
Xάλυβες μέσης περιεκτικότητας σε C 

Medium-Carbon steels 

Πλήρης ανόπτηση, εξομάλυνση και σφαιροποίηση του 
σεμεντίτη 



Τρεις κρίσιμες θερμικές κατεργασίες 

 Στους χάλυβες χαμηλής περιεκτικότητας σε C (Low-Carbon Steels, 
LCS) η επικρατούσα φάση στη μικροδομή είναι ο φερρίτης, αυτός 
ελέγχει τις μηχανικές ιδιότητες του υλικού. Ο περλίτης βρίσκεται σε 
μικρές ποσότητες. 

 Στους χάλυβες μέσης περιεκτικότητας σε C (Medium-Carbon Steels, 
MCS) ο περλίτης συναντάται σε σημαντικές ποσότητες και  
συνεισφέρει σημαντικά στις μηχανικές ιδιότητες. 

 Στους χάλυβες υψηλής περιεκτικότητας σε C (High-Carbon Steels, 
HCS) γίνεται πια λόγος για πλήρως περλιτικές μικροδομές. 

 Στους MCS τρεις σημαντικές θερμικές κατεργασίες ελέγχουν τις 
μηχανικές τους ιδιότητες: 

     * Η πλήρης ανόπτηση (Full Annealing) 

     * Η εξομάλυνση (Normalizing) 

     * H σφαιροποίηση του σεμεντίτη (Spheroidizing) 

 



Πλήρης ανόπτηση 

 Τρεις κύκλοι θερμικών κατεργασιών σε σχέση πάντοτε με το ΔΙΦ 



Τρεις κύκλοι ανοπτήσεων με βάση το ΔΙΦ 

 
 1) Subcritical annealling: Η μέγιστη θερμοκρασία κάτω από την 

κατώτερη κρίσιμη θερμοκρασία Α1 (υποκρίσιμη ανόπτηση). 
 
 2) Ιntercritical annealling: Η μέγιστη θερμοκρασία μεταξύ της Α1 και 

της A3 (υποευτηκτοειδείς χάλυβες) ή της Αcm
 (υπερευτηκτοριδείς). 

 
 3) Full annealling: Η θερμοκρασία όπως στη ζώνη της 

προηγούμενης κάρτας (πλήρης ανόπτηση). 
 
     * Η πλήρης ανόπτηση οδηγεί σε ωστενιτοποίηση του υλικού 

μέσα σε φούρνο, όπου το υλικό αφήνεται να ψυχθεί.  
 
     * Η αργή ψύξη εξασφαλίζει μετασχηματισμό του ωστενίτη προς 

χονδρόκοκκο ισοαξονικό φερρίτη (κοντά στην Α3) και χονδρόκοκκο 
περλίτη (κοντά στην  Α1). Οι δομές αυτές εξασφαλίζουν υψηλή 
ολκιμότητα και σχετικά χαμηλή μηχανική αντοχή. 



Εξομάλυνση (normalizing) 

 Aνάλογος κύκλος για ωστενιτοποίηση (χωρίς μεγέθυνση κόκκου) όπως της 
πλήρους ανόπτησης αλλά η ψύξη εκτελείται στον αέρα. Η μικροδομή 
είναι λεπτόκκοκη  φερριτική / περλιτική.  

 Η σκληρότητα / μηχανική αντοχή είναι υψηλότερες αλλά η ολκιμότητα 
χαμηλότερη. Eφαρμογή στα σφυρήλατα (forgings). 

 Προσέξτε τη σύγκριση FA / N στο διάγραμμα. 



Σφαιροποίηση του σεμεντίτη (spheroidizing) 

Σφαιρόμορφα καρβίδια κατανεμημένα ομοιόμορφα σε φερριτική 
μήτρα…….η πλέον όλκιμη / μαλακή συνθήκη για χάλυβες 



Σφαιροποίηση του σεμεντίτη 

 Η καλή ολκιμότητα των σφαιροποιημένων μικροδομών σημαντική 
για LCS, MCS οι οποίοι υφίστανται ψυχρή παραμόρφωση. 

 Επίσης για τους HCS (High-Carbon Steels) και τους χάλυβες 
εργαλείων (Tool Steels) oι οποίοι θα υποστούν μηχανουργική 
επεξεργασία πριν την τελική σκλήρυνση. 

 Σφαιροποιημένες μικροδομές είναι οι πλέον σταθερές στους 
χάλυβες. 

 Δημιουργούνται πάντοτε όταν υπάρχει αρκετός χρόνος για 
κινητοποίηση στοιχείων ΣΔΑ και του C με διάχυση οπότε 
σχηματίζονται σφαιρίδια καρβιδίων με πυρήνωση και ανάπτυξη. 

 Κινούσα δύναμη για σφαιροποίηση η ελάττωση της διεπιφανειακής 
ενέργειας φερρίτη / σεμεντίτη με τη δημιουργία σφαίρας καρβιδίου. 

 Αντιλαμβάνεσθε ότι υπάρχει ποικιλία δυνατοτήτων θερμικών 
κατεργασιών για επίτευξη της σφαιροποιημένης μικροδομής. 



Σφαιροποίηση του σεμεντίτη – ένα παράδειγμα 

 Μαρτενσίτης του χάλυβα Fe – 0,66 %C – 1 %Mn θερμάνθηκε στους 
700 οC για 24 ώρες. Μεγέθυνση 1000 x. Αντιδραστήριο picral. 



H σφαιροποίηση ζητά πολύ μεγάλους χρόνους για να 

ολοκληρωθεί 

 Χημική σύσταση του χάλυβα, θερμοκρασία σφαιροποίησης, βαθμός 
ανάπτυξης σφαιριδίου (degree of coarsening)………… 

 Στο διάγραμμα ποσοστά σφαιροποιηθέντων καρβιδίων σε 
περλιτικούς fine / medium / coarse grained χάλυβες. Ισόθερμη 
βαφή μεταξύ 700 – 580 οC ακόλουθα σφαιροποίηση στους 700 οC. 


