πορώδους που παρουσιάστηκε.
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Κεφάλαιο 4
Μελέτη επίδρασης του βαθμού οξείδωσης
στις ιδιότητες των επιστρωμάτων TiO2

Οι κεραμικές επικαλύψεις που παράγονται με την τεχνική του ψεκασμού πλάσματος

υπερτερούν εν γένει των μεταλλικών λόγω της υψηλότερης σκληρότητας και αντοχής τους

σε διαβρωτικές και υψηλών θερμοκρασιών συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα, οι κεραμικές

επιστρώσεις οξειδίων, όπως η αλούμινα, η ζιρκονία, η τιτανία, η χρωμία κλπ,

χρησιμοποιούνται ευρέως για τη βελτίωση της αντίστασης σε φθορά και διάβρωση

[Ρsyllaki, 2001]. Λόγω των εξαιρετικών ιδιοτήτων τους, σε σχέση με τις μεταλλικές και

κεραμομεταλλικές επιστρώσεις, οι επιστρώσεις οξειδίων χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά σε

αρκετές βιομηχανικές εφαρμογές. Για παράδειγμα, επικαλύψεις TiO2 χρησιμοποιούνται ως

ημιαγώγιμα υλικά σε αισθητήρες αερίων και καταλύτες [Zhu, 1999], ως διηλεκτρικά

επιστρώματα [Martinu, 2000] και ως συνδετικά επιστρώματα σε βιοϊατρικές εφαρμογές

[Erickson, 1998], [Vail, 1999]. Οι επικαλύψεις TiO2 προσφέρουν υψηλή σκληρότητα,

υψηλή πυκνότητα, καλή ολκιμότητα και καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα [Dai, 1996].
Στην παρούσα διατριβή μελετώνται επιστρώματα TiO2 σε ανοξείδωτο ωστενιτικό

χάλυβα AISI 316, τα οποία έχουν παραχθεί με την τεχνική ατμοσφαιρικού ψεκασμού

πλάσματος μέσω “in situ” αντίδρασης σκόνης Ti. Μελετήθηκε η επίδραση δυο

διαφορετικών θερμοκρασιών προθέρμανσης, οι οποίες οδηγούν σε διαφορετικές συνθήκες

οξείδωσης μέσω μέτριου ρυθμού απόψυξης (για υψηλή θερμοκρασία προθέρμανσης) και

υψηλού ρυθμού απόψυξης (για χαμηλή θερμοκρασία προθέρμανσης). Διερευνήθηκαν τα

επιφανειακά και μικροδομικά χαρακτηριστικά των επιστρώσεων μέσω οπτικής

μικροσκοπίας, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας και αναλύσεων με περίθλαση ακτίνων Χ.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις μικροσκληρότητας, πειράματα αξιολόγησης της

τριβολογικής συμπεριφοράς των επιστρωμάτων, καθώς επίσης και δοκιμές αντοχής σε

πρόσφυση.

4.1 Μελέτη μορφολογίας της επιφάνειας
Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζεται η μορφολογία της επιφάνειας των δύο

επιστρωμάτων βάσης Ti που έχουν παραχθεί με διαφορετικούς βαθμούς οξείδωσης. Και οι

δύο επιφάνειες παρουσιάζουν παρόμοια χαρακτηριστικά, αποτελούμενες κυρίως από

επίπεδες «υαλώδους» υφής περιοχές, που αντιστοιχούν σε τηγμένο υλικό και περιοχές

ακανόνιστης μορφής οι οποίες συνίστανται από μη τηγμένα σωματίδια της σκόνης και
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συσσωρευμένα θραύσματα των τηγμένων σωματιδίων που έχουν αποτεθεί. Αν και δεν

παρατηρείται σημαντική διαφορά στη μορφολογία της επιφάνειας των δύο επιστρωμάτων,

το επίστρωμα SLowT (Εικόνα 4.1β) παρουσίασε μεγαλύτερου μεγέθους τηγμένα σωματίδια

(splat) και ελαφρώς υψηλότερη τραχύτητα. Η μέση αριθμητική τιμή της τραχύτητας Ra

στην επιφάνεια του επιστρώματος SLowT μετρήθηκε στα 16.26±0.86μm, ενώ του

επιστρώματος SHighT στα 15.0±0.9μm (Εικόνα 4.1α). Επιπλέον, και τα δύο επιστρώματα

παρουσίασαν παρόμοιο ποσοστό και μορφολογία πορώδους (με μέση διάμετρο πόρων

~100μm) στην επιφάνειά τους, χωρίς την παρουσία ρωγμών.

(α) (β)
Εικόνα 4.1 Ηλεκτρονική μικρογραφία της μορφολογίας της επιφάνειας των επιστρωμάτων: α)

υψηλής θερμοκρασίας προθέρμανσης (επίστρωμα SHighT), β) χαμηλής θερμοκρασίας προθέρμανσης
(επίστρωμα SLowT) [Περιοχή 1: τηγμένο υλικό, Περιοχή 2: μη τηγμένα σωματίδια της σκόνης και

συσσωρευμένα θραύσματα των τηγμένων σωματιδίων]

Στην Εικόνα 4.2 παρουσιάζονται τα διαγράμματα της ποιοτικής ανάλυσης με

περίθλαση ακτίνων Χ για τα δύο επιστρώματα. Τόσο το επίστρωμα SHighT όσο και το SLowT,

αποτελούνται από Ti2O, ρουτίλιο (rutile TiO2), TiO, και Ti. Στην περίπτωση του επιστρώματος

SHighT, οι κορυφές των κύριων συστατικών οξειδίων παρουσιάστηκαν σε ελαφρώς

υψηλότερες τιμές έντασης, σε σχέση με το επίστρωμα SLowT, του οποίου το TiO, και το Ti2O

παρουσιάστηκαν σε χαμηλότερες τιμές έντασης. Αυτό το αποτέλεσμα ίσως υποδηλώνει ότι

στην περίπτωση του επιστρώματος SHighT, πράγματι έχουμε μεγαλύτερη οξείδωση κατά τον

ψεκασμό, κάτι που οφείλεται εν γένει στην θερμοκρασία προθέρμανσης του

υποστρώματος. Για την περίπτωση του επιστρώματος SLowT, του οποίου η προθέρμανση

πραγματοποιήθηκε σε χαμηλότερη θερμοκρασία, η όλη διαδικασία οξείδωσης φαίνεται να

επιβραδύνεται. Αν και τα προαναφερθέντα αποτελέσματα απορρέουν από μεγάλο αριθμό

πειραμάτων, ωστόσο δεν έγινε σαφής ποια η φύση και η αναλογία αυτών των οξειδίων που

προκύπτουν από τον ψεκασμό με διαφορετικούς βαθμούς οξείδωσης. Η περαιτέρω μελέτη

του μηχανισμού οξείδωσης κρίνεται σκόπιμη, ωστόσο ξεφεύγει του σκοπού της

διδακτορικής διατριβής, η οποία εστιάζει κυρίως στο χαρακτηρισμό των ιδιοτήτων των

επιστρωμάτων.
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Εικόνα 4.2 Διαγράμματα ποιοτικής ανάλυσης με περίθλαση ακτίνων Χ στην επιφάνεια των
επιστρωμάτων υψηλής θερμοκρασίας προθέρμανσης (επίστρωμα SHighT) και χαμηλής θερμοκρασίας

προθέρμανσης (επίστρωμα SLowT)

4.2 Μελέτη μικροδομής
Η κάθετη τομή των επιστρωμάτων SHighT και SLowT παρουσιάζεται στις Εικόνες 4.3α

και 4.4α, αντίστοιχα. Και τα δύο επιστρώματα εμφανίζουν μη ομοιόμορφο πάχος, με μέση

τιμή 100μm, και την τυπική μορφολογία επιστρωμάτων ψεκασμού πλάσματος (Εικόνα 4.3γ

και 4.4β). Οι γκρίζες φάσεις που διακρίνονται αντιστοιχούν σε οξείδια του τιτανίου, ενώ τα

πιο σκούρα σημεία είναι πόροι. Και στα δύο επιστρώματα μετρήθηκε υψηλό ποσοστό

πορώδους, της τάξεως του 6.5%± 0.6, ενώ δεν παρατηρήθηκαν μικρορωγμές τόσο στο

επίστρωμα (Εικόνες 4.3β και 4.4γ)  όσο και στη διεπιφάνεια μεταξύ επιστρώματος και

υποστρώματος (Εικόνες 4.3γ και 4.4β). Σε ότι αφορά το επίστρωμα που παράχθηκε με

υψηλή θερμοκρασία προθέρμανσης (SHighT), φαίνεται ότι η ελεγχόμενη ψύξη μετά τον

ψεκασμό, επηρεάζει τη χημική σύσταση του επιστρώματος. Ποιοτική ανάλυση σάρωσης με

ακτίνες Χ για το στοιχείο Ο, και για τα δύο επιστρώματα παρουσιάζεται στις Εικόνες 4.3ε

και 4.4ζ. Είναι εμφανές ότι για την περίπτωση του επιστρώματος SHighT (Εικόνα 4.4ζ), η

ποιοτική ανάλυση σάρωσης, αποκαλύπτει την υψηλότερη περιεκτικότητα σε O, συγκριτικά

με την αντίστοιχη κατανομή O για το επίστρωμα που παράχθηκε με χαμηλή θερμοκρασία

προθέρμανσης (Εικόνα 4.4ζ).

SHighT

SLowT

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



173

(α) (β)

(γ) (δ)

(ε)
Εικόνα 4.3 Ηλεκτρονικές μικρογραφίες της κάθετης τομής του επιστρώματος SHighT: α) γενική

εικόνα του επιστρώματος, β) μεγέθυνση της μικροδομής, γ) διεπιφάνεια επιστρώματος –
υποστρώματος, δ) σάρωση με ακτίνες Χ για το στοιχείο Ti και ε) σάρωση με ακτίνες Χ για το στοιχείο

O

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)
Εικόνα 4.4 Ηλεκτρονικές μικρογραφίες της κάθετης τομής του επιστρώματος SLowT: α) γενική

εικόνα του επιστρώματος, β διεπιφάνεια επιστρώματος – υποστρώματος, γ μεγέθυνση της
μικροδομής, δ) διεπιφάνεια επιστρώματος – υποστρώματος, ε) σάρωση με ακτίνες Χ για το στοιχείο

Ti και ζ) σάρωση με ακτίνες Χ για το στοιχείο O
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Οι μετρήσεις μικροσκληρότητας, που πραγματοποιήθηκαν στα επιστρώματα,

αποκάλυψαν μια σημαντική διαφορά στη τιμή σε σχέση με το υπόστρωμα (180 HV0.3). Η

μέση τιμή της μικροσκληρότητας του επιστρώματος SHighT ήταν 927 ± 119 HV0.3, με

μέγιστη τιμή 1218 HV0.3. Αντίθετα, το επίστρωμα SLowT παρουσίασε χαμηλότερη

μικροσκληρότητα, με μέση τιμή 750 ± 40 HV0.3 και μέγιστη 836 HV0.3. Αυτή η σημαντική

διαφορά στις τιμές της μικροσκληρότητας των δύο επιστρωμάτων οφείλεται κατά κύριο

λόγο στις διαφορετικές θερμοκρασίες προθέρμανσης μεταξύ των δύο επιστρωμάτων. Η

υψηλή θερμοκρασία προθέρμανσης του υποστρώματος επιτρέπει την πιο αποτελεσματική

διαβροχή του υποστρώματος από τις τηγμένες σταγόνες της ψεκαζόμενης σκόνης,

οδηγώντας σε πιο ικανοποιητική συνάφεια μεταξύ των τηγμένων σωματιδίων που έχουν

αποτεθεί. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πιο συμπαγούς επιστρώματος και

επομένως υψηλότερης μικροσκληρότητας.

4.3 Μελέτη πρόσφυσης των επιστρωμάτων
Στις εξεταζόμενες επιφάνειες παρατηρήθηκαν τρεις περιοχές (Εικόνα 4.5). Η

περιοχή λευκής απόχρωσης περιμετρικά αλλά και εντός της επιφάνειας που  εφαρμόζεται

το πείραμα πρόσφυσης, αντιστοιχεί σε υπολείμματα της κόλλας που χρησιμοποιείται για το

πείραμα, η γκρι περιοχή αντιστοιχεί στο επίστρωμα, ενώ η πιο ανοιχτόχρωμη περιοχή στο

υπόστρωμα, το οποίο έχει αποκαλυφθεί λόγω της αστοχίας. Το πείραμα πρόσφυσης έδειξε

ότι το επίστρωμα SHighT (Εικόνα 4.5α) παρουσίασε 55% αστοχία συνάφειας (μεταξύ των

στρωμάτων του επιστρώματος) και 45% αστοχία πρόσφυσης (μεταξύ επιστρώματος και

υποστρώματος). Η μέση δύναμη πρόσφυσης είναι της τάξης των 61±2.1 MPa.

Αντίθετα, το επίστρωμα SLowT παρουσίασε 100% αστοχία πρόσφυσης, όπως

διακρίνεται από την Εικόνα 4.5β, όπου το υπόστρωμα έχει αποκαλυφθεί. Η μέση δύναμη

πρόσφυσης ήταν 31 MPa, σημαντικά μικρότερη σε σχέση με την αντίστοιχη τιμή του

επιστρώματος SHighT. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η αποτελεσματικότερη διαβροχή

(α) (β)
Εικόνα 4.5 Μακρογραφίες της θραυσμένης επιφάνειας: α) του επιστρώματος υψηλής

θερμοκρασίας προθέρμανσης (SHighT), β) του επιστρώματος χαμηλής θερμοκρασίας προθέρμανσης
(SLowT)
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κατά τον ψεκασμό, λόγω της υψηλότερης θερμοκρασίας προθέρμανσης, οδηγεί στη

δημιουργία πιο συμπαγούς επιστρώματος, με άμεσο επακόλουθο τη βελτιωμένη

ενδοστρωματική συνάφεια και τελικά τη βελτιωμένη πρόσφυση του επιστρώματος με το

υπόστρωμα.

4.4 Μελέτη τριβολογικής συμπεριφοράς επιστρωμάτων
Και τα δύο επιστρώματα παρουσίασαν ίδιας τάξης μεγέθους μέσο συντελεστή

τριβής, στα πρώτα στάδια του πειράματος (27.000 κύκλοι), που κυμαίνεται μεταξύ 0.60 –

0.65  (Εικόνα 4.6). Μετά τους 27.000 κύκλους, στην περίπτωση του επιστρώματος SLowT,

το υπόστρωμα άρχισε να αποκαλύπτεται, καθιστώντας την πίστα τριβής ανώμαλη με

αποτέλεσμα τη μείωση του συντελεστή τριβής, γεγονός που οφείλεται στην επαφή του

ανταγωνιστικού υλικού σε με το πολύ μαλακότερο υπόστρωμα.

Εικόνα 4.6 Διάγραμμα μέσου συντελεστή τριβής, μ των δύο επιστρωμάτων συναρτήσει του αριθμού
κύκλων

Στην Εικόνα 4.7 παρουσιάζεται η μεταβολή του ρυθμού φθοράς των δοκιμίων σε

συνάρτηση με τον αριθμό κύκλων. Όπως διακρίνεται από το διάγραμμα, για τις ίδιες

συνθήκες πειράματος, ο ρυθμός φθοράς του επιστρώματος χαμηλής θερμοκρασίας

προθέρμανσης SLowT για τους πρώτους 27.000 κύκλους, είναι αρκετά υψηλότερος, σχεδόν

διπλάσιος, σε σχέση με το ρυθμό φθοράς του επιστρώματος υψηλής θερμοκρασίας

προθέρμανσης SHighT. Πρέπει να αναφερθεί ότι στην περίπτωση του επιστρώματος SLowT,

μετά τους πρώτους 27.000 κύκλους, το υπόστρωμα άρχισε να αποκαλύπτεται,

καθιστώντας την πίστα τριβής μη ομαλή, ενώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε στο

επίστρωμα SHighT. Αυτό οφείλεται τόσο στη βελτίωση της συνάφειας μεταξύ των στρωμάτων

του επιστρώματος SHighT όσο και στη βελτίωση της πρόσφυσής του με το υπόστρωμα.
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Επιπλέον, η σημαντικά χαμηλότερη μικροσκληρότητα του επιστρώματος SLowT, προκαλεί τη

μεγαλύτερη απομάκρυνση υλικού, που μετά το διάστημα των 27.000 κύκλων φτάνει και

τετραπλάσιες τιμές, σε σχέση με τις αντίστοιχες του επιστρώματος SHighT.

(α)

(β)
Εικόνα 4.7 Συγκριτικά διαγράμματα του αθροιστικού ρυθμού φθοράς α) των δοκιμίων και β) του

ανταγωνιστικού υλικού των τριβοσυστημάτων

Ο ρυθμός φθοράς του ανταγωνιστικού υλικού ακολουθεί την ίδια μορφή με το

ρυθμό φθοράς των αντίστοιχων δοκιμίων. Η τιμή του ρυθμού φθοράς του δοκιμίου SLowT

είναι υψηλότερη σε σύγκριση με την τιμή του ρυθμού φθοράς του δοκιμίου SHighT (Εικόνα

4.7β) για το διάστημα των πρώτων 27.000 κύκλων, ενώ αυξάνει σημαντικά μετά από αυτό
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το διάστημα. Αυτό υποδεικνύει ότι όχι μόνο το δοκίμιο αλλά και το ανταγωνιστικό υλικό

υπέστη φθορά με υψηλότερο ρυθμό, λόγω των παραγόμενων αποξεστικών απόβλιττων.

(α) (b)

(γ)
Εικόνα 4.8 Οπτικές μικρογραφίες της μορφολογίας της πίστας τριβής της επικάλυψης SHighT (υψηλή

θερμοκρασία προθέρμανσης) που παρουσιάζει α) σημάδια άρωσης (ploughing), β) θρυμματισμό
(spallation) και γ) έναρξη ρωγμάτωσης και σημάδια άρωσης

Στις Εικόνες 4.8, 4.9 και 4.10 παρουσιάζονται φωτογραφίες που αποτυπώνουν

τις πίστες τριβής των δοκιμίων και το αντίστοιχο ανταγωνιστικό υλικό στο τέλος του

πειράματος. Οι πίστες τριβής και των δύο εξεταζόμενων δοκιμίων παρουσίασαν παρόμοια

χαρακτηριστικά. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται θρυμματισμός του επιστρώματος

(Εικόνες 4.8β, 4.8γ, 4.9β και 4.9γ) καθώς και σημάδια άρωσης (Εικόνες 4.8α, 4.8γ και

4.9α), που προκλήθηκαν από αποκολλημένα τμήματα του επιστρώματος, υποδηλώνοντας

φθορά λόγω εκτριβής. Κατά τη διάρκεια του πειράματος, για την περίπτωση του

επιστρώματος χαμηλής θερμοκρασίας προθέρμανσης SLowT, παρατηρήθηκε έναρξη ρωγμών

προκαλώντας την αποκόλληση μεγάλων σωματιδίων τριβής (Εικόνα 4.9γ). Αξιοσημείωτο

είναι το γεγονός ότι στο τέλος του πειράματος (54.000 κύκλοι), παρατηρήθηκε πλήρης

αποκάλυψη του υποστρώματος για την περίπτωση του επιστρώματος χαμηλής

θερμοκρασίας προθέρμανσης SLowT, σε αντίθεση με το επίστρωμα υψηλής θερμοκρασίας

προθέρμανσης SHighT. Αυτό οφείλεται πιθανά στη χαμηλότερη μικροσκληρότητα του

επιστρώματος χαμηλής θερμοκρασίας προθέρμανσης SLowT. Επιπλέον και η χαμηλότερη

δύναμη πρόσφυσης ήταν ένας παράγοντας που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αντοχή του

συγκεκριμένου επιστρώματος σε φθορά. Συμπεραίνεται ότι και για τα δύο επιστρώματα ο

κυρίαρχος μηχανισμός φθοράς ήταν αυτός της εκτριβής
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(α) (β)

(γ)
Εικόνα 4.9 Οπτικές μικρογραφίες της μορφολογίας της πίστας τριβής της επικάλυψης SLowT (χαμηλή

θερμοκρασία προθέρμανσης) που παρουσιάζει SLowT που παρουσιάζει α) σημάδια άρωσης, β)
θρυμματισμό (spallation) και γ) μεγάλο αποκολλημένο σωματίδιο τριβής

Σε ότι αφορά στο ανταγωνιστικό υλικό (Εικόνα 4.10) ο βασικός μηχανισμός φθοράς

ήταν εκτριβή με χαρακτηριστικά άρωσης λόγω των πυκνών παράλληλων γραμμών που

παρατηρήθηκαν στην επιφάνειά του. Ο μηχανισμός εκτριβής παρατηρήθηκε και στα δύο

ανταγωνιστικά υλικά.

Εικόνα 4.10 Οπτική μικρογραφία της φθαρμένης επιφάνειας επαφής του ανταγωνιστικού υλικού
(ενδεικτικά στους 18.000 κύκλους)

4.5 Συμπεράσματα
Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι οι διαφορετικές συνθήκες που

οδηγούν σε οξείδωση κατά τον ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος, δηλαδή η θερμοκρασία

προθέρμανσης του υποστρώματος και κατά συνέπεια ο ρυθμός απόψυξης του ψεκασμένου

δοκιμίου, παράγουν διαφορετικά επιστρώματα. Τα επιστρώματα είχαν παρόμοια
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χαρακτηριστικά σε ότι αφορά στο πάχος τους, στη μορφολογία της επιφάνειας (πορώδες

και τραχύτητα), στη μικροδομή και στο συντελεστή τριβής. Ωστόσο παρουσίασαν σημαντική

διαφορά στις τιμές της μικροσκληρότητας που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διαφορετικές

θερμοκρασίες προθέρμανσης μεταξύ των δύο επιστρωμάτων. Επιπλέον, το επίστρωμα που

παράχθηκε με υψηλή θερμοκρασία προθέρμανσης παρουσίασε την υψηλότερη αντοχή σε

πρόσφυση και χαμηλότερη φθορά.

Η υψηλή θερμοκρασία προθέρμανσης του υποστρώματος επιτρέπει την πιο

αποτελεσματική διαβροχή του υποστρώματος από τις τηγμένες σταγόνες της ψεκαζόμενης

σκόνης, οδηγώντας σε πιο ικανοποιητική συνάφεια μεταξύ των τηγμένων σωματιδίων που

έχουν αποτεθεί, με αποτέλεσμα τη δημιουργία πιο συμπαγούς επιστρώματος βελτιωμένων

ιδιοτήτων. Για τη μείωση της διαπλάτυνσης των ψεκαζόμενων σωματιδίων αλλά και για τη

βελτίωση της συνάφειας μεταξύ των προσκρουόμενων σωματιδίων και του υποστρώματος,

εκτός από τον καθαρισμό της επιφάνειας, έχει αποδειχθεί ότι σημαντική παράμετρος είναι

και η θερμοκρασία του υποστρώματος [Danlos, 2008]. O Pershin και οι συνεργάτες του

[Pershin, 2003] ψεκάζοντας σκόνη Νικελίου σε ανοξείδωτο χάλυβα βρήκαν ότι η αντοχή

σε πρόσφυση αυξανόταν με την αύξηση της θερμοκρασίας του υποστρώματος. Η

θέρμανση της επιφάνειας του υποστρώματος απομακρύνει τυχόν ακαθαρσίες που

υπάρχουν, βελτιώνοντας την επαφή μεταξύ των σωματιδίων και του υποστρώματος.

Επιπλέον έχει βρεθεί ότι η θέρμανση του υποστρώματος προκαλεί τη δημιουργία ενός

στρώματος οξειδίου με πάχος μερικά νανόμετρα το οποίο αυξάνει τη διαβροχή της

επιφάνειας και βελτιώνει την πρόσφυση των προσκρουόμενων σωματιδίων με το

υπόστρωμα [Pershin, 2003], [Christoulis, 2008].
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Κεφάλαιο 5
Μελέτη επίδρασης της τεχνικής ψεκασμού
(APS και HPPS) στις ιδιότητες των
επιστρωμάτων

Πραγματοποιήθηκε η μελέτη επικαλύψεων Al2O3 σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 316

που έχουν παραχθεί με δύο τεχνικές ψεκασμού πλάσματος μέσω ελεγχόμενης

ατμόσφαιρας. Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική ψεκασμού πλάσματος υπό υψηλή πίεση (ΗΡΡS)

και η τεχνική ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος (ΑΡS). Ειδικότερα για την τεχνική ΗΡΡS

επιλέχθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι πλάσματος. Ο ένας τύπος πλάσματος αντιστοιχεί σε

κατάσταση υψηλής ενθαλπίας λόγω υψηλής ροής H2 και ο δεύτερος τύπος αντιστοιχεί σε

κατάσταση χαμηλής ενθαλπίας, όπου η χαμηλότερη ροή H2 ισορροπείται με παροχή He.

Ένα μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνικής ψεκασμού πλάσματος υπό υψηλή πίεση είναι το

γεγονός ότι αποτρέπει την οξείδωση και «μόλυνση» των επιστρωμάτων κατά τον ψεκασμό,

κάτι που έχει ως αποτέλεσμα μειωμένο πορώδες, καλύτερη πυκνότητα και ομοιομορφία

των επιστρωμάτων, και επομένως βελτιωμένες μηχανικές ιδιότητες.

Στις επιστρώσεις που παρήχθησαν πραγματοποιήθηκε πλήρης μεταλλογραφική

μελέτη με χρήση οπτικής και ηλεκτρονικής μικροσκοπίας. Επιπλέον, μελετήθηκε η

τριβολογική τους συμπεριφορά μέσω δοκιμής τύπου «σφαίρα-δίσκος» (ball-on-disk).

5.1 Μελέτη μικροδομής
Όλα τα επιστρώματα παρουσίασαν παρόμοια τραχύτητα η οποία κυμαίνεται μεταξύ

4.05μm και 5.45μm. Στην Εικόνα 5.1 παρουσιάζονται μικρογραφίες της τομής των

επιστρωμάτων Al2O3. Όλα τα επιστρώματα παρουσίασαν ομοιόμορφο πάχος της τάξης των

170μm για τα επιστρώματα ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος (APS) (Εικόνα 5.1α) και

330μm για τα επιστρώματα ψεκασμού πλάσματος υψηλής πίεσης (HPPS) (Εικόνα 5.1γ και

ε). Η πρόσφυση μεταξύ επιστρώματος και υποστρώματος ήταν ικανοποιητική λαμβάνοντας

υπόψη ότι δεν παρουσιάστηκαν πόροι ή ρωγμές στις διεπιφάνειες. Το επίστρωμα APS

παρουσίασε πορώδες της τάξης του 15% και ποσοστό άτηκτων σωματιδίων 3.9% (Εικόνα

5.1β). Χαμηλότερο ποσοστό πορώδους παρουσίασε το επίστρωμα HPPShigh, περίπου 12%

(Εικόνα 5.1δ), ενώ για το επίστρωμα HPPSlow, επιτεύχθηκε μια πιο πυκνή μικροδομή με

πορώδες της τάξης του 11% (Εικόνα 5.1ζ). Το ποσοστό του όγκου που καταλαμβάνουν οι

πόροι στα επιστρώματα (Πίνακας 5.1) είναι ίδιο για τα επιστρώματα ψεκασμού πλάσματος
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υψηλής πίεσης (3.0 vol. %) ενώ για τα επιστρώματα ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος

είναι ελαφρώς υψηλότερο (3.7 vol. %). Σε όλες τις περιπτώσεις οι πόροι είναι σφαιρικού

σχήματος (Εικόνα 5.1β, 5.1δ και 5.1ζ), αν και τα επιστρώματα HPPS, παρουσίασαν και

κενά (λιγότερα για την περίπτωση του επιστρώματος χαμηλής ενθαλπίας), σε μορφή

γραμμών, λόγω ελλιπούς συνάφειας των τετηγμένων σωματιδίων ψεκασμού (splats) μεταξύ

τους (Εικόνα 5.1δ και ζ). Το ποσοστό των άτηκτων σωματιδίων ήταν 3.1% για την

επικάλυψη HPPShigh και 7.1% για την επικάλυψη HPPSlow.

Πίνακας 5.1 Ιδιότητες μικροδομής των επιστρωμάτων
Κωδικός
δοκιμίου

Πάχος
(μm)

Ποσοστό πορώδους
(%)

Όγκος
πόρων
(%vol)

Όγκος άτηκτων
σωματιδίων (%vol)

HPPShigh 330 11.9±0.4 3.0±0.5 3.1±0.8
HPPSlow 330 10.9±0.4 3.0±0.4 7.1±1.5

APS 170 15.4±0.4 3.7±0.4 3.9±0.8

Για όλα τα επιστρώματα οι μικρορωγμές που παρατηρήθηκαν δεν ήταν μεγάλου

μεγέθους και ποσοστού ώστε να επηρεάζουν την ποιότητά τους. Λαμβάνοντας υπόψη ότι

όλα τα επιστρώματα δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας την ίδια κεραμική σκόνη, τον ίδιο

ρυθμό τροφοδοσίας και την ίδια απόσταση ψεκασμού, το γεγονός ότι τα επιστρώματα

HPPS παρουσίασαν το μεγαλύτερο πάχος και μικρότερα ποσοστά πορώδους, υποδηλώνει

ότι οι συγκεκριμένες συνθήκες ψεκασμού βελτιώνουν τη μετάδοση θερμότητας μεταξύ του

ιονισμένου αερίου και των σωματιδίων, οδηγώντας σε υψηλότερο βαθμό απόδοσης και πιο

συμπαγή επιστρώματα [Beauvais, 2001].
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(α) (β)

(γ) (δ)

(ε) (ζ)
Εικόνα 5.1 Ηλεκτρονικές μικρογραφίες τομής των επιστρωμάτων ψεκασμού πλάσματος

ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, για διαφορετικές μεθόδους ψεκασμού και διαφορετικές πιέσεις: (α) και
(β) APS, (γ) και (δ) HPPShigh, (ε) και (ζ) HPPSlow

5.2 Μελέτη μικροσκληρότητας των επιστρωμάτων
Στην Εικόνα 5.2 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές μικροσκληρότητας όλων των

επιστρωμάτων. Παρατηρήθηκε ότι το επίστρωμα APS παρουσίασε τις χαμηλότερες τιμές

μικροσκληρότητας (~900HV0.3), λόγω του υψηλότερου ποσοστού πορώδους. Τα

επιστρώματα HPPShigh και HPPSlow παρουσίασαν τις υψηλότερες τιμές (970 HV0.3 και 1100

HV0.3 αντίστοιχα). Αν και αυτά τα επιστρώματα δημιουργήθηκαν με τον ίδιο τύπο

πλάσματος (HPPS) και παρουσίασαν παρόμοια μικροδομή, η υψηλότερη τιμή του

επιστρώματος HPPSlow, μπορεί να αποδοθεί στο υψηλότερο ποσοστό άτηκτων σωματιδίων,

που παρατηρήθηκε.

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι οι συνθήκες ψεκασμού της

μεθόδου HPPS παράγουν επιστρώματα με υψηλότερη μικροσκληρότητα, σε σχέση με τη

μέθοδο APS.
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Εικόνα 5.2 Επίδραση της μεθόδου και του τύπου πλάσματος στη μικροσκληρότητα των
επιστρωμάτων

5.3 Μελέτη τριβολογικής συμπεριφοράς επιστρωμάτων
Στις Εικόνες 5.3, 5.4 και 5.5 παρουσιάζεται ο μέσος συντελεστής τριβής των

επιστρωμάτων APS, HPPSHigh και HPPSLow αντίστοιχα, συναρτήσει του αριθμού

περιστροφών για κάθε φορτίο. Παρατηρείται ότι για την περίπτωση του επιστρώματος APS

(Εικόνα 5.3), το προφίλ του συντελεστή τριβής δεν διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με

το φορτίο που επιβάλλεται. Ο συντελεστής τριβής για φορτίο 2N, διατηρείται σταθερός

στην τιμή 0.65. Στις αρχικές στροφές του πειράματος παρατηρήθηκε διακύμανση (αύξηση

και απότομη μείωση) στο συντελεστή τριβής, λόγω της μείωσης της αρχικής τραχύτητας

του δοκιμίου. Παρατηρείται επίσης ότι ο μέσος συντελεστής τριβής αυξάνει απότομα (0.64

σε 0.8) με την αύξηση του επιβαλλόμενου φορτίου από 2N σε 5N, αντίστοιχα. Επιπλέον

αύξηση του επιβαλλόμενου φορτίου στα 7.5Ν και 10N, δεν επηρεάζει το συντελεστή

τριβής. Η χαμηλή τιμή του συντελεστή τριβής στην περίπτωση των 2N οφείλεται στο χαμηλό

φορτίο. Σε αυτό το φορτίο, το επίπεδο της άρωσης και της ρωγμάτωσης δεν είναι

σημαντικό, επιτρέποντας έτσι την ομαλή ολίσθηση της σφαίρας αλούμινας στο επίστρωμα.

Όταν το φορτίο αυξάνεται σε 5N, το φαινόμενο της άρωσης προκαλεί υψηλότερα επίπεδα

εφελκυστικών τάσεων στην επιφάνεια επαφής, προκαλώντας την έναρξη μικρορωγμών που

οδηγούν σε μεταβολή της τραχύτητας και επομένως αύξηση του συντελεστή τριβής.

Περαιτέρω αύξηση του επιβαλλόμενου φορτίου μέχρι και τα 10N, δεν επηρεάζει το

συντελεστή τριβής.
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Εικόνα 5.3 Επίδραση του επιβαλλόμενου φορτίου στο μέσο συντελεστή τριβής της επικάλυψης APS

Παρόμοια συμπεριφορά παρουσίασε και το επίστρωμα HPPSLow, (Εικόνα 5.4), σε

ότι αφορά το συντελεστή τριβής. Οι μέσες τιμές του συντελεστή τριβής παρουσιάζονται

στον Πίνακα 5.2. Η αύξηση του φορτίου από 2Ν σε 5Ν προκάλεσε μεταβολή της μέσης

τιμής του συντελεστή από 0.66 σε 0.80. Περαιτέρω αύξηση του φορτίου σε 7.5Ν και 10Ν,

δεν επηρέασε την τιμή του συντελεστή. Σε ότι αφορά το επίστρωμα HPPSHigh (Εικόνα 5.5),

παρατηρήθηκαν αυξημένες τιμές στο συντελεστή τριβής, ίδιας τάξης μεγέθους για όλα τα

φορτία εφαρμογής, πιθανόν λόγω των μικροδομικών ατελειών που παρατηρήθηκαν

(πορώδες, κενά).

Εικόνα 5.4 Επίδραση του επιβαλλόμενου φορτίου στο μέσο συντελεστή τριβής της επικάλυψης
HPPSLow
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Εικόνα 5.5 Επίδραση του επιβαλλόμενου φορτίου στο μέσο συντελεστή τριβής της επικάλυψης
HPPSHigh

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα του συντελεστή τριβής (Εικόνες 5.3, 5.4 και 5.5 και

Πίνακας 5.2), παρατηρείται ότι με εξαίρεση τις χαμηλές τιμές του μ για φορτίο 2Ν, στα

υπόλοιπα φορτία η επικάλυψη APS παρουσίασε τις υψηλότερες τιμές, πιθανόν λόγω του

υψηλότερου ποσοστού πορώδους και της μικρότερης μικροσκληρότητας. Επιπλέον για τα

επιστρώματα APS και HPPSLow φαίνεται να υπάρχει μια τιμή φορτίου (5Ν) πάνω από το

οποίο ο συντελεστής τριβής διατηρείται σταθερός (Εικόνα 5.6). Αντίθετα, για την

επικάλυψη HPPSHigh ο συντελεστής τριβής διατηρείται σταθερός ανεξάρτητα από το

επιβαλλόμενο φορτίο, εμφανίζοντας συστηματικά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με τα δύο

άλλα επιστρώματα, για αντίστοιχα φορτία, λόγω πιθανόν του χαμηλότερου ποσοστού

άτηκτων σωματιδίων που παρουσίασε.

Πίνακας 5.2 Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τριβολογικής μελέτης
HPPSHigh HPPSLow APS

Μέσος
συντελεστής

τριβής, μ

2N 0.71 0.66 0.65
5N 0.68 0.80 0.83

7.5N 0.75 0.80 0.83
10N 0.73 0.79 0.84

Όγκος φθοράς
(x10-6mm3)

2N 8.14 15.56 7.19
5N 130.59 98.59 825.53

7.5N 6038.92 2138.75 1014.90
10N 6324.05 2700.05 1766.12

Βάθος ίχνους
φθοράς (μm)

2N 20.49 6.11 4.58
5N 15.97 15.28 32.64

7.5N 77.78 51.39 36.46
10N 78.47 54.17 47.22
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Εικόνα 5.6 Μέσος συντελεστής τριβής για τις τρεις επικαλύψεις συναρτήσει του φορτίου

Σε ότι αφορά τον όγκο φθοράς των δοκιμίων (Εικόνα 5.7), παρατηρήθηκε ότι, για

την επικάλυψη APS οι τιμές διατηρήθηκαν σε χαμηλά επίπεδα. Αύξηση του φορτίου από 2N

σε 5N, οδηγεί σε μικρή αύξηση του όγκου φθοράς από μια τιμή σχεδόν αμελητέα στην τιμή

0.0017×10-6mm3/mm. Περαιτέρω αύξηση του φορτίου σε 7.5Ν οδηγεί σε διπλάσια

αύξηση του όγκου φθοράς. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε όταν το φορτίο αυξήθηκε σε

10Ν.

Εικόνα 5.7 Ρυθμός όγκου φθοράς των τριών επιστρωμάτων συναρτήσει του επιβαλλόμενου
φορτίου

Αντίθετα για τα επιστρώματα HPPS, παρατηρήθηκαν δύο στάδια όπως φαίνεται

από την Εικόνα 5.7. Tο πρώτο στάδιο, από 2Ν σε 5Ν, όπου ο όγκος φθοράς είναι σταθερός

και το δεύτερο στάδιο όπου ο όγκος φθοράς αυξάνεται ακαριαία. Όπως περιγράφεται στη

θεωρία [Mod.Trib.Handbook], λόγω της ψαθυρότητας των κεραμικών, ο ρυθμός φθοράς

τους αυξάνεται μία με δύο φορές σε ένα συγκεκριμένο φορτίο, πάνω από το οποίο οι
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εφελκυστικές τάσεις στην περιοχή της επαφής προκαλούν έναρξη ρωγμών, οδηγώντας σε

αποκόλληση τμημάτων της επίστρωσης. Η μικροδομή των κεραμικών επιστρωμάτων, και

ιδιαίτερα της επικάλυψης HPPShigh, η οποία παρουσίασε περισσότερες ατέλειες

(περισσότερα κενά σε μορφή γραμμών, λόγω ελλιπούς συνάφειας των τετηγμένων

σωματιδίων ψεκασμού (splats) μεταξύ τους), προάγει την αύξηση του όγκου φθοράς.

Επιπλέον, συμπεραίνεται ότι η υψηλότερη μικροσκληρότητα των επιστρωμάτων HPPS, δεν

λειτούργησε θετικά σε σχέση με τη συμπεριφορά σε φθορά, διότι η χαμηλή

δυσθραυστότητα οδήγησε σε μικροκόπωση μειώνοντας την αντοχή. Είναι σημαντικό να

αναφερθεί ότι το βάθος της πίστας τριβής της επικάλυψης HPPShigh (Πίνακας 5.2) για όλα

τα επιβαλλόμενα φορτία είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σχέση με τα άλλα επιστρώματα,

γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το επίστρωμα HPPShigh παρουσίασε τη χειρότερη

συμπεριφορά σε φθορά.

Ενδεικτικές φωτογραφίες των φθαρμένων επιφανειών παρουσιάζονται στην Εικόνα

5.8. Παρατηρείται ότι τα επιστρώματα HPPSLow (Εικόνα 5.8γ) και APS (Εικόνα 5.8β)

παρουσίασαν αρκετά καλή αντίσταση σε φθορά, δεδομένου ότι η πίστα τριβής είχε μικρό

βάθος και λαμβάνοντας υπόψη και το χαμηλό όγκο φθοράς (Πίνακας 5.2). Ο μηχανισμός

φθοράς που παρατηρήθηκε και για τις δύο περιπτώσεις ήταν αυτό της εκτριβής και για τα

τέσσερα επιβαλλόμενα φορτία. Σε ότι αφορά την επικάλυψη HPPShigh (Εικόνα 5.8α), ο

μηχανισμός φθοράς ήταν αυτός της εκτριβής, λόγω των παράλληλων γραμμών άρωσης που

παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια τριβής. Δευτερογενώς παρουσιάστηκαν και μικρορωγμές

στην επιφάνεια, υποδηλώνοντας και κόπωση, που εξηγεί και την υψηλή απώλεια όγκου του

δοκιμίου.

Εξετάζοντας λεπτομερέστερα τις επιφάνειες φθοράς των δοκιμίων για

επιβαλλόμενο φορτίο 10Ν συμπεραίνονται τα εξής:

Μεγαλύτερη φθορά παρουσίασε το επίστρωμα HPPSHigh (Εικόνα 5.9α),

λαμβάνοντας υπόψη και τη μεγάλη απώλεια μάζας του. Μελετώντας την επιφάνεια

αποκαλύπτεται η παρουσία μεγάλου αριθμού μικρού μεγέθους ρωγμές, οι οποίες

δημιουργήθηκαν πιθανόν λόγω επιφανειακής κόπωσης. Η φθαρμένη επιφάνεια παρουσίασε

έντονα σημάδια άρωσης λόγω της αποκόλληση μεγάλων τμημάτων του επιστρώματος,

ακόμη και σε χαμηλά φορτία, υποδηλώνοντας φθορά λόγω εκτριβής.

Στην περίπτωση του επιστρώματος APS (Εικόνα 5.9β), μικρές περιοχές

αποκόλλησης παρατηρήθηκαν στην επιφάνεια. Η ρηχή πίστα τριβής (για όλα τα

επιβαλλόμενα φορτία – Πίνακας 5.2), υποδεικνύει ότι έλαβε χώρα ασθενής μηχανισμός

μικροκοπής, ο οποίος όμως ήταν περισσότερο έντονος τοπικά στην επιφάνεια. Αυτό

υποστηρίζεται και από τις χαμηλές τιμές της φθοράς του δοκιμίου, παρόλο που οι συνθήκες

του πειράματος ήταν ιδιαίτερα έντονες.
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Το επίστρωμα HPPSlow (Εικόνα 5.9γ) παρουσίασε καλή αντίσταση σε φθορά,

δεδομένου ότι η πίστα τριβής είχε πολύ μικρό βάθος σε σχέση με το επίστρωμα HPPSHigh.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το επίστρωμα HPPSlow είναι πιο συμπαγές και με υψηλότερη

μικροσκληρότητα και επομένως η απομάκρυνση υλικού από την επιφάνεια είναι μικρότερη,

όπως φαίνεται και από το διάγραμμα του ρυθμού φθοράς (Εικόνα 5.7). Ο κύριος

μηχανισμός φθοράς που παρατηρήθηκε είναι αυτός της εκτριβής, λόγω των σημείων

άρωσης και μικροκοπής που παρατηρήθηκαν τοπικά στην επιφάνεια.

Σε ότι αφορά το ανταγωνιστικό υλικό (Εικόνα 5.9δ), η συμπεριφορά του ήταν

παρόμοια για όλες τις περιπτώσεις. Ο μηχανισμός φθοράς που παρατηρήθηκε είναι αυτός

της πρόσφυσης, λόγω των αποβλίττων που έχουν προσκολληθεί στην επιφάνεια.

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



189

10
Ν

7.
5Ν

5Ν
2Ν

(α
)

H
PP

S h
ig
h

(β
)

A
PS (γ
)

H
PP

S l
ow

Εικόνα 5.8 Οπτικές μικρογραφίες της μορφολογίας της πίστας τριβής: α) του επιστρώματος
HPPShigh, β) του επιστρώματος APS, γ) του επιστρώματος HPPSlow

Ενότητα 3η Αποτελέσματα και Συζήτηση



190

(α)

(β) (γ)

(δ)
Εικόνα 5.9 Μορφολογία των επιφανειών τριβής (ενδεικτικές φωτογραφίες για επιβαλλόμενο φορτίο
10 Ν): α) της επικάλυψης HPPSlowv (SEM), β) της επικάλυψης HPPShigh (SEM), γ) της επικάλυψης APS

(SEM), δ) του ανταγωνιστικού υλικού (ΟΜ)

5.4 Συμπεράσματα
Τα παραπάνω αποτελέσματα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η τεχνική ψεκασμού

πλάσματος υψηλής πίεσης HPPS (High Pressure Plasma Spraying), μπορεί να δημιουργήσει

επιστρώματα, με σημαντικά βελτιωμένες επιφανειακές ιδιότητες, κατάλληλες για υψηλών

απαιτήσεων εφαρμογές. Οι ιδιότητες εξαρτώνται σημαντικά από τις συνθήκες της

Μικρορωγμές
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διαδικασίας, όπως η πίεση και η σύνθεση της ατμόσφαιρας του θαλάμου ψεκασμού, τα

αέρια, η θερμοκρασία, η ισχύς, κλπ. Τα επιστρώματα APS παρουσίασαν την χαμηλότερη

σκληρότητα σε σχέση με τα επιστρώματα HPPS, για τις οποίες φαίνεται ότι ο τύπος του

πλάσματος παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της μικροδομής και τη μικροσκληρότητα

των επιστρωμάτων. Η σύνθεση του πλάσματος, μέσω της θερμικής χωρητικότητας,

επηρεάζει τη μεταφορά θερμότητας στα σωματίδια και συνεπώς τη διαπλάτυνση και τη

διαδικασία στερεοποίησής τους, που επηρεάζουν τις ιδιότητες των επιστρωμάτων. Η

μέθοδος ψεκασμού επηρεάζει σημαντικά και την τριβολογική συμπεριφορά των

επιστρωμάτων.
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Κεφάλαιο 1
Θεωρητική προσέγγιση – Βιβλιογραφική
ανασκόπηση

Η θερμοκρασία του υποστρώματος και της επίστρωσης κατά τη διάρκεια του

ψεκασμού είναι ένας σημαντικός παράγοντας ελέγχου των ιδιοτήτων των επιστρωμάτων

θερμικού ψεκασμού, λόγω της επίδρασής τους στη μικροδομή, στην οξείδωση, στις

παραμένουσες τάσεις και στη συνάφεια και πρόσφυση του επιστρώματος. Στη δεκαετία του

2000 μεγάλη έμφαση δόθηκε από τους ερευνητές στη μελέτη των φαινόμενων της

πρόσκρουσης και διαπλάτυνσης των σωματιδίων ψεκασμού, αλλά και στην πειραματική

μελέτη των θερμικών φαινομένων που διέπουν τη διεργασία, με στόχο τη βελτιστοποίηση

των παραμέτρων ψεκασμού. Κατά το θερμικό ψεκασμό, τηγμένα ή μερικώς τηγμένα

σωματίδια προστίθενται συνεχώς στην επιφάνεια της επίστρωσης με μια ταυτόχρονη

εγκάρσια κίνηση του όπλου ψεκασμού. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να μετράται με

ακρίβεια η μεταβατική θερμοκρασιακή μεταβολή στην επίστρωση και το υπόστρωμα [Zhu,
2006]. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει αυτή την εξάρτηση των ιδιοτήτων του επιστρώματος

από τη θερμοκρασιακή κατανομή στην επίστρωση και το υπόστρωμα, κατά τη διαδικασία

της απόθεσης [Zhang, 2001], [Newbery, 2006], [Vaidya, 2005], [Jandin, 2003],
[Srivastava, 2001], [Bansal, 2007]. Επιπλέον, η θερμοκρασία του υποστρώματος κατά

τον ψεκασμό επηρεάζει σημαντικά όχι μόνο τη δημιουργία των μεμονωμένων

διαπλατυσμένων σωματιδίων αλλά και τις παραμένουσες τάσεις [Bansal, 2007]. Πιο

συγκεκριμένα, οι παραμένουσες τάσεις προκύπτουν από το συνδυασμό δύο φαινομένων: α)

εφελκυστικές τάσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα κατά την ανάπτυξη του επιστρώματος και

απορρέουν από την απόψυξη των επιμέρους στρώσεων της επίστρωσης από την αρχική

τους θερμοκρασία στην τελική θερμοκρασία του επιστρώματος, και β) θερμικές τάσεις οι

οποίες δημιουργούνται κατά την απόψυξη του επιστρώματος στη θερμοκρασία

περιβάλλοντος, λόγω των διαφορετικών συντελεστών θερμικής διαστολής του

υποστρώματος και του επιστρώματος [Bolot, 2002]. Ωστόσο, η απόθεση επιστρωμάτων

θερμικού ψεκασμού είναι μια πολύπλοκη δυναμική διαδικασία και η θερμοκρασιακή

κατανομή στην επίστρωση και στο υπόστρωμα εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες [Bao,
2004]. Τα χαρακτηριστικά του ψεκασμού, όπως η ταχύτητα, η απόσταση ψεκασμού, η

μέθοδος ψεκασμού και οι διαστάσεις του υποστρώματος είναι γνωστό, ποιοτικά

τουλάχιστον, ότι επηρεάζουν τη θερμοκρασιακή κατανομή, ωστόσο είναι ακόμα

ανεπαρκείς οι ποσοτικές σχέσεις που συσχετίζουν αυτές τις παραμέτρους. Ο μεγάλος

αριθμός συνδυασμών των παραμέτρων ψεκασμού καθιστούν δύσκολη την εκτίμηση της
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θερμοκρασίας του υποστρώματος. Η αριθμητική προσομοίωση προσφέρει έναν

εναλλακτικό τρόπο κατανόησης των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τον ψεκασμό

και εκτίμησης της θερμοκρασιακής κατανομής [Chen, 2010].
Η αριθμητική προσομοίωση είναι ένα ακόμη εργαλείο που προσφέρει τη

δυνατότητα κατανόησης και εκτίμησης της θερμοκρασιακής κατανομής και της

διαδικασίας του θερμικού ψεκασμού. Ωστόσο η διαδικασία ψεκασμού πλάσματος

περιλαμβάνει αρκετές παραμέτρους, όπως η κατάσταση των σωματιδίων (πλήρως ή

μερικώς τηγμένα), το μέγεθος των σωματιδίων, η διαπλάτυνση των σωματιδίων κατά τη

στερεοποίηση κλπ. Για την ευκολία της ανάλυσης απαιτείται απλοποίηση της διαδικασίας

απόθεσης. Στην Εικόνα 1.1α παρουσιάζεται σχηματική παράσταση της διαδικασίας του

ψεκασμού πλάσματος, η οποία περιλαμβάνει πολλαπλά τηγμένα σωματίδια που

εναποτίθενται σε μικρή χρονική διάρκεια. Ένας ιδεατός τρόπος μοντελοποίησης της

διαδικασίας απόθεσης παρουσιάζεται στην Εικόνα 1.1β, θεωρώντας μια πολυστρωματική

δομή του επιστρώματος. Αυτό το μοντέλο είναι ουσιαστικά ένα στιγμιότυπο του κάθε

στρώματος αποτελούμενο από πολλά τηγμένα σωματίδια. Αν η χρονική διάρκεια αυτών των

στιγμιότυπων, που θεωρούνται μέσα στο μοντέλο, είναι αρκετά κοντά, τότε το χτίσιμο

μπορεί να θεωρηθεί ομοιόμορφο και λεπτό, σχεδόν ίσο με το πάχος ενός μεμονωμένου

τηγμένου σωματιδίου. Κάθε στρώμα δημιουργείται πάνω από ένα ήδη στερεοποιημένο

στρώμα που έχει προ-αποτεθεί. Το επίστρωμα δημιουργείται από την απόθεση

αλλεπάλληλων στρωμάτων που δίνουν τελικά το ολικό πάχος της επίστρωσης.

Εικόνα 1.1 Σχηματική παράσταση α) της διαδικασίας απόθεσης κατά τον ψεκασμό πλάσματος, β)
της μοντελοποίησης αυτής [Ng, 2005]

Βασιζόμενοι σε αυτή τη θεώρηση του «χτισίματος» της επίστρωσης, αρκετοί

ερευνητές έχουν προτείνει διάφορα αριθμητικά μοντέλα τα οποία καταρχήν υπολογίζουν τη

θερμοκρασιακή κατανομή στο επίστρωμα και στο υπόστρωμα μέσω των αρχών της

μεταβατικής μετάδοσης θερμότητας. Κατόπιν, τα αποτελέσματα εισάγονται σε ελαστο –
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πλαστικό μοντέλο πεπερασμένων στοιχείων για τον υπολογισμό των θερμικών τάσεων που

αναπτύσσονται κατά το θερμικό ψεκασμό [Ng, 2005].
Για παράδειγμα, οι Chen et al. [Chen, 2010] ανέπτυξαν ένα στοχαστικό μοντέλο

πεπερασμένων στοιχείων βασιζόμενο στην απόθεση πολλαπλών σωματιδίων, για να

προσομοιώσουν το μεταβατικό φαινόμενο μεταφοράς θερμότητας καθώς και τη

δημιουργία επίστρωσης κατά τον ψεκασμό ηλεκτρικού τόξου. Με σκοπό τη μελέτη της

θερμοκρασιακής κατανομής στο υπόστρωμα και την επίστρωση, ανέπτυξαν επιπλέον ένα

μοντέλο που προσομοιώνει την απόθεση ως στρώση – στρώση, χωρίς να λαμβάνει υπόψη

την κίνηση του όπλου ούτε και το γκαουσιανό προφίλ των σωματιδίων εντός της φλόγας.

Συγκρίνοντας το στοχαστικό μοντέλο απόθεσης με το μοντέλο που προσομοιώνει την

απόθεση ως στρώση – στρώση, προκύπτει μια σημαντική διαφορά στη θερμοκρασία, η

οποία διαφορά μεταβάλλεται με το χρόνο απόθεσης, τις θέσεις των σωματιδίων και την

ταχύτητα του όπλου. Σε αντίθεση με το μοντέλο που προσομοιώνει την απόθεση ως στρώση

– στρώση, το στοχαστικό μοντέλο λαμβάνει υπόψη τα δυναμικά φαινόμενα κατά την

κίνηση του όπλου, καθώς και τα τυχαία χαρακτηριστικά των σωματιδίων. Το στοχαστικό

μοντέλο απόθεσης αναπαρήγαγε την τραχύτητα της επιφάνειας του επιστρώματος, αλλά το

πιο σημαντικό είναι ότι παρείχε πιο αξιόπιστα αποτελέσματα σε ότι αφορά στη

θερμοκρασιακή κατανομή, σε σχέση με το μοντέλο που προσομοιώνει την απόθεση ως

στρώση – στρώση.

Άλλες εργασίες [Gan, 2004], [Ng, 2005] περιγράφουν την ανάπτυξη μοντέλων

πεπερασμένων στοιχείων που προσομοιώνουν την απόθεση ως στρώση – στρώση για την

εκτίμηση της θερμοκρασιακής κατανομής και τις προκύπτουσες παραμένουσες τάσεις σε

επιστρώματα ψεκασμού πλάσματος.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ng et al. [Ng, 2005] διεξήγαγαν ανάλυση μεταβατικής

μεταφοράς θερμότητας βασιζόμενοι στη θεώρηση της απόθεσης «στρώση –στρώση», για

την εκτίμηση της θερμοκρασιακής κατανομής σε επίστρωση ψεκασμού πλάσματος.

Κατόπιν, υπολογίστηκαν οι θερμικές τάσεις χρησιμοποιώντας ένα ελαστο-πλαστικό μοντέλο

πεπερασμένων στοιχείων βασισμένο στις θερμοκρασίες που προέκυψαν από τη θερμική

ανάλυση και συγκρίθηκαν με πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν με την

τεχνική μέτρησης μέσω καμπυλότητας. Το αναλυτικό μοντέλο επίστρωσης θερμικού

ψεκασμού παρουσιάζεται μέσω φυλλοειδούς ή πολυστρωματικής δομής. Μπορεί να

θεωρηθεί ως ένα κλασικό πρόβλημα κινούμενων οριακών συνθηκών όπου η ανώτερη

επιφάνεια δημιουργείται προοδευτικά με σταθερή ταχύτητα που καθορίζεται από το ρυθμό

ψεκασμού. Για τον υπολογισμό του μεταβατικού θερμοκρασιακού πεδίου, η πηγή

θερμότητας (φλόγα του πλάσματος, απόθεση και στερεοποίηση των τηγμένων σωματιδίων),

λαμβάνεται ως κινούμενη πηγή θερμότητας, ενώ η ανάπτυξη του επιστρώματος

μοντελοποιείται χρησιμοποιώντας διαδοχική ενεργοποίηση των στοιχείων που αποτελούν το
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εκάστοτε στρώμα της επίστρωσης. Για τη μηχανική ανάλυση, οι θερμικές τάσεις

υπολογίστηκαν με βάση τις προκύπτουσες από τη θερμική ανάλυση θερμοκρασίες.

Ορισμένα χαρακτηριστικά του μοντέλου είναι τα εξής:

- O ρυθμός ψεκασμού είναι μικρότερος από το ρυθμό στερεοποίησης των

επιστρωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το επερχόμενο τηγμένο σωματίδιο πάντα θα

προσπίπτει σε στερεοποιημένη επιφάνεια. Οριακά μπορεί να θεωρηθεί ότι ο ρυθμός

στερεοποίησης είναι ίσος με το ρυθμό ψεκασμού. Ουσιαστικά, κάθε τηγμένο

σωματίδιο εναποτίθεται σε ήδη στερεοποιημένη επιφάνεια.

- Η στερεοποίηση λαμβάνει χώρα μετά την παραμόρφωση της υγρής σταγόνας.

Κατά την απόθεση, ένα στρώμα με συγκεκριμένο πάχος προστίθεται ακαριαία

πάνω στην επιφάνεια. Μετά από αυτό δεν προστίθεται καμία μάζα και η ροή

θερμότητας από τα φέροντα θερμά αέρια εξακολουθεί να παρέχει θερμότητα για

το ενδιάμεσο διάστημα μέχρι την άφιξη του επόμενου τηγμένου σωματιδίου. Η

δημιουργία του επιστρώματος πραγματοποιείται με την απόθεση του δεύτερου

στρώματος, του τρίτου, κλπ. Η θεώρηση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα των

Watanabe et.al [Watanabe, 1992], οι οποίοι παρατήρησαν ότι η στερεοποίηση

του τηγμένου σωματιδίου συμβαίνει μετά την παραμόρφωσή του, ότι ο χρόνος που

απαιτείται για τη στερεοποίηση είναι διπλάσιος του χρόνου παραμόρφωσης και ότι

ο μηχανισμός παραμόρφωσης δεν εξαρτάται από το μηχανισμό στερεοποίησης.

Οι θερμοκρασίες και οι τάσεις που προέκυψαν από τη μοντελοποίηση ήταν σε απόλυτη

συμφωνία με τα πειραματικά αποτελέσματα.

Οι Gan et al. [Gan, 2004], ανέπτυξαν ένα ελαστο-πλαστικό μοντέλο πεπερασμένων

στοιχείων για την εκτίμηση των παραμενουσών τάσεων σε επίστρωμα ψεκασμού

πλάσματος κράματος NiCoCrAlY σε δίσκο αλουμινίου (AA1100). Στη μεθοδολογία που

ακολούθησαν η γεωμετρία του μοντέλου μεταβάλλεται με την προσθήκη ενός νέου

στρώματος και τα αποτελέσματα του προηγούμενου στρώματος (θερμοκρασίες στους

κόμβους και μετατόπιση) χρησιμοποιούνται ως φορτία για το επόμενο βήμα της ανάλυσης.

Οι ιδιότητες του υποστρώματος θεωρήθηκαν θερμοκρασιακά εξαρτώμενες, ενώ για το

υλικό της επίστρωσης επιλέχθηκε μη γραμμική συμπεριφορά. Η ανάλυση των Gan et al.

παρέχει τη μεταβατική κατανομή των τάσεων και παραμορφώσεων σε συμφωνία με τα

πειραματικά αποτελέσματα.

Οι παραμένουσες τάσεις έχουν τραβήξει τελευταία το ενδιαφέρον των ερευνητών,

μιας και επηρεάζουν σημαντικά την απόδοση των επιστρωμάτων (αντοχή, αντίσταση σε

θερμικό σοκ και αντοχή σε κόπωση). Για τη μελέτη των παραμενουσών τάσεων

χρησιμοποιούνται τρεις μέθοδοι: πειραματική, αναλυτική και αριθμητική. Για την

πειραματική προσέγγιση των παραμενουσών τάσεων χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές,

όπως η μέθοδος διάτρησης οπής [HAN, 1999], [Santana, 2006], [Montay, 2002], η
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μέθοδος περίθλασης ακτίνων Χ [Ju, 2004], [Kesler, 1998], [Pina, 2003], η μέθοδος

μέτρησης μέσω καμπυλότητας [Liao, 1997], [Chiu, 1992], η μέθοδος διάθλασης δέσμης

νετρονίων [Thompson, 2000], [Albertini, 1999]. Για την αναλυτική προσέγγιση των

παραμενουσών τάσεων έχουν προταθεί αναλυτικά ελαστικά μοντέλα μιας διάστασης από

τον Clyne [Clyne, 1996a], [Clyne, 1996b], [Tsui, 1997a], [Tsui, 1997b], [Tsui,
1997c], [Tsui, 1997d]. Από την άλλη, η πρόοδος των υπολογιστικών εργαλείων έδωσε τη

δυνατότητα μελέτης των παραμενουσών τάσεων με αριθμητικά μοντέλα τα οποία

προσφέρουν, με ευκολία και χαμηλό κόστος, αποτελέσματα με μεγάλη ακρίβεια [Lee,

1992], [Lugscheider, 1998], [Bengtsson, 1997], [Gan, 2004], [Ju, 2004],
[Buchmann, 2000], [Hugot, 2007].
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Κεφάλαιο 2
Πειραματική διαδικασία: Μέτρηση
θερμοκρασιών

Για τη μελέτη της θερμοκρασιακής κατανομής κατά τον ψεκασμό, επελέγει η

περίπτωση δημιουργίας μεταλλικής επίστρωσης με την τεχνική του ατμοσφαιρικού

ψεκασμού πλάσματος.

2.1 Δημιουργία επίστρωσης με την τεχνική του ατμοσφαιρικού
ψεκασμού πλάσματος (APS)

Η μελέτη αφορά στη δημιουργία ενός μεταλλικού επιστρώματος σε υπόστρωμα

χάλυβα επίπεδης γεωμετρίας. Χρησιμοποιήθηκε μια εμπορικά διαθέσιμη σκόνη χαμηλά

κραματωμένου χάλυβα (Fe–1.5%Cr–1.3%Mn–1.1%C), της εταιρείας Sulzer Metco με

κοκκομετρία -38+15 μm. Δοκίμιο χάλυβα AISI 1045 με διαστάσεις 155×40×10mm3,

χρησιμοποιήθηκε ως υπόστρωμα. Πριν τον ψεκασμό πραγματοποιήθηκε αμμοβολή στο

υπόστρωμα με Al2O3 (με κοκκομετρία –24+18) με σκοπό τον καθαρισμό της επιφάνειας

και τη δημιουργία τραχύτητας. Ο ψεκασμός πραγματοποιήθηκε με τις βέλτιστες συνθήκες

που έχουν επιλεγεί (όπως αυτές παρουσιάζονται στην Ενότητα 2). Αρχικά έγινε ένα

πέρασμα προθέρμανσης του μετάλλου βάσης και ακολούθησαν εννέα διαδοχικά

περάσματα ψεκασμού της σκόνης, με τις συνθήκες που περιγράφονται στον Πίνακα 2.1.

Πίνακας 2.1 Συνθήκες ψεκασμού σκόνης XPT512
Ένταση Ρεύματος (A) 600
Τάση Ρεύματος (V) 46
Κύριο αέριο (Ar, lpm) 60
Δευτ. αέριο (H2, lpm) 2
Φέρον αέριο (Ar, lpm) 6
Τροφοδοσία πούδρας (g/min) 50
Απόσταση ψεκασμού (mm) 90
Ταχύτητα ψεκασμού (mm/s) 600
Αριθμός περασμάτων 9
Μέγεθος αλλαγής βήματος (mm) 6
Πάχος επίστρωσης (μm) 250
Διάμετρος σποτ (mm) 30
Χρονική διάρκεια περάσματος (sec) 8

2.2 Μέτρηση θερμοκρασιών κατά τη διάρκεια του ατμοσφαιρικού
ψεκασμού πλάσματος (APS)

Ο εξοπλισμός του Εργαστηρίου Ναυπηγικής Τεχνολογίας που χρησιμοποιήθηκε για

τη μέτρηση θερμοκρασιών αποτελείται από τα εξής τμήματα:
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- Τα θερμοστοιχεία

- Το δέκτη των θερμοστοιχείων

- Το λογισμικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή

Χρησιμοποιήθηκαν τα θερμοστοιχεία Cromel–Alumel ή τύπου Κ, τα οποία  χαρακτηρίζονται

ως γενικής χρήσης και χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές όπου οι αναπτυσσόμενες

θερμοκρασίες καλύπτουν εύρος από -200οC1200oC. Η ευαισθησία τους είναι 41μV/oC. Τα

θερμοστοιχεία αυτής της κατηγορίας δίνουν ακρίβεια μέτρησης 0.025οC για θερμοκρασίες

που κυμαίνονται από -201150οC και 0.1οC για θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -

2001200οC. Τα θερμοστοιχεία είναι της εταιρίας OMEGA. Ο δέκτης των θερμοστοιχείων

μπορεί να επεξεργαστεί το σήμα 5 θερμοστοιχείων και συνδέεται μέσω θύρας USB με

φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος είναι εξοπλισμένος με ειδικό λογισμικό

καταγραφής των αποτελεσμάτων, το pDaqView.

Στην Εικόνα 2.1 περιγράφεται η θέση και το μέγιστο δυνατό βάθος των οπών όπου

τοποθετήθηκαν τα θερμοστοιχεία, εντός του υποστρώματος. Το βάθος των οπών

μετρήθηκε μέσω μικροσκοπίου, μετά από την κοπή του ψεκασμένου δοκιμίου.

Εικόνα 2.1 Απεικόνιση σε κάτοψη των θέσεων των θερμοστοιχείων
(μέγιστο δυνατό βάθος οπών: 1ο TC: 1380 μm, 2ο TC: 1220 μm, 3ο TC: 1160 μm, 4ο TC: 1270 μm,

5ο TC: 1240 μm κάτω από την επιφάνεια ψεκασμού)

Το θερμοκρασιακό πεδίο που κατέγραψαν τα θερμοστοιχεία παρουσιάζεται στο

διαγράμματα της Εικόνας 2.2.
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(β)
Εικόνα 2.2 Θερμοκρασιακή κατανομή στις θέσεις των θερμοστοιχείων (β) λεπτομέρεια του (α)

Η Εικόνα 2.2 παρουσιάζει τους θερμικούς κύκλους στις διάφορες θέσεις του

δοκιμίου όπου τοποθετήθηκαν τα θερμοστοιχεία. Παρατηρείται μια ανακολουθία στα

πειραματικά προφίλ των θερμοκρασιών στις διαφορετικές θέσεις και βάθη όπου

τοποθετήθηκαν τα θερμοστοιχεία. Αν η διαφορά βάθους των θερμοστοιχείων έπρεπε να

θεωρηθεί σημαντικός παράγοντας για την ακρίβεια των μετρήσεων, τότε οι υψηλότερες

θερμοκρασίες έπρεπε να καταγραφούν από τα θερμοστοιχεία που τοποθετήθηκαν σε

μικρότερο βάθος. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν προέκυψε κατά την πειραματική διαδικασία.

Συγκρίνοντας, για παράδειγμα, τα θερμοστοιχεία 1 και 2, το 2ο θα έπρεπε να καταγράψει

υψηλότερες τιμές καθώς βρίσκεται 160μm πιο κοντά στην επιφάνεια σε σχέση με το 1ο. Θα

μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι η σχετική θέση των θερμοστοιχείων, σε σχέση με τη

γεωμετρία της επιφάνειας και τα μεταβατικά φαινόμενα της διαδικασίας, θα μπορούσε να

δικαιολογήσει μια τέτοια συμπεριφορά. Με άλλα λόγια, η ψεκαζόμενη επιφάνεια δεν είναι

ομοιογενής ως προς τη θερμοκρασιακή κατανομή. Αυτή η παρατήρηση ενισχύεται από τη

μελέτη των θερμοστοιχείων ανά ζεύγη τα οποία αντιστοιχούν σε θέσεις συμμετρικές κατά

το διαμήκη άξονα συμμετρίας του δοκιμίου. Ωστόσο, το 1ο και 3ο θερμοστοιχείο ως ζεύγος

αδυνατούν να παρέχουν σαφή συμπεράσματα, καθώς αν και βρίσκονται σε συμμετρικές

θέσεις παρουσιάζουν και τη μεγαλύτερη διαφορά βάθους. Και το ζεύγος των 4 και 5, που

θα μπορούσε να δώσει παρόμοιες μετρήσεις εφόσον η διαφορά στο βάθος τους είναι μόλις

30μm, δίνουν τελικά μεγάλες διαφορές στη θερμοκρασία που έχουν καταγράψει. Τέλος, οι

σχεδόν ίδιες ενδείξεις των 1 και 4, τα οποία έχουν διαφορά στο βάθος τους 110μm και δεν

είναι σε συμμετρικές θέσεις, ενισχύουν  την παραπάνω παρατήρηση. Τέτοιες διαφορές στη

διακύμανση της θερμοκρασίας με το βάθος και τις θέσεις μέτρησης είναι ωστόσο

αποδεκτές σε σχέση με την ακρίβεια διεξαγωγής του πειράματος.
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Κεφάλαιο 3
Υλοποίηση του αριθμητικού μοντέλου

Η διαδικασία του ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος προσεγγίζεται

χρησιμοποιώντας τον κώδικα πεπερασμένων στοιχείων ANSYS. Υπολογίζεται το

θερμοκρασιακό πεδίο που αναπτύσσεται στην πλάκα κατά τη διέλευση της δέσμης του

πλάσματος και για όλη τη διάρκεια του ψεκασμού, μέσω ενός απλουστευμένου μοντέλου

προσομοίωσης λαμβάνοντας τελικά υπόψη και τη θερμική απόκριση των θερμοστοιχείων με

τα οποία πραγματοποιήθηκε η καταγραφή των θερμοκρασιών του πειράματος.

3.1 Θερμικό μοντέλο
Οι μεγάλες διαστάσεις του δοκιμίου (155×40×10mm3) που χρησιμοποιήθηκε για

την πειραματική διαδικασία, σε συνδυασμό με την απαίτηση για ένα λεπτομερές πλέγμα

στοιχείων που θα αποδώσει με ακρίβεια τις θερμοκρασιακές διαβαθμίσεις σε όλη την

επίστρωση, αποτρέπει την προσομοίωση όλου του δοκιμίου.

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο παρατηρήθηκε μια

ανακολουθία στα πειραματικά προφίλ των θερμοκρασιών στις διαφορετικές θέσεις και

βάθη όπου τοποθετήθηκαν τα θερμοστοιχεία. Για να παρακαμφθούν αυτές οι διαφορές

στη διαδικασία ανέγερσης του μοντέλου, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τις θεωρεί ως

σφάλματα μέτρησης οδηγώντας έτσι στις ακόλουθες παραδοχές:

 Αρχικά θεωρήθηκε ότι ο ψεκασμός πραγματοποιείται με τη διέλευση της δέσμης

πλάσματος κατά μήκος της διαμήκους διάστασης του δοκιμίου.

 Το πλάτος του σποτ του πλάσματος θεωρείται αρκετά μεγάλο, θεωρώντας ότι

ψεκάζεται όλη η επιφάνεια του δοκιμίου κατά το πλάτος του.

 Όλα τα πάσα θεωρούνται ισοδύναμα ως προς τη θερμοκρασιακή μεταβολή.

Ακολουθούν δηλαδή την ίδια μορφολογία ως προς την κατανομή των

θερμοκρασιών.

 Θεωρείται ότι το όπλο ψεκασμού διέρχεται στιγμιαία πάνω από την επιφάνεια

ψεκάζοντας μια κυκλική περιοχή, πριν ψεκάσει την επόμενη, κατά μήκος της

διαμήκους διάστασης του δοκιμίου. Με την κατάλληλη ανάλυση χρόνου και

αγνοώντας τις αλληλοεπικαλύψεις, η περιοχή που μοντελοποιείται μπορεί να

θεωρηθεί ότι αποτελείται από μια σειρά από κυλινδρικά στοιχεία, τα οποία

παρουσιάζουν την ίδια θερμοκρασιακή κατανομή, με μια χρονική καθυστέρηση που

επιβάλλεται από την ταχύτητα του όπλου. Έτσι μελετάται ένα τέτοιο κυλινδρικό

στοιχείο με ακτίνα ίση με το σποτ ψεκασμού.
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Αυτό αντιστοιχεί σε μια οποιαδήποτε θέση μέτρησης της θερμοκρασίας θεωρώντας τις

ακόλουθες παραδοχές [Ng, 2005], [Chen, 2010]:
 Η επίπεδη μεταφορά θερμότητας μεταξύ διαδοχικών κυλίνδρων που βρίσκονται

στην ίδια διαδρομή είναι αμελητέα σε σχέση με την πλευρική διάχυση, λόγω της

ταχείας κίνησης του όπλου. Η μεταφορά θερμότητας μεταξύ των αλλεπάλληλων

διαδρομών εισάγει ένα σταθερό σφάλμα, που οφείλεται στην περιοδικότητα του

φαινομένου που προκαλείται από τα πολλαπλά περάσματα και θεωρείται ότι

βρίσκεται εντός αποδεκτών ορίων. Με άλλα λόγια η θερμοκρασιακή κατανομή σε

ολόκληρο το δοκίμιο μπορεί να μελετηθεί χρησιμοποιώντας ένα 2D αξονο-

συμμετρικό μοντέλο που αντιστοιχεί σε ένα από τα κυλινδρικά στοιχεία (Εικόνα

3.1). Το θερμοκρασιακό προφίλ που προκύπτει από την προσομοίωση συγκρίνεται

με τη μέση τιμή των πειραματικών μετρήσεων από τα θερμοστοιχεία 1 και 4 (τα

οποία έδωσαν τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα, αποδίδοντας καλύτερα την

περιοδικότητα του φαινομένου), ώστε να μειωθεί η επίδραση των αποκλίσεων που

αναφέρθηκαν παραπάνω.

Εικόνα 3.1: α) Σχηματική παράσταση του ψεκασμού πλάσματος θεωρώντας ένα κυλινδρικό τμήμα
του δοκιμίου, β) Αξονο-συμμετρική διατομή

Επιπλέον, παραδοχές σχετικά με τη διαδικασία του ατμοσφαιρικού ψεκασμού ελήφθησαν

υπόψη ως εξής:

 Ο ρυθμός ψεκασμού είναι χαμηλότερος από το ρυθμό στερεοποίησης [Sheftler,
1988]. Αυτό σημαίνει ότι το επερχόμενο τηγμένο σωματίδιο πάντα θα προσπίπτει

σε στερεοποιημένη επιφάνεια. Οριακά μπορεί να θεωρηθεί ότι ο ρυθμός

στερεοποίησης είναι ίσος με το ρυθμό ψεκασμού. Ουσιαστικά, κάθε τηγμένο

σωματίδιο εναποτίθεται σε ήδη στερεοποιημένη επιφάνεια. Επίσης η στερεοποίηση

του τηγμένου σωματιδίου συμβαίνει μετά την παραμόρφωσή του, ο χρόνος που
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απαιτείται για τη στερεοποίηση είναι διπλάσιος του χρόνου παραμόρφωσης και ότι

ο μηχανισμός παραμόρφωσης δεν εξαρτάται από το μηχανισμό στερεοποίησης .

Εικόνα 3.2: Πλέγμα πεπερασμένων στοιχείων α) του κυλινδρικού στοιχείου β) του 2D αξονο-
συμμετρικού μοντέλου (η αριστερή πλευρά ανταποκρίνεται στον άξονα συμμετρίας)

Στην Εικόνα 3.2α παρουσιάζεται το πλέγμα του 2D αξονο-συμμετρικού μοντέλου.

Για τη μοντελοποίηση του υποστρώματος και της επίστρωσης χρησιμοποιήθηκαν

τετρακομβικά θερμικά στοιχεία δύο διαστάσεων και αξονοσυμμετρικές ιδιότητες (plane

55). Να σημειωθεί ότι το πλέγμα του μοντέλου περιλαμβάνει το υπόστρωμα και την

επίστρωση που αντιστοιχεί στο τελικό πάχος της. Χρησιμοποιήθηκαν δύο σειρές στοιχείων

ανά κάθε πάσο, ακλουθώντας το σχεδιασμό που προτείνεται από τη βιβλιογραφία [Ng,
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2005], [Chen, 2010], θεωρώντας ότι είναι επαρκής αριθμός για να συμπεριλάβει τις

μεταβατικές θερμικές μεταβολές στην επίστρωση, μοντελοποιώντας τελικά με δεκαοκτώ

σειρές στοιχείων ολόκληρο το πάχος της επίστρωσης (Εικόνα 3.2β). Τα στοιχεία της

επίστρωσης μετά τη δημιουργία του πλέγματος απενεργοποιήθηκαν. Για κάθε νέα

εισερχόμενη στρώση τα στοιχεία που αντιστοιχούν σε αυτήν ενεργοποιούνται προκαλώντας

την εμφάνισή τους στο μοντέλο. Για το υπόστρωμα χρησιμοποιήθηκε σταδιακή αραίωση

του πλέγματος φτάνοντας στην κάτω πλευρά του υποστρώματος λόγο διαστάσεων των

στοιχείων 1/10. Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 1620 στοιχεία και 1705 βαθμοί ελευθερίας.

Οι εξαρτώμενες από τη θερμοκρασία ιδιότητες των υλικών ελήφθησαν από τη βιβλιογραφία

[Matweb] και παραπέμπονται στο παράρτημα 1. Σε κάθε νέο στρώμα τίθεται ως αρχική

συνθήκη η θερμοκρασία τήξης ενώ στο υπόστρωμα ως αρχική συνθήκη ορίζεται η

θερμοκρασία μετά το τέλος του περάσματος προθέρμανσης, όπως προκύπτει από τα

πειραματικά αποτελέσματα. Η απόψυξη των στρωμάτων μεταξύ των πάσων θεωρείται ότι

γίνεται μέσω συναγωγής στον αέρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, ενώ οι συνοριακές

συνθήκες συμμετρίας μείωσαν το μέγεθος του μοντέλου στο μισό του μεγέθους του σποτ

ψεκασμού.

Η θερμική φόρτιση παρέχεται στο μοντέλο μέσω της ενεργοποίησης των νέων

στοιχείων στη θερμοκρασία τήξης τους. Αυτά τα στοιχεία αντιστοιχούν σε υλικό το οποίο

προστίθεται σε κάθε πάσο. Η ενεργοποίηση των στοιχείων διαρκεί ελάχιστο χρόνο,

προσομοιώνοντας την ταχύτατη κίνηση του όπλου στον επόμενο κυλινδρικό τομέα. Αυτό

πρακτικά σημαίνει ότι ο κύλινδρος ψύχεται αμέσως και η θερμότητα απάγεται στο

υπόστρωμα και το περιβάλλον. Ο χρόνος απόψυξης διαρκεί μέχρι το όπλο να σαρώσει και

την υπόλοιπη επιφάνεια και να αποθέσει μια νέα στρώση, δηλαδή 8s. Το περιοδικό προφίλ

της θέρμανσης και ψύξης αποτυπώνεται από την καταγραφή των θερμοστοιχείων TC1 και

TC4. Μετά την ολοκλήρωση και των εννέα πάσων, το σύστημα αφήνεται να ψυχθεί

εντελώς. Προκειμένου να αυτοματοποιηθεί η εφαρμογή των μεταβατικών φαινομένων της

διαδικασίας που περιγράφηκε, δημιουργήθηκε μια υπορουτίνα μέσω της γλώσσας

παραμετρικού σχεδιασμού του ANSYS (APDL), που ελέγχει μέσω προγραμματισμού την

ενεργοποίηση των στοιχείων και τους επακόλουθους χρόνους απόψυξης.
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Κεφάλαιο 4
Αποτελέσματα

4.1 Αποτελέσματα θερμικής ανάλυσης
Στην Εικόνα 4.1 παρουσιάζεται η θερμοκρασιακή κατανομή σε διάφορα βάθη

εντός του υποστρώματος. Είναι εμφανές ότι ο ρυθμός μεταβολής της θερμοκρασίας είναι

υψηλότερος κοντά στην επιφάνεια ψεκασμού, σε σχέση με το ρυθμό μεταβολής της

θερμοκρασίας σε μεγαλύτερο βάθος εντός του υποστρώματος. Μια τέτοια συμπεριφορά

είναι αναμενόμενη σε ένα δυναμικό σύστημα και σύμφωνη με τις εξισώσεις μεταφοράς

θερμότητας, ωστόσο παρέχει πολύτιμα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα

έπρεπε να γίνει η σύγκριση του πειράματος με ένα ιδανικό μοντέλο. Αυτό προσεγγίζεται

στην παρακάτω παράγραφο. Στην Εικόνα 4.2 παρουσιάζεται η κατανομή των

θερμοκρασιών σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές και αριθμό πάσων της προσομοίωσης.

Εικόνα 4.1: Θερμοκρασιακό προφίλ σε διάφορα βάθη
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Εικόνα 4.2: θερμοκρασιακή κατανομή 0.25s μετά το 1ο, 2ο και 8ο πάσο. (οι τιμές αντιστοιχούν σε
oC)

4.2 Αντιστάθμιση της απόκρισης των θερμοστοιχείων
Στην Εικόνα 4.3 παρουσιάζονται συγκριτικά τα προφίλ θερμοκρασιών που

λαμβάνονται μέσω της προσομοίωσης και των πειραματικών μετρήσεων. Παρατηρείται ότι

το προφίλ της θερμοκρασιακής κατανομής των πειραματικών τιμών συγκλίνει με το

αντίστοιχο των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, ωστόσο παρατηρείται μια διαφορά στις

τιμές των κορυφών της κατανομής. Η διαφορά αυτή δεν θα έπρεπε να ερμηνευτεί ως

αποτέλεσμα ανεπαρκούς προσομοίωσης ή λάθους στο σχεδιασμό ή στην εκτέλεση του

πειράματος. Αντίθετα, οδηγεί στην ανάγκη για περαιτέρω έρευνα.

Παρατηρώντας την ταχεία θέρμανση του υλικού κοντά στην επιφάνεια απόθεσης,

τη μείωση του ρυθμού της θερμοκρασίας σε μεγαλύτερο βάθος στο υπόστρωμα (Εικόνα

4.1) και συγκρίνοντας με τις πειραματικές μετρήσεις (Εικόνα 4.3), συμπεραίνεται ότι θα

πρέπει να ληφθεί υπόψη και η δυναμική απόκριση των θερμοστοιχείων. Η θερμική

αδράνεια ενός θερμοστοιχείου επιβάλλει μια χρονική καθυστέρηση καθώς και μια

μεταβολή στο εύρος του προβλεπόμενου θερμοκρασιακού προφίλ, με τον ίδιο τρόπο που

θα αποκρίνονταν ένα ιδανικό θερμοστοιχείο τοποθετημένο σε μεγαλύτερο βάθος. Στην

πραγματικότητα το θερμοστοιχείο δεν προλαβαίνει να φτάσει τη θερμική ισορροπία κατά

τις φάσεις της ταχείας θέρμανσης και απόψυξης, λειτουργώντας ουσιαστικά ως φίλτρο στις

πραγματικές μετρήσεις στα σημεία μέτρησης [Lahoucine, 2005].
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Εικόνα 4.3: Σύγκριση αριθμητικών αποτελεσμάτων με πειραματικές μετρήσεις (μέση τιμή των
θερμοστοιχείων 1 και 4)

Αρκετοί ερευνητές έχουν μελετήσει τη θερμική απόκριση ενός θερμοστοιχείου

[Lahoucine, 2005], [Hashemian, 1990], [Yilmaz, 2008]. Μια γενικά αποδεκτή

θεώρηση υπαγορεύει την αντιμετώπιση του θερμοστοιχείου ως ένα δυναμικό σύστημα

πρώτου βαθμού με συνάρτηση μεταφοράς Laplace G (s) ως εξής:( ) = 1+ 1 ( . 1)
όπου s μεταβλητή Laplace για το χρόνο και είναι ο χρόνος απόκρισης του

θερμοστοιχείου, και ανταποκρίνεται στο χρόνο που απαιτείται από το θερμοστοιχείο να

φτάσει στο 63.2% της τελικής τιμής που μπορεί να μετρήσει και δίνεται από τον

κατασκευαστή.

Για την ολοκλήρωση του θερμικού μοντέλου, δημιουργήθηκε σε MATLAB μια

ρουτίνα που περιγράφει το χρόνο απόκρισης του θερμοστοιχείου (Παράρτημα 1). Το φίλτρο

αυτό εφαρμόστηκε στα αποτελέσματα του θερμικού μοντέλου. Η Εικόνα 4.4 παρουσιάζει

μια σύγκριση του τελικού μοντέλου πρόβλεψης της θερμοκρασίας, μετά την προσομοίωση

και το φιλτράρισμα, με τα πειραματικά αποτελέσματα. Η συμφωνία μεταξύ των δύο

κατανομών είναι απολύτως ικανοποιητική, δεδομένης της πολυπλοκότητας της διαδικασίας

προσομοίωσης, επιβεβαιώνοντας έτσι τις απλουστευμένες παραδοχές που έγιναν

προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το υπολογιστικό κόστος.
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Εικόνα 4.4: Σύγκριση τελικών αριθμητικών αποτελεσμάτων με πειραματικές μετρήσεις (μέση τιμή
των θερμοστοιχείων 1 και 4)
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Κεφάλαιο 5
Συμπεράσματα

Δεδομένης της πολυπλοκότητας των φαινομένων που διέπουν τον ατμοσφαιρικό

ψεκασμό πλάσματος και για την ελαχιστοποίηση του υπολογιστικού κόστους, αναπτύχθηκε

ένα απλουστευμένο μοντέλο προσομοίωσης δημιουργίας επιστρώματος με την τεχνική του

ατμοσφαιρικού ψεκασμού πλάσματος, το οποίο κατέληξε στα παρακάτω:

 Η ασυμφωνία μεταξύ του προφίλ θερμοκρασιών που λαμβάνονται μέσω της

προσομοίωσης και των πειραματικών μετρήσεων δεν ερμηνεύτηκε εξ αρχής ως

αδυναμία πρόβλεψης του μοντέλου ή λάθους στο σχεδιασμό ή στην εκτέλεση του

πειράματος. Αντίθετα οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα σχετική με την απόκριση των

θερμοστοιχείων.

 Η σύγκριση του τελικού μοντέλου πρόβλεψης της θερμοκρασίας με τα πειραματικά

αποτελέσματα, μετά το φιλτράρισμα των αριθμητικών τιμών, έδωσε απολύτως

ικανοποιητική συμφωνία μεταξύ των δύο κατανομών, δεδομένης της

πολυπλοκότητας της διαδικασίας προσομοίωσης, επιβεβαιώνοντας έτσι τις

απλουστευτικές παραδοχές που έγιναν προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το

υπολογιστικό κόστος.
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Κεφάλαιο 1
Γενικά Συμπεράσματα

Υπάρχουν αρκετές μεταβλητές κατά το θερμικό ψεκασμό, ο κατάλληλος

συνδυασμός των οποίων μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή ενός καλού επιστρώματος.

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διδακτορικής διατριβής αποτέλεσε η διερεύνηση της

επίδρασης, στη δημιουργία ποιοτικών επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού, πέντε

σημαντικών παραγόντων, που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες ψεκασμού, με τις ιδιότητες

των πρώτων υλών αλλά και με το είδος της τεχνικής που χρησιμοποιείται κάθε φορά. Τα

αποτελέσματα της παρούσας εργασίας συνοψίζονται ως εξής:

Α) Μελέτη επίδρασης υποστρώματος στις ιδιότητες των επιστρωμάτων. Η

επιλογή κατ’ αρχάς του υλικού του υποστρώματος είναι καθοριστικής σημασίας για τον

ψεκασμό μιας επίστρωσης. Οι μηχανικές ιδιότητες (σκληρότητα, αντοχή), οι θερμικές

ιδιότητες και η τυχόν θερμική κατεργασία που έχει υποστεί είναι παράγοντες οι οποίοι

επιδρούν σημαντικά στη δημιουργίας μιας επικάλυψης, είτε μεταλλικής είτε κεραμικής, και

πρέπει να είναι γνωστές ώστε να μπορεί να καθοριστεί η διαδικασία που θα ακολουθηθεί

για τον ψεκασμό. Για τη μελέτη του μηχανισμού επίδρασης του υποστρώματος,

επιλέχθηκαν δύο ανοξείδωτοι χάλυβες διαφορετικής μικροδομής (ωστενιτικός και

μαρτενσιτικός). Πραγματοποιήθηκε ψεκασμός τόσο με μεταλλική σκόνη όσο και με

κεραμική, χρησιμοποιώντας τις συνθήκες ψεκασμού που προτείνει ο παραγωγός της

εκάστοτε σκόνης, με σκοπό τη διερεύνηση της επίδρασης του υποστρώματος στις ιδιότητες

των δύο διαφορετικών επιστρωμάτων. Για τις συνθήκες ψεκασμού που εφαρμόστηκαν για

τους δύο χάλυβες:

oΟ ατμοσφαιρικός ψεκασμός πλάσματος σε ωστενιτικό χάλυβα οδήγησε σε ένα

ομοιόμορφο επίστρωμα βελτιωμένων μικροδομικών χαρακτηριστικών, με μικρό

ποσοστό πορώδους και ρωγμών και ικανοποιητική πρόσφυση με το υπόστρωμα. Οι

καλές ιδιότητες της μικροδομής οδήγησαν και σε υψηλότερη μικροσκληρότητα αλλά

και βελτιωμένη συμπεριφορά σε τριβή και φθορά.

oΑντίθετα, για την περίπτωση του μαρτενσιτικού χάλυβα, ο ατμοσφαιρικός

ψεκασμός πλάσματος οδήγησε σε επίστρωμα με μεγαλύτερο πορώδες και έντονη την

παρουσία ρωγμών τόσο μεταξύ των στρωμάτων της όσο και εντός των «δομικών»

στοιχείων της δηλαδή εντός των τηγμένων σωματιδίων που έχουν εναποτεθεί. Η

υψηλή θερμική αγωγιμότητα του μαρτενσιτικού χάλυβα είχε ως αποτέλεσμα την

ταχεία απαγωγή της θερμότητας από την επιφάνεια και επομένως χαμηλότερη

θερμοκρασία υποστρώματος. Αυτό οδήγησε σε μη ικανοποιητική απόθεση και

στερεοποίηση των τηγμένων σωματιδίων της σκόνης και κατ’ επέκταση των
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στρωμάτων που αποτελούν την επικάλυψη έχοντας ως αποτέλεσμα και την

υποβάθμιση των μικροδομικών χαρακτηριστικών της.

Β) Επίδραση συνδετικού υλικού στις ιδιότητες των επιστρωμάτων. Ένα

ενδιάμεσο μεταλλικό στρώμα, μεταξύ κεραμικού επιστρώματος και υποστρώματος μπορεί

να βελτιώσει τις μικροδομικές ιδιότητες αλλά και την τριβολογική και μηχανική

συμπεριφορά του κεραμικού επιστρώματος. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή του Ni-5%Al,

ως συνδετικό επίστρωμα μεταξύ του χάλυβα και της κεραμικής επίστρωσης Cr2O3, οδήγησε

σε αύξηση της μικροσκληρότητας, μείωση του ποσοστού του πορώδους κατά ~27%,

αύξηση της αντοχής σε πρόσφυση και βελτίωση της συμπεριφοράς σε φθορά.

Γ) Μελέτη επίδρασης κοκκομετρίας στις ιδιότητες των επιστρωμάτων. Η δομή

και οι ιδιότητες των επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού εξαρτώνται σημαντικά από τη

κοκκομετρία της πούδρας ψεκασμού, από τον τρόπο εισαγωγής της στο δαυλό ψεκασμού

και τις συνθήκες ψεκασμού. Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η δυνατότητα δημιουργίας

επιστρωμάτων από σκόνες νανοκρυσταλλικής δομής με τις τεχνικές του ατμοσφαιρικού

ψεκασμού πλάσματος και του ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου. Οι

ιδιότητες των επιστρωμάτων αυτών συγκρίθηκαν με τις ιδιότητες αντίστοιχων

επιστρωμάτων που παράχθηκαν από σκόνες συμβατικής δομής. Ο ατμοσφαιρικός

ψεκασμός πλάσματος της συμβατικής σκόνης FeCr(Mn)C και της νανοκρυσταλλικής,

προσέφερε δύο επιστρώματα με διαφορετικές ιδιότητες όπως ήταν αναμενόμενο. Η

συμβατική σκόνη έδωσε ένα επίστρωμα με χαμηλή τραχύτητα και χαμηλό ποσοστό

πορώδους. Αντίθετα η επίστρωση νανοκρυσταλλικής σκόνης παρουσίασε αυξημένη

τραχύτητα και υψηλότερο ποσοστό πορώδους γεγονός που αποδίδεται στο ότι η

νανοκρυσταλλική σκόνη ψεκάζεται με χαμηλότερη ηλεκτρική ισχύ για τη διατήρηση της

νανοκρυσταλλικής δομής και μετά την απόθεση. Λόγω του υψηλότερου ποσοστού

πορώδους η νανοκρυσταλλική επίστρωση παρουσίασε χαμηλότερη αντοχή σε πρόσφυση σε

σχέση με τη συμβατική επίστρωση. Παρουσίασαν παρόμοιες τιμές μικροσκληρότητας,

ελαφρώς υψηλότερες στην επίστρωση της νανοκρυσταλλικής σκόνης. Η νανοκρυσταλλική

επίστρωση παρουσίασε μια δι-τροπική μικροδομή η οποία αποτελείται από περιοχές δομής

νανομετρικών διαστάσεων εντός μιας μήτρας πλήρως τηγμένης και επαναστερεοποιημένης

μικρομετρικών διαστάσεων μικροδομής. Σε ότι αφορά τη συμπεριφορά σε τριβή – φθορά, η

νανοκρυσταλλική σκόνη προσφέρει ένα επίστρωμα με μειωμένο συντελεστή τριβής κατά

περίπου 15% σε σχέση με τη συμβατική σκόνη. Σε ότι αφορά τη φθορά των επιστρωμάτων,

αυτή κυμάνθηκε σε χαμηλά επίπεδα και για τα δύο επιστρώματα. Ωστόσο, η

νανοκρυσταλλική επίστρωση παρουσίασε ελαφρώς χαμηλότερη και πιο σταθερή φθορά σε

σχέση με τη συμβατική.
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Με την τεχνική ψεκασμού υψηλής ταχύτητας με καύση προπανίου (HVOF)

παράχθησαν δύο επιστρώσεις οι οποίες παρουσίασαν παρόμοια μικροδομικά

χαρακτηριστικά. Ωστόσο τα άτηκτα σωματίδια Mo στην νανοκρυσταλλική σκόνη είναι

μικρότερα σε μέγεθος και περισσότερο διασκορπισμένα σε σχέση με τη συμβατική

επίστρωση. Επιπλέον η επίστρωση συμβατικής σκόνης παρουσίασε ελαφρώς χαμηλότερη

τραχύτητα αλλά και μικροσκληρότητα σε σχέση με την επίστρωση νανοκρυσταλλικής

δομής. Η αντοχή σε πρόσφυση είναι ιδιαίτερα υψηλή και για τα δύο επιστρώματα (>70

MPa). Η νανοκρυσταλλική σκόνη προσφέρει ένα επίστρωμα με μειωμένο συντελεστή τριβής

κατά περίπου 30% σε σχέση με τη συμβατική σκόνη, όμως η φθορά της είναι υψηλότερη

λόγω του υψηλότερου ποσοστού πορώδους που παρουσιάστηκε.

Δ) Μελέτη επίδρασης του βαθμού οξείδωσης στις ιδιότητες των
επιστρωμάτων. Οι διαφορετικές συνθήκες που οδηγούν σε οξείδωση κατά τον

ατμοσφαιρικό ψεκασμό πλάσματος, δηλαδή η θερμοκρασία προθέρμανσης του

υποστρώματος και κατά συνέπεια ο ρυθμός απόψυξης του ψεκασμένου δοκιμίου,

παράγουν διαφορετικά επιστρώματα. Τα επιστρώματα είχαν παρόμοια χαρακτηριστικά σε

ότι αφορά στο πάχος τους, στη μορφολογία της επιφάνειας (πορώδες και τραχύτητα), στη

μικροδομή και στο συντελεστή τριβής. Ωστόσο παρουσίασαν σημαντική διαφορά στις τιμές

της μικροσκληρότητας που οφείλεται κατά κύριο λόγο στις διαφορετικές θερμοκρασίες

προθέρμανσης μεταξύ των δύο επιστρωμάτων. Επιπλέον, το επίστρωμα που παράχθηκε με

υψηλή θερμοκρασία προθέρμανσης παρουσίασε την υψηλότερη αντοχή σε πρόσφυση και

τη χαμηλότερη φθορά.

Ε) Μελέτη επίδρασης τεχνικής ψεκασμού στις ιδιότητες των επιστρωμάτων
(APS και HPPS). Η ατμόσφαιρα που περιβάλλει το δαυλό του πλάσματος, επηρεάζει

σημαντικά τις ιδιότητες της φλόγας. Η τεχνική ψεκασμού πλάσματος υψηλής πίεσης HPPS

(High Pressure Plasma Spraying), μπορεί να δημιουργήσει επιστρώματα, με σημαντικά

βελτιωμένες επιφανειακές ιδιότητες, κατάλληλες για υψηλών απαιτήσεων εφαρμογές. Οι

ιδιότητες εξαρτώνται σημαντικά από τις συνθήκες της διαδικασίας, όπως η πίεση και η

σύνθεση της ατμόσφαιρας του θαλάμου ψεκασμού, τα αέρια, η θερμοκρασία, η ισχύς, κλπ.

Τα επιστρώματα APS παρουσίασαν τη χαμηλότερη σκληρότητα σε σχέση με τα

επιστρώματα HPPS, για τις οποίες φαίνεται ότι ο τύπος του πλάσματος (υψηλής ή χαμηλής

ενθαλπίας) παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα της μικροδομής και τη μικροσκληρότητα

των επιστρωμάτων. Η σύνθεση του πλάσματος, μέσω της θερμικής χωρητικότητας,

επηρεάζει τη μεταφορά θερμότητας στα σωματίδια και συνεπώς τη διαπλάτυνση και τη

διαδικασία στερεοποίησής τους, που επηρεάζουν τις ιδιότητες των επιστρωμάτων. Η

Ενότητα 5η Γενικά Συμπεράσματα – Προτάσεις για μελλοντική έρευνα



224

μέθοδος ψεκασμού επηρεάζει σημαντικά και την τριβολογική συμπεριφορά των

επιστρωμάτων.

Στ) Σε ότι αφορά στη θερμική ανάλυση της επίστρωσης, λόγω της πολυπλοκότητας της

διαδικασίας και προκειμένου να μειωθεί το υπολογιστκό κόστος επιλέχθηκε να υλοποιηθεί

ένα απλοποιημένο μοντέλο για την ταχύτατη εκτίμηση του θερμοκρασιακού πεδίου. Καθώς

η αλληλεπίδραση μεταξύ γειτονικών περιοχών εισάγει σταθερό αλλά μικρό σφάλμα στη

θερμική συμπεριφορά, δηλαδή για πολλαπλά πάσα και μεγάλη ταχύτητα, η γεωμετρία του

δοκιμίου ενδεχομένως δεν παίζει πολύ ρόλο, και αφού όλη η επιφάνεια είναι ομογενής (σε

όλα τα σημεία πρακτικά η ίδια θερμοκρασιακή ιστορία) ως πρώτη εκτίμηση μελετήθηκε

μόνο μέρος της επίστρωσης. Επιπλέον, ελήφθηκε υπόψη και η δυναμική απόκριση των

θερμοστοιχείων. Η θερμική αδράνεια ενός θερμοστοιχείου επιβάλλει μια χρονική

καθυστέρηση καθώς και μια μεταβολή στο εύρος του προβλεπόμενου θερμοκρασιακού

προφίλ. Έτσι, για την ολοκλήρωση του θερμικού μοντέλου, δημιουργήθηκε σε MATLAB μια

ρουτίνα που περιγράφει το χρόνο απόκρισης του θερμοστοιχείου. Το φίλτρο αυτό

εφαρμόστηκε στα αποτελέσματα του θερμικού μοντέλου, οδηγώντας σε απόλυτη συμφωνία

μεταξύ των δύο κατανομών.
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Κεφάλαιο 2
Προτάσεις για μελλοντική έρευνα

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνήθηκε η επίδραση ορισμένων βασικών

παραμέτρων του θερμικού ψεκασμού στις ιδιότητες κεραμικών και μεταλλικών

επιστρωμάτων. Στόχος της εργασίας αυτής είναι η κατανόηση των θεμελιωδών φυσικών

διαδικασιών που καλύπτουν την τεχνολογία του θερμικού ψεκασμού, η εξοικείωση με τα

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των μεθόδων θερμικού ψεκασμού, οι περιορισμοί και οι

απαιτήσεις της εκάστοτε μεθόδου αλλά και των υλικών που πρόκειται να ψεκασθούν. Μέσω

περιπτωσιολογικών μελετών, οι οποίες ανταποκρίνονται σε τυπικές εφαρμογές των

επιστρωμάτων θερμικού ψεκασμού, ελήφθησαν σημαντικά συμπεράσματα που δύναται να

καθορίζουν κατ’ αρχάς τον αρχικό σχεδιασμό της εφαρμογής μιας τεχνικής θερμικού

ψεκασμού κατά δεύτερον το τελικό προϊόν – επίστρωση σε ότι αφορά στην ποιότητά του,

θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη σε αυτό τον τομέα. Η μελέτη

εστιάστηκε στη διερεύνηση της εξάρτησης των πιο σημαντικών ιδιοτήτων μιας επίστρωσης,

δηλαδή των μικροδομικών χαρακτηριστικών, της τριβολογικής συμπεριφοράς και των

μηχανικών ιδιοτήτων τους.

Στην πειραματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτή την εργασία καταδεικνύεται

σαφώς η εξάρτηση των ιδιοτήτων μιας επίστρωσης (τόσο μεταλλικής όσο και κεραμικής)

από την επιλογή του υποστρώματος. Η μεταλλουργία του υλικού που χρησιμοποιείται ως

υπόστρωμα παίζει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία μιας «καλής» επίστρωσης. Αυτό όμως

δεν είναι ικανό από μόνο του να δώσει την κατάλληλη επίστρωση για τις εκάστοτε

εφαρμογές. Απαιτείται κατ’ αρχάς η κατάλληλη προετοιμασία του υποστρώματος, δηλαδή

καθαρισμός και τράχυνσή του, αλλά και η προθέρμανσή του. Επιπλέον η επιλογή των

συνθηκών ψεκασμού είναι καθοριστικής σημασίας. Η υιοθέτηση των συνθηκών που

προτείνονται από τους κατασκευαστές των σκόνεων δεν δίνουν πάντα τα επιθυμητά

αποτελέσματα. Μια πιο λεπτομερής σχεδίαση των ψεκασμών, μέσω παραμετρικής επιλογής

των συνθηκών θα προσφέρει επιστρώματα βελτιωμένης ποιότητας και θα αποσαφηνίσει

περαιτέρω την επίδραση του υποστρώματος στις ιδιότητες των επιστρωμάτων.

Επιπλέον, η εφαρμογή ενός ενδιάμεσου μεταλλικού στρώματος, μεταξύ κεραμικού

επιστρώματος και υποστρώματος μπορεί να βελτιώσει τις μικροδομικές ιδιότητες αλλά και

την τριβολογική και μηχανική συμπεριφορά του κεραμικού επιστρώματος. Ωστόσο, η

διερεύνηση και άλλων ιδιοτήτων, οι οποίες κρίνονται σημαντικές για την εφαρμογή για την

οποία προορίζονται τα συγκεκριμένα υλικά που μελετήθηκαν, όπως για παράδειγμα η

αντοχή σε διάβρωση θα δώσει επιπλέον συμπεράσματα που αφορούν τον παράγοντα

αυτόν.
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Με βάση τις πρωτοποριακές εξελίξεις στα μέσα της δεκαετίας του 1990, άρχισαν

να κάνουν την εμφάνισή τους νέες τεχνικές θερμικού ψεκασμού καθιστώντας δυνατή την

παραγωγή νανοδομημένων επιστρωμάτων μεγάλου πάχους (μερικές εκατοντάδες

μικρόμετρα) τα οποία παρουσιάζουν αρκετές μοναδικές ιδιότητες, όπως η καλή

θερμομόνωση και αντίσταση σε θερμικό σοκ, εξαιρετική αντοχή στη φθορά και βελτιωμένη

καταλυτική συμπεριφορά. Αυτές οι νέες διαδικασίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:

(i) θερμικός ψεκασμός νανοσυσσωμάτων (nanoagglomerate thermal spraying)

όπου η πρώτη ύλη είναι πούδρες μικρομετρικού μεγέθους με συσσωματώματα

νανομετρικού μεγέθους επιτρέποντας έτσι τη δημιουργία επιστρωμάτων με δι-

τροπική μικροδομή,

(ii) θερμικός ψεκασμός όπου πρώτη ύλη αποτελεί αιώρημα το οποίο περιέχει

νανοσωματίδια (suspension thermal spraying),

(iii) θερμικός ψεκασμός ρευστού πρόδρομου υλικού όπου η πρώτη ύλη είναι

διάλυμα (liquid precursor thermal spraying).
Την τελευταία δεκαετία έχει γίνει μεγάλη πρόοδος από ακαδημαϊκά ερευνητικά

εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες, που συνέβαλαν στην κατανόηση:

(i) των εμπλεκόμενων μηχανισμών (ιδίως οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της ροής

υψηλής ενθαλπίας και του ρεύματος υγρών σταγόνων μέσω μοντέλων

προσομοίωσης και μεθόδων διάγνωσης),

(ii) της «αρχιτεκτονικής» των επιστρωμάτων και των μηχανισμών δημιουργίας τους,

και

(iii) των παραμέτρων που βελτιστοποιούν την παραγωγή επιστρωμάτων με καλές

λειτουργικές ιδιότητες.

Τα επόμενα χρόνια αναμένονται οι πρώτες βιομηχανικές εφαρμογές, πολύ πιθανόν σε

επιστρώματα θερμικής μόνωσης. Ωστόσο, απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις σε ότι αφορά

στη χρήση νανοκρυσταλλικών πρώτων υλών στις συμβατικές μεθόδους θερμικού

ψεκασμού, ειδικότερα στα εξής πεδία:

(i) την καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που λαμβάνουν χώρα κατά την

παραγωγή των επιστρωμάτων ανεξάρτητα από την τεχνική που χρησιμοποιείται

(επίδραση της θερμοκρασίας της επιφάνειας, της ροής θερμότητας του

πλάσματος, της τραχύτητας του υποστρώματος, κλπ.),

(ii) την αύξηση της αποδοτικότητας της απόθεσης, ειδικά για το θερμικό ψεκασμό

αιωρήματος. Αυτό ενδεχομένως απαιτεί την ανάπτυξη νέων δαυλών

πλάσματος, κατάλληλους για τον ψεκασμό ρευστών, με μεγαλύτερη ισχύ ώστε

να αντισταθμίζει την απώλεια ενέργειας από την εξάχνωση της ρευστής πρώτης

ύλης,
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(iii) την καθιέρωση πρωτοκόλλων για το χαρακτηρισμό τέτοιων επιστρωμάτων

κυρίως σε ότι αφορά στην ανάλυση της μορφολογίας και διασποράς των πόρων

που δημιουργούνται και στην αξιολόγηση των μηχανικών ιδιοτήτων τους, όπως

το μέτρο ελαστικότητας, την αντοχή πρόσφυσης και τις παραμένουσες τάσεις,

(iv) την ανάπτυξη πιο πολύπλοκων μετρητικών διατάξεων, για την παρατήρηση και

κατανόηση της συμπεριφοράς μεμονωμένων σταγονιδίων ή σωματιδίων κατά

τον ψεκασμό που επηρεάζουν σημαντικά το τελικό προϊόν.

Εκτός από την αλματώδη εξέλιξη στο πεδίο έρευνας ψεκασμού νανοκρυσταλλικών

πρώτων υλών, σημαντική έρευνα τα τελευταία χρόνια πραγματοποιείται και στην υιοθέτηση

νέων μεθόδων θερμικού ψεκασμού οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα επιλογής νέων υλικών

που μπορούν να ψεκαστούν παρέχοντας επιστρώματα με εξαιρετικές ιδιότητες

διευρύνοντας έτσι τις εφαρμογές στις οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν. Μια τέτοια

μέθοδος είναι ο ψυχρός ψεκασμός. Είναι μια ανερχόμενη τεχνολογία, η οποία αντιμετωπίζει

με επιτυχία τα περισσότερα μειονεκτήματα των κλασικών μεθόδων θερμικού ψεκασμού.

Κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας αρκετές προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη για

τη βελτιστοποίηση αυτής της μεθόδου και τη διερεύνηση των καταλληλότερων υλικών

ψεκασμού, του απαιτούμενου εξοπλισμού και της επέκτασης των εφαρμογών των

παραγόμενων επιστρωμάτων.

Σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1980, ο θερμικός ψεκασμός έχει εξελιχθεί

σημαντικά από μια «τέχνη» σε μια επιστήμη. Αυτή τη στιγμή, είναι δυνατό να παραχθούν

επιστρώσεις προσαρμοσμένες σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας καθιστώντας τον θερμικό

ψεκασμό μια από τις σημαντικότερες διαδικασίες παραγωγής προϊόντων στη βιομηχανία.

Ωστόσο, εκτός από θέματα μάρκετινγκ σε ότι αφορά στην αγορά που απευθύνεται ο

θερμικός ψεκασμός, η ανάπτυξη πρέπει να συνδέεται με τη βελτίωση της

αναπαραγωγισιμότητας μέσω σωστής επιλογής των παραμέτρων του θερμικού ψεκασμού,

δηλαδή της προετοιμασίας της επιφάνειας του υποστρώματος, τις συνθήκες ψεκασμού, και

τη μετά – κατεργασία των επιστρωμάτων. Μια σημαντική προσπάθεια πρέπει να γίνει στους

ακόλουθους τομείς:

(i) Επίτευξη καλύτερου ελέγχου της προετοιμασίας της επιφάνειας του υποστρώματος

με αμμοβολή ώστε οι ακαθαρσίες να παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, η τραχύτητα

να είναι προσαρμοσμένη στα εκάστοτε ψεκαζόμενα σωματίδια και οι

παραμένουσες τάσεις στο επιθυμητό επίπεδο. Αυτό συνδέεται στενά με την επιλογή

του υλικού αμμοβολής, την κοκκομετρία του, την πίεση και το χρόνο αμμοβολής.

Ήδη νέες τεχνικές χρησιμοποιούνται και φαίνονται πολλά υποσχόμενες καθώς

διατηρούν τα επίπεδα των παραπάνω παραμέτρων χαμηλά. Τέτοιες τεχνικές
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τράχυνσης και καθαρισμού είναι η υψηλής πίεσης υδροβολή, η τεχνική με

σωματίδια πάγου και η επιφανειακή κατεργασία με παλμικό laser.

(ii) Είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν, υψηλής ακρίβειας και χαμηλού κόστους,

αισθητήρες παρακολούθησης και καταγραφής των βασικών παραμέτρων

παραγωγής μιας επίστρωσης. Παραμέτρους όπως είναι η κατανομή των τηγμένων

σωματιδίων εντός του δαυλού, η ταχύτητα πρόσκρουσης των σταγονιδίων, η

θερμοκρασία του επιστρώματος και του υποστρώματος και το πάχος του

επιστρώματος κατά τον ψεκασμό.

(iii) Είναι σημαντικό να διερευνηθεί η συσχέτιση των ιδιοτήτων μιας επίστρωσης με τα

προσκρουόμενα σωματίδια καθώς και με τη θερμοκρασία του επιστρώματος και

υποστρώματος αλλά και με το πάχος ανά πέρασμα, κλπ. Αυτή τη στιγμή ίσως είναι

το πιο αδύνατο σημείο στην ερευνητική κοινότητα, καθώς δεν υπάρχουν σαφείς

θεωρήσεις, που να υποστηρίζονται από πειραματικές μετρήσεις, οι οποίες να

καθορίζουν αυτήν την εξάρτηση. Προς το παρόν η συσχέτιση των παραμέτρων

ψεκασμού με τις ιδιότητες των επιστρωμάτων είναι δυνατή μέσω εμπειρικών

σχέσεων που βασίζονται καθαρά σε πειραματικές μετρήσεις.

(iv) Σημαντικό πεδίο έρευνας πρέπει να αποτελέσει και ο έλεγχος της σκόνης (ειδικά τα

λεπτομερή σωματίδια της σκόνης ψεκασμού που προκύπτουν από την εξάχνωση

της πρώτης ύλης) τόσο εντός του θαλάμου ψεκασμού όσο και κοντά στο υπό

κατεργασία δοκίμιο. Η ανάπτυξη μοντέλων ροής κοντά στο υπόστρωμα θα

βοηθήσει στο σχεδιασμό συσκευών αναρρόφησης οι οποίες θα περιορίσουν τα

επίπεδα της σκόνης κοντά στο σημείο ψεκασμού. η βελτίωση σε αυτό το πεδίο δεν

θα βελτιώσει μόνο την ποιότητα του θερμικού ψεκασμού αλλά θα ενισχύσει και τον

περιβαλλοντικό έλεγχο αυτών των διαδικασιών.

(v) Επιπλέον είναι σημαντικό να διαμορφωθούν μέθοδοι on-line ελέγχου των

επιστρωμάτων που θα διασφαλίζουν την ποιότητα των επιστρωμάτων χωρίς να

χρειάζεται μεγάλος αριθμός μεθόδων χαρακτηρισμού τους.
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Παράρτημα 1
Αρχείο εισαγωγής δεδομένων στο μοντέλο
προσομοίωσης
radius = 6e-3
height = 10e-3
total_layer_thickness = 250e-6
number_of_layers = 9
lt = total_layer_thickness/number_of_layers
cooling_time = 4

tmelt = 1500
tambient = 22
hambient = 69.2
subtinit = 28

et,1,plane55,,,1

mp,Dens,1,7.85e3
!mp,c,1,461
!mp,kxx,1,29.8

mptemp,1,0,1468,1528,1597
mpdata,enth,1,1,0,82.467e8,105.461e8,112.156e8
mpdata,kxx,1,1,29.91,31.98,25.34,25.34

blc4,0,0,radius,height
blc4,0,height,radius,total_layer_thickness

aglue,all

lsel,s,line,,1,3,2
lsel,a,line,,7
lesize,all,radius/30

lsel,s,line,,2
lesize,all,10*lt,,,.1

lsel,s,line,,4
lesize,all,10*lt,,,10

lsel,s,line,,9,10
lesize,all,lt/2

allsel,all

MSHKEY,1
amesh,all

nsel,s,loc,y,0
!d,all,temp,25
sf,all,conv,hambient,tambient
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!nsel,s,loc,x,radius
!sf,all,conv,0,0
lsel,s,loc,x,radius
dl,all,,asymm

lsel,s,loc,x,0
dl,all,,symm

lsel,s,line,,7
nsll
sf,all,conv,hambient,tambient

allsel
eplot

/solu
antype,trans
solcontrol,ON,0
nropt,full,,1
outres,all,all
autots,on
deltim,.001,.001,.001
time,.001
asel,s,area,,3
esla
ekill,all
nsle
d,all,all,0
allsel
asel,s,area,,1
da,all,temp,subtinit

time,0.002
deltim,.001,.001,.001
esel,s,elem,,1081,1140
ealive,all
nsle
d,all,temp,tmelt-300
allsel
asel,s,area,,1
dadele,all,temp

time,8
esel,s,elem,,1081,1140
nsle
ddele,all,temp
deltim,0.25,0.25,0.25
allsel

j=8
*do,i,1141,1561,60
time,J+0.001
deltim,.001,.001,.001
esel,s,elem,,i,i+59
ealive,all
nsle
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d,all,temp,tmelt
allsel

j=j+8
time,j
deltim,0.25,0.25,0.25
esel,s,elem,,i,i+59
nsle
ddele,all,temp
allsel
*enddo

time,500
deltim,1,1,10

/post1
plnsol,temp
finish

/post26

*do,k,1,20
NSOL,k+1,106+k,TEMP
*enddo
finish

nsol,2,108,temp

et,1,plane223,11,1,2

mp,kxx,1,49.8
mp,ex,1,197.880e9
mp,prxy,1,0.3
mp,alpx,1,11e-6
mp,reft,1,tambient
tb,biso,1
tbdata,,2.5e8,1.45e9

mp,kxx,2,49.8
mp,ex,2,197.880e9
mp,prxy,2,0.3
mp,alpx,2,11e-6
mp,reft,2,tmelt
tb,biso,2
tbdata,,2.5e8,1.45e9

blc4,0,0,radius,height
blc4,0,height,radius,total_layer_thickness

aglue,all

lsel,s,line,,1,3,2
lsel,a,line,,7
lesize,all,radius/300

lsel,s,line,,2
lesize,all,10*lt,,,.1
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lsel,s,line,,4
lesize,all,10*lt,,,10

lsel,s,line,,9,10
lesize,all,lt/2

allsel,all

MSHKEY,1

mat,1
amesh,1

mat,2
amesh,3

save

allsel

nsel,s,loc,y,0
d,all,all,0
ddele,all,temp
sf,all,conv,hambient,tambient

lsel,s,loc,x,radius
!dl,all,,symm

lsel,s,loc,x,0
dl,all,,symm
allsel

/solu
antype,0
solcontrol,on
autots,on
finish

matlab

importfile('dedomena');
data(1,1) = 0;
data(2,:) = [];
model = data;

for i=2:size(data)
if data(i,1)-data(i-1,1) < 0.002

model(i,:) = [];
end

end

model(:,1) = roundn(model(:,1),-2);

x = model(:,1);
y = model(:,2);
xi = 0:.25:365;
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yi = interp1(x,y,xi);
plot(x,y,'o',xi,yi)

importfile('dedomena2');
model = data;

experiments = xlsread('experiments_mean.xlsx');

figure, hold on;
plot(model(:,1),model(:,2),'b*');
plot(experiments(:,1),experiments(:,2),'m*');
view(2);
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Παράρτημα 2
Ιδιότητες υλικών υποστρώματος και
επίστρωσης

JIS S45C Steel, Normalized
Key Words: Similar to AISI 1045 and DIN CK45.

MatWeb, Your Source for Materials Information - WWW.MATWEB.COM / Page 1 / 1
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Παράρτημα 3
Δημοσιεύσεις που προέκυψαν από τη
διδακτορική διατριβή

A. ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. D. I. Pantelis, Ch. I. Sarafoglou, N. P. Petsas, S. N. Economou, M. Κ. Vardavoulias,

“Tribological Properties of Atmospheric Plasma Sprayed Cr2Ο3 Coatings: Effect of NiAl
Bond Coating”, Surface Engineering, 2007, Vol. 23, No 3, pp. 201-208.

2. Ch. Sarafoglou, D. I. Pantelis, S. Beauvais, M. Jeandin, “Study of Al2O3 Coatings on
AISI 316 Stainless Steel Obtained by Controlled Atmosphere Plasma Spraying
(CAPS)”, Surface and Coatings Technology, 2007, Vol. 202, Is. 1, pp. 155-161.

i. Zórawski, W., Antoszewski, B., “State of art in plasma spraying - [Nowoczesne
rozwia ̧zania plazmotrono ́w do natryskiwania]”, Przeglad Elektrotechniczny 84 (7),
2008, pp. 135-137.

ii. Bogdan Antoszewski, “The formation of antiwear surface layers on elements of
machine parts”, Scientific Problems of Machines Operationand Maintenance, 2 (158)
2009, pp. 7-18.

iii. Dimitris K. Christoulis, Michel Jeandin, Eric Irissou, Jean-Gabriel Legoux and Wolfgang
Knapp (2012). Laser-Assisted Cold Spray (LACS), Nd YAG Laser, Dr. Dan C. Dumitras
(Ed.), ISBN: 978-953-51-0105-5, InTech, Available from:
http://www.intechopen.com/books/nd-yag-laser/laser-assisted-cold-spray-lacs-

iv. Ramachandran, C.S., Balasubramanian, V., Ananthapadmanabhan, P.V.,
Viswabaskaran, V., Understanding the dry sliding wear behaviour of atmospheric
plasma-sprayed rare earth oxide coatings, Materials and Design, Volume 39, August
2012, Pages 234-252

v. Yang, Kai; Feng, Jingwei; Zhou, Xiaming; Tao, Shunyan, “Microstructural
Characterization and Strengthening-Toughening Mechanism of Plasma-Sprayed Al2O3-
Cr2O3 Composite Coatings”, Journal of Thermal Spray Technology (2012), 21(5),
1011-1024.

B. ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
3. D. I. Pantelis, Ch. Sarafoglou, A. Griniari, P. Assimidis, “Tribological Behavior of

Plasma Sprayed Zirconia Coatings on Stainless Steels With and Without Solar
Treatment”, Proc. of the 3rd International Conference: “The Coatings”, 27-29
November 2002, Salonica, pp. 461-470.

4. D. I. Pantelis, A. Griniari, Ch. Sarafoglou and G. Economou, “Tribological Behaviour of
Molybdenum-Base Alloyed Surfaces Of 304L SS Produced by Solar and APS
Treatments”, Proc. of the 3rd International Conference: “The Coatings”, 27-29
November 2002, Salonica, pp. 441-449.

5. Ch. I. Sarafoglou, D. I. Pantelis, A. Karantzalis, “Surface treatments of valves
materials and their effects on surface characteristics”, Proc. of 5th International
Conference: “The Coatings”, Kassandra-Chalkidiki, Greece, 5-7 October 2005,
pp.443-452.

6. Ch. I. Sarafoglou, D. I. Pantelis, M. Jeandin, “Air plasma-sprayed titanium coatings
produced using different oxidation conditions”, Proc. of SMT18 (“Surface
Modification Technologies”, 18th International Conference), Dijon, 15-17 November
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2004, ed. T.S. SUDARSHAN and M. JEANDIN, Publ. by “The Institute of Materials”,
(2006), pp. 119-125.

7. N. Petsas, S. Economou, D.I. Pantelis, Ch.I. Sarafoglou, A. Moutsatsou, M.
Vardavoulias, “Nanophased Thermal Sprayed Alloyed Steel Coatings for Diesel Engine
Components”, Proc. of SMT18 (“Surface Modification Technologies”, 18th

International Conference), Dijon, 15-17 November 2004, ed. T.S. SUDARSHAN and
M. JEANDIN, Publ. by “The Institute of Materials”, (2006), pp. 439-443.

Γ. ΕΘΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
8. Δ.Ι. Παντελής, Χ. Ι. Σαράφογλου, «Μελέτη επικαλύψεων ψεκασμού πλάσματος με in situ

αντίδραση για βιοϊατρικές εφαρμογές», Πρακτικά του 3ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Κεραμικών, 12-13 Δεκεμβρίου 2002, Ε.Μ.Π., Εκδ. Ελληνικής Κεραμικής Εταιρείας,
Δεκέμβριος 2002, σελ. 245-254.

9. Γ. Παπαπάνος, Σ. Οικονόμου, Ν. Πέτσας, Μ. Βαρδαβούλιας, Δ. Παντελής, Χ. Ι.
Σαράφογλου, «Ανάπτυξη Κεραμομεταλλικών Επικαλύψεων με Τεχνολογίες Θερμικού
Ψεκασμού για Χρήση σε Ελατήρια Εμβόλων», Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού
Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής, Πάτρα 29-31 Μαΐου 2003, 29-31 Μαΐου 2003, Εκδ.
Τζιόλα, σελ. 173-176.

10. Ν. Πέτσας, Σ. Οικονόμου, Μ. Βαρδαβούλιας, Χ. Ι.  Σαράφογλου, Δ. Ι. Παντελής,
«Ανάπτυξη και μελέτη συμβατικών και νανοκρυσταλλικών επικαλύψεων κραματωμένου
χάλυβα με τεχνολογίες θερμικού ψεκασμού», Πρακτικά του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου
Μεταλλικών Υλικών, Ε.Μ.Π., Ζωγράφου, 25-26 Νοεμβρίου 2004, σελ. 87-92.

11. Χ. Ι. Σαράφογλου, Δ. Ι. Παντελής, Μ. Καραγκούνη, S. Beauvais, M. Jeandin, «Μελέτη
επικαλύψεων Al2O3 με χρήση ψεκασμού πλάσματος ελεγχόμενης ατμόσφαιρας σε
χάλυβα AISI 316», Πρακτικά του 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κεραμικών, Ε.Μ.Π.,
Ζωγράφου, 8-9 Δεκεμβρίου 2005.
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Παράρτημα 4
Βιογραφικό σημείωμα

Χαρίκλεια Ι. Σαραφογλου

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ημερομηνία γέννησης:       4 Οκτωβρίου 1974

Τόπος γέννησης:                 Αθήνα

Οικογενειακή Κατάσταση: Έγγαμη με 1 παιδί

Διεύθυνση κατοικίας:       Μακρυγιάννη 17-21
Καισαριανή
Τ.Κ. 161 22
Τηλ. 210 72.10.945

Διεύθυνση εργασίας:   Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου
Τ.Κ. 157 73
Τηλ. 210 772 1789
Fax: 210 772 1412

E-mail: chsaraf@mail.ntua.gr

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

2007 – σήμερα Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Απασχολούμαι στο Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας της Σχολής Ναυπηγών
Μηχ/γων Μηχ/κών ως μόνιμο ερευνητικό προσωπικό.

2000 – 2007 Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Απασχολούμαι στο Εργαστήριο Ναυπηγικής Τεχνολογίας της Σχολής Ναυπηγών Μηχ/γων
Μηχ/κών ως ελεύθερος επαγγελματίας ερευνητής, συμμετέχοντας σε ερευνητικά
προγράμματα.

ΣΠΟΥΔΕΣ

1993–1999 Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Δίπλωμα: Οκτώβριος 1999. Βαθμός: 6,36 (Καλώς)
Η διπλωματική μου εργασία εκπονήθηκε στον Τομέα Τεχνολογίας των Κατεργασιών και υπό
την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα κ. Δ. Ι. Παντελή, με θέμα: «Επιφανειακή
κραμάτωση σκόνης SiC σε σιδηρούχα υποστρώματα με χρήση ηλιακής ενέργειας», με
βαθμό 10.
2000-2001
Στο πλαίσιο των διδακτορικών μου υποχρεώσεων παρακολούθησα με επιτυχία τα εξής
μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου:
ΔΠΜΣ της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία
και Επιστήμη»:

1. Υπολογιστικές Μέθοδοι
2. Υλικά Ναυπηγικών και Θαλάσσιων Κατασκευών

ΔΠΜΣ της Σχολής Χημικών Μηχανικών «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών»:
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1. Κατεργασίες Υλικών με Δέσμες Υψηλής Ενέργειας
2. Επιφανειακές Κατεργασίες Υλικών
3. Ιδιότητες Επιφανειών και Διεπιφανειών

2000–Σήμερα Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Υποψήφια διδάκτορας, από τις 7-3-2000, της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών, στην περιοχή της «Ναυπηγικής Τεχνολογίας», με θέμα «Μεταλλουργικός και
τριβολογικός χαρακτηρισμός μεταλλικών και κεραμικών επιστρωμάτων που παράγονται με
χρήση προηγμένων τεχνικών θερμικού ψεκασμού», υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Δ. Ι.
Παντελή

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Το επιστημονικό και ερευνητικό μου έργο εντάσσεται στην περιοχή της επιστήμης και
τεχνολογίας των υλικών, των θερμικών κατεργασιών τους και την εφαρμογή τους στις
Ναυπηγικές και Μηχανολογικές κατασκευές. Πιο συγκεκριμένα οι τομείς στους οποίους
δραστηριοποιούμαι είναι:
 Επιστήμη και Τεχνολογία Τεχνικών Υλικών (μεταλλικών και κεραμικών)
 Συγκολλήσεις κραμάτων χαλκού και πολύτιμων μετάλλων
o Ετερογενής συγκόλληση υψηλής θερμοκρασίας (Brazing).
o Ετερογενής συγκόλληση χαμηλής θερμοκρασίας (Soldering).

 Επιφανειακές κατεργασίες μεταλλικών υλικών
o Δημιουργία επιστρωμάτων μεγάλου πάχους με τεχνικές Θερμικού Ψεκασμού.
o Μεταλλουργικός και μηχανικός χαρακτηρισμός των ως άνω κατεργασμένων

επιφανειών.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΩΤΗΤΩΝ

 AutoCad
 Green Room Conference Athens 2007
 Workshop on Efficient Sample Preparation "Προετοιμασία μεταλλικών δοκιμίων για
παρατήρηση μικροδομής σε μικροσκόπιο", organized by Struers and Priniotakis S.A.I.C, 20
January 2011

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ

 Εμπειρία σε προηγμένες εργαστηριακές μεθόδους χαρακτηρισμού και ποιοτικού
ελέγχου μεταλλικών υλικών και συγκολλητών κατασκευών:
o Μέθοδοι χαρακτηρισμού φυσικών ιδιοτήτων και δομής υλικών:
 Οπτική Μικροσκοπία (Optical Macroscopy - Microscopy)
 Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM)
 Ανάλυση εικόνας (Image Analysis, Leica Application Suite)
 Περίθλαση ακτίνων - X (X-Ray Defraction)

o Μέθοδοι μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων - χαρακτηρισμού επιφανειών:
 Σκληρομέτρηση
 Τριβολογικοί χαρακτηρισμοί (αντοχή σε τριβή και φθορά)
 Προσδιορισμός τραχύτητας
 Έλεγχος πρόσφυσης επιστρωμάτων (adhesion/scratching tests)

 Θερμομηχανική προσομοίωση δημιουργίας επιστρωμάτων με χρήση αριθμητικών
μεθόδων και τη βοήθεια αντίστοιχων υποστηρικτικών πακέτων προγραμμάτων σε
ηλεκτρονικό υπολογιστή (ANSYS, ALGOR).
 Προγραμματισμός σε περιβάλλον Matlab, Visual Basic, Fortran.
 Άριστη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Microsoft Windows.
 Άριστη χρήση του πακέτου προγραμμάτων Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft Access, Microsoft PowerPoint).
 Εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση προτάσεων χρηματοδότησης έρευνας μέσω
Ευρωπαϊκών και Εθνικών προγραμμάτων.
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

A. ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
1. D. I. Pantelis, P. Psyllaki Ch. Sarafoglou, “Surface alloying on cast iron using

concentrated solar energy”, Fonderie - Fondeur d’ aujourd’ hui, 211, (2002), p. 23-
33.
 M.B. de la Mora, O.A. Jaramillo, R. Nava, J. Tagüeña-Martínez and J.A. del Río,

“Viability study of porous silicon photonic mirrors as secondary reflectors for solar
concentration systems”, Solar Energy Materials and Solar Cells, Volume 93, Issue
8, August 2009, Pages 1218-1224

2. D. I. Pantelis, A. Griniari and Ch. Sarafoglou, “Surface alloying of pre-deposited
molybdenum-base powder on 304L stainless steel using concentrated solar energy”,
Solar Energy Materials and Solar Cells, 2005, 89, pp. 1-11.
 Sun Jianchun; Sheng Guangmin; Wang Yuetian; et al., “Study on the Surface

Stainless-Steel-Like Alloying of Commercial Iron”, RARE METAL MATERIALS AND
ENGINEERING, JUL 2011, Volume 40, Supplement 2, pp. 379-383.

3. D. I. Pantelis, Ch. I. Sarafoglou, N. P. Petsas, S. N. Economou, M. Κ. Vardavoulias,
“Tribological Properties of Atmospheric Plasma Sprayed Cr2Ο3 Coatings: Effect of NiAl
Bond Coating”, Surface Engineering, 2007, Vol. 23, No 3, pp. 201-208.

4. Ch. Sarafoglou, D. I. Pantelis, S. Beauvais, M. Jeandin, “Study of Al2O3 Coatings on
AISI 316 Stainless Steel Obtained by Controlled Atmosphere Plasma Spraying
(CAPS)”, Surface and Coatings Technology, 2007, Vol. 202, Is. 1, pp. 155-161.
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3. Εργαστηριακή άσκηση «Κατεργασίες υλικών με συμβατικές μηχανές» στο πλαίσιο
του προπτυχιακού μαθήματος 2ου Εξαμήνου της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών «Μηχανολογικό και Ναυπηγικό Σχέδιο ΙΙ», Ακαδημαϊκά έτη 2000-2001,
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προπτυχιακού μαθήματος 8ου Εξαμήνου της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων
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Τεχνολογία των Υλικών – Ε.Μ.Π.», Οκτώβριος 2001.
 Μ. Καραγκούνη, «Μεταλλογραφική και τριβολογική μελέτη επικαλύψεων
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 Γ. Οικονόμου, «Μελέτη μεθοδολογίας βελτιστοποίησης συγκόλλησης brazing»,
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 Κ. Τριάντου, «Μελέτη βελτιστοποίησης συγκολλήσεων brazing και soldering
κραμάτων πολύτιμων μετάλλων», Μεταπτυχιακή Εργασία στα πλαίσια του Δ.Π.Μ.Σ.
«Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών – Ε.Μ.Π.», Ιούνιος 2006.
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υπόστρωμα ανοξείδωτου ωστενιτικού χάλυβα 316», Μεταπτυχιακή Εργασία στο
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Ναυπηγικό Σχέδιο Ι», Αρ. σελίδων 15.
2. Εργαστηριακή άσκηση «Κατεργασίες υλικών με συμβατικές μηχανές» στο πλαίσιο
του προπτυχιακού μαθήματος της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
«Μηχανολογικό και Ναυπηγικό Σχέδιο ΙΙ», Αρ. σελίδων 16.
3. Εργαστηριακή άσκηση «Συγκολλήσεις Brazing και Soldering» στο πλαίσιο του
προπτυχιακού μαθήματος 8ου Εξαμήνου της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων
Μηχανικών «Επιστήμη και Τεχνική των Συγκολλήσεων», Αρ. σελίδων 14.
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Υπότροφος της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Μ.Π. κατά τα έτη 2002 - 2005
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