
Φερριτικές μικροδομές στους υποευτηκτοειδείς 
χάλυβες 

Ρόλος της ταχύτητας ψύξης στην ανάπτυξη της 
μορφολογίας τους 



Φερρίτης στους υποευτηκτοειδείς 
χάλυβες 

• Σύμφωνα με το ΔΙΦ ο ωστενίτης μετασχηματίζεται αρχικά προς 
φερρίτη. 

• Στις υψηλές θερμοκρασίες με επικρατούσα τη διάχυση οι κόκκοι 
του είναι ισοαξονικοί και αναπτύσσονται στα όρια κόκκου του 
ωστενίτη (grain boundary allotriomorphs, GBA). 

• Στις ενδιάμεσες θερμοκρασίες τα μεν άτομα C έχουν κινητικότητα, 
τα άτομα του Fe όμως δεν έχουν αρκετή. 

• Τότε διάχυση μικρής εμβέλειας ή διατμητικοί μηχανισμοί οδηγούν 
στη δημιουργία φερρίτη μη ισοαξονικού. 

• Στις χαμηλές θερμοκρασίες παύει η κινητικότητα και του C και του 
Fe και ο ωστενίτης μετασχηματίζεται σε μαρτενσίτη κατά τα 
γνωστά. 



Το σύστημα κατάταξης φερριτών Dube 

To σύστημα αυτό παρουσιάζεται 

σχηματικά στο σχήμα και 

χαρακτηρίζει τους βελονόμορφους 

φερρίτες ως «πλευρικές πλάκες 

Widmanstaetten»  

 

Eπάνω εμφανίζονται οι κρύσταλλοι 

GBA, στη μέση οι ιδιόμορφοι 

κρύσταλλοι, ακόμη και μέσα στον 

κόκκο ωστενίτη. 

 

Κάτω ο μαζικός (μπαινιτικός) 

φερρίτης. 

 



Η εργασία Wilson συνδέει τη θερμοκρασία 
μετασχηματισμού με τη μικροδομή 

• Συνεχής ψύξη του κράματος  Fe – 0,01% C. 

• Oι θερμοκρασίες διακοπής της ψύξης συνδέονται με τις 
φερριτικές μικροδομές. 



Aλλοτριόμορφοι ορίων κόκκων vs πλευρικές 
πλάκες Widmanstätten 

Η μικρογραφία είναι του κράματος Fε – 0,2 %C μετά από βαφή 



Ερμηνεία της μικροδομής της προηγούμενης 
καρτέλας 

• Χαμηλός άνθρακας και απουσία στοιχείων κραμάτωσης οδηγούν στον 
αρχικό σχηματισμό των GBA μεταξύ δύο κόκκων ωστενίτη. 

• Οσο προχωρά η ψύξη σταματά η ανάπτυξή τους ως αλλοτριομόρφων και 
συνεχίζεται  πλέον ως πλακών Widmanstätten. 

• Ο Smith προτείνει ότι η αρχική διεπιφάνεια ωστενίτη – φερρίτη στον ένα 
κόκκο εμφανίζει ισχυρό συμβατό χαρακτήρα (coherent). 

• Η πολύ καλή προσαρμογή των ατόμων εκεί καθιστά δύσκολη τη μετακίνηση 
ατόμων από τον έναν κόκκο στον άλλο. Δηλαδή η διεπιφάνεια αυτή 
εμφανίζει χαμηλή κινητικότητα (mobility). 

• Στον άλλο κόκκο η προσαρμογή ατόμων μεταξύ φερρίτη – ωστενίτη δεν 
είναι καλή, το όριο χαρακτηρίζεται ως ασύμβατο. 

• Δια του ορίου αυτού τα άτομα εύκολα μετακινούνται από τη δομή fcc στη 
δομή bcc, το όριο εμφανίζει υψηλή κινητικότητα. 

• Στις υψηλές θερμοκρασίες χωρίς υπόψυξη το ασύμβατο όριο μετακινείται 
εύκολα και δημιουργεί τους αλλοτριόμορφους κρυστάλλους. 

• Στις χαμηλές αυτό σταματά, το ασύμβατο όριο με ισχυρή υπόψυξη και 
υψηλή κινούσα δύναμη μπορεί να εισχωρήσει βέβαια μόνον προς τον έναν 
κόκκο ωστενίτη δημιουργώντας την πλάκα Widmanstätten. 



Πέντε μορφολογίες φερριτών 
1) Πολυγωνικός ή ισοαξονικός φερρίτης (PF) 

     Είναι ο γνωστός προευτηκτοειδής φερρίτης των χαμηλά 
ανθρακούχων χαλύβων.  

     Οι κρύσταλλοί του αναπτύσσονται ως αλλοτριόμορφοι ορίων κόκκων 
ισότιμα προς τις τρεις κατευθύνσεις δημιουργώντας ισοαξονικούς 
κόκκους. 



Πέντε μορφολογίες φερριτών 
2) Φερρίτης Widmanstätten (WF) 

     Χονδρόκοκκη επιμήκης μορφολογία κόκκων εύκολα 
αναγνωρίσιμη στο μεταλλογραφικό μικροσκόπιο. 

     Υπάρχει γενικευμένη παραδοχή ότι σχηματίζεται σε 
υψηλότερες ταχύτητες ψύξης ως προς αυτές των GBA. 



Πέντε μορφολογίες φερριτών 
3) Φερρίτης περίπου πολυγωνικός / μαζικός (massive) 

 

• Ταχεία ψύξη χαλύβων πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε 
άνθρακα από θερμοκρασίες όπου είναι σταθερός ο γ-Fe σε 
θερμοκρασίες όπου είναι σταθερός ο α-Fe οδηγεί σε 
μετασχηματισμό γ/α χωρίς μεταβολή στη χημική σύσταση. 

• Παράγεται έτσι χονδρόκοκκος φερρίτης γνωστός ως μαζικός 
φερρίτης (massive ferrite). 

• Είναι περίπου ισοαξονικός αλλά τα όρια κόκκων του είναι 
ακανόνιστα ενώ του PF αρκετά ομαλά. 

• Οι κόκκοι του εμφανίζουν χαρακτηριστικά ύπαρξης ενδοδομής 

ενώ αυτοί του PF δεν τα εμφανίζουν. 



Πέντε μορφολογίες φερριτών 
3) Μικρογραφία μαζικού φερρίτη 

• Μαζικός φερρίτης ενός ultra-low-carbon steel 
(0,003 %C) 



Πέντε μορφολογίες φερριτών 
4) Μπαινιτικός φερρίτης (bainitic/acicular ferrite, AF) 

• Σε πολύ υψηλές ταχύτητες ψύξης των χαλύβων ultra low 
carbon ο ωστενίτης μετασχηματίζεται σε πολύ λεπτόκκοκο 
φερρίτη (πολύ πιο λεπτόκοκκο από τις ποιότητες που 
αναφέρθηκαν μέχρι τώρα). Πρόκειται για το φερρίτη AF. 

CCT ενός χάλυβα HSLA / ποιότητες φερριτών 



Πέντε μορφολογίες φερριτών 
4) Μπαινιτικός φερρίτης σε χάλυβες 

• Ο intragranular acicular ferrite (IAF) είναι μορφή acicular 
ferrite η οποία αναπτύσσεται μέσα στους ωστενιτικούς 
κόκκους σε μη παράλληλες διευθετήσεις κατά τις συγκολλήσεις  

Αριστερά μικροδομή του AF  Δεξιά διάφορες μορφολογίες φερριτών 



Πέντε μορφολογίες φερριτών 
5) Κοκκώδης φερρίτης (granular ferrite, GF) 

• Σχηματίζεται σε ενδιάμεσες θερμοκρασίες στους χάλυβες πολύ 
χαμηλού άνθρακα και έτσι έχει μεγάλες ομοιότητες με τον acicular 
ferrite.  

• H μικροδομή του αποτελείται από νησίδες παραμένοντα ωστενίτη ή 
Μ/Α διεσπαρμένο σε μήτρα featureless (υψηλή πυκνότητα γρ/ξιών, 
όρια κόκκων μικρής γωνίας, ΔΕΝ προσβάλλονται εύκολα για 
μικρογραφική παρατήρηση) όπως στον AF.  

• H διαφορά του είναι ότι τα διεσπαρμένα κομμάτια είναι ισοαξονικά. 


