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1. SARRERA

 

Material baten ezaugarrietan eragin handiena konposizioarena izaten da.
Dena den, kasu batzuetan badago konposizioa aldatu gabe ezaugarri horiek
aldatzea.

Hori tratamendu termikoaren bidez lor daiteke. Tratamendu termikoa:
materiala tenperatura jakin bateraino berotu eta denbora-tarte batez
mantendu eta gero hoztean datza. Tratamendu termikoen aldagaiak hauexek
dira: mantentze-tenperatura, mantentze-denbora eta hozte-abiadura.

Materialak atomoz osaturik daude. Atomo horiek era jakin batean
agertzen dira espazioan kokaturik, zeina materialaren ezaugarria baita.
Kuboak, tetraedroak eta abar osatzen dituzte.

Burdinaren eta beste zenbait elementuren atomoak tenperaturaren
eraginez lekuz aldatzen dira.

Burdina 1539 °C-raino likidoa da. Tenperatura horretara jaisten denean,
solidotzen hasten da, gorputzean zentraturiko sare kubiko izeneko
egituran.
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Hozten jarraituz gero, 1400 °C-tan atomo-egitura honek aldaketa jasaten
du eta aldeetan zentraturiko sare kubiko bihurtzen da.

Azkenik, 910 °C-tan berriro C.C.ra aldatzen da.

Burdinari karbonoa gehitzen bazaio, karbono-atomoak, txikiak izanik,
orain arte ikusitako moduan kokaturik dauden burdin atomoek utzitako
guneetan sartuko dira.
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Gorputzean zentraturiko sare
kubikoa (C. C.)

Aldeetan zentraturiko sare
kubikoa (C C C)

910 °C
C.C. C.C.C



Karbono-atomoak (beltzak) burdinazkoen (zurien) arteko guneetan.

Esandako aldaketak, aldakuntza alotropiko deritzenak, burdinari karbo-
noa gehituta mantendu egiten dira, tenperatura aldatu egiten delarik. Horre-
gatik, Fe-C diagrama erabiltzen da, zeinak tenperatura eta karbono-edukin
bakoitzarentzako aleazio-konposizioa aztertzen baitu.

Karbono-edukia dela eta, Fe-C aleazioak honela deitzen dira:

ALTZAIRUA. Burdina eta karbonoa, azken honen portzentajea % 2
baino txikiagoa izanik.

BURDINURTUA. Burdina eta karbonoa, azken honen portzentajea % 2
baino handiagoa izanik (normalean, % 4’3 C baino gutxiago izaten dute).

Eta aipatutako egiturei izen hauek ematen zaizkie:

Ferrita: gorputzean zentraturiko sare kubikoa edo C.C.

Austenita: aldeetan zentraturiko sare kubikoa edo C.C.C.

Dagoeneko deskribaturiko egiturez gain, karbonoak eta burdinak ondoko
hauek ere osa ditzakete:

• Burdinak eta karbonoak Fe3C (burdin karburoa) osatzen badute, karburo
honi zementita deritzo.
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• Batzuetan, ferrita eta zementita xafla edo orri tartekatuak bezala ager
daitezke, perlita deritzon egituran.

Perlita

Altzairua azkar hozten bada, berriz, martensita lortzen da.

Martensita

8 TEKNOLOGIA MEKANIKOA



2. BURDINA/KARBONO DIAGRAMA

2.1. Sarrera

2.2. ataleko grafikoan burdina/karbono aleazioen diagrama irudikatzen
da. Abzisetan karbono-portzentajeak agertzen dira, eskala logaritmikoan
(altzairuaren zatiak espazio gehien har dezan). Ordenatuetan tenperaturak
ipini dira.

Honako puntu berezi hauek aipa daitezke:

1. Diagramaren muga  % 6’67 C-ri dagokio, hau da, zementitari. Ez dago
% 6’67 baino karbono ugariago duen Fe-C aleaziorik.

2. Eutektiko deritzan C puntuak (% 4’3 C duenak, hain zuzen) % 64’5
burdin karburo du, eta urtze-puntu txikiena du (1130 °C). Horrez gain,
masa osoa solidotzen edo urtzen da tenperatura bakarrean, egoera-alda-
ketan (urtze ala solidotzean) hasiera- eta bukaera-tenperatura desber-
dinak izan beharrean. Karbono-portzentajea % 4’3 ez denean, aldiz, bi
tenperatura daude. Horregatik, ABCD solidotze-hasierako lerroak eta
AHJECF-k elkargunea dute C puntuan, hots, puntu eutektikoan.

Karbono-portzentajea % 4’3 baino txikiagoa denean, solidotze-hasiera
eta -bukaeraren artean austenita prezipitatzen da. % 4’3 baino handiagoa
denean, berriz, zementita prezipitatzen da. Aleazio eutektikoa (% 4’3 C)
tenperatura bakar batean solidotzen da, osagai bakarra emanez. Osagai
honi ledeburita deritzo.

3. E puntuan karbonoak austenitan disolbagarritasun maximoa du.
% 2 C-ko puntu honek burdina/karbono aleazioak bi talde desberdinetan
sailkatzen ditu: altzairuak (% 0’02-% 2 C) eta burdinurtuak
(% 2-% 6’67 C) taldeetan.
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4. S puntua (% 0’8 C, eutektoide deritzona), C puntuaren antzekoa da.
Bertan ez da likidorik agertzen; solidoak soilik baizik.

5. J puntuan, % 0’18 C, austenitak bere tenperatura handiena du: 1492 °C.
Puntu honi peritektiko deritzo.

6. H puntua, % 0’08 C, delta burdinak karbono gehien hartzen duen puntua
da.

7. P puntua, % 0’02 C, ferritak karbono gehien disolbatzen duen puntua da.

Praktikan, azkeneko J, H eta P puntu hauek ez dira interesgarriak.

Ordenatuen ardatzean ondoko tenperatura kritikoak aurki daitezke:

Aco = 210 °C Zementitaren aldakuntza magnetikoa gertatzen da.
Honek bere ferromagnetismoa 210 °C-raino manten-
tzen du.

Ac1 = 723 °C Perlitaren muga.

Ac2 = 768 °C Ferritaren aldakuntza magnetikoaren tenperatura. Ten-
peratura hau gainditu ondoren ferrita ez da magnetikoa.

Ac3 = (SG lerroa). Ferrita-muga: 723 °C-tik 910 °C-ra pasa dezake,
karbono-portzentajearen arabera.

Acm = (SE lerroa). Zementita-muga. 723 °C-tik 1130 °C-ra alda daiteke.

ECF lerroa = 1130°. Ledeburita-muga.

AHJECF lerroa: Urtze-hasieraren tenperaturari dagokio (berotzean),
edo solidotze-bukaerarenari (hoztean). Lerro honen
azpitik metala solidoa da.

ABCD lerroa: berotzean urtze-bukaeraren eta hoztean solidotze-
-hasieraren tenperaturari dagokiona da. Gainetik metal
guztia egoera likidoan dago. Lerro honen eta aurrene-
koaren artean likido eta solido nahasia dago.

Ac4 = (HB lerroa) Austenitaren goi-muga da, 1492 °C.
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2.2. Burdina/karbono diagrama

ALTZAIRUEN TRATAMENDU TERMIKOAK   11

°C

1600

1500

1400

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
% 0 % 2 % 3

1492

Galdaketa-tenperatura

Forjaketazko
soldaketa

Forjaketa-
-tenperaturak

Zailtasuna
igotzeko iraoketa

Tentsio-laisaipena

Suberaketa
Xaflakor amerikarra (Beltza)

Xaflakor europarra (Zuria)

Lan mekanikorako
tenperatura-muga

Zahartzapen
goi-muga
Altzairuak Burdinurtuak

Hipoeutektoideak Hiperreutektoideak

Zementazioa
Normalizazioa

Suberaketa
osoa

Altzairu
errearen gunea

LIKIDO + AUSTENITA

AUSTENITA + ZEMENTITA

FERRITA + AUSTENITA

AUSTENITA

FERRITA

LIKIDOA
BURDINA + LIKIDOA

δ

M
H B

E C F

D

P S

Acm

Aco

Ac3-2-1

Ac3

Ac2

Ac1

G

A

1130

910

768

723

% 4,3 % 6,67

Karbono-portzentajea

% 0,8



3. TRATAMENDU TERMIKOAK

3.1. Sarrera

Tratamendu termikoak, tenperatura eta baldintza jakinetan eginiko
berotze- eta hozte-eragiketak dira. Altzairuei (eta beste zenbait metal eta
aleaziori) eragiten zaizkie erabilera-ezaugarri egokiagoak emateko.

Tratamendu termikoek ez dute konposizio kimikoa aldatzen, baina bai
beste zenbait ezaugarri, hala nola osagaiak, egitura eta egoera mekanikoa.

Tratamendu termikoen bidez altzairuaren osagaiak aldatu egiten dira,
burdinaren egoera alotropikoa transformatuz. Ale-tamaina eta osagaien
banaketa aldatuz, egitura modifika daiteke. Tenplaketak tentsioak eragiten
ditu altzairuan. Suberaketaz, normalizazioaz zein iraoketaz eginiko trata-
menduek, aldiz, tentsio horiek desagertarazi egiten dituzte. Egoera meka-
nikoa tentsioek eragina izanik, berau tratamenduen bidez alda daiteke.

Tratamendu termiko garrantzitsuenak hauexek dira: suberaketa, tenpla-
keta eta iraoketa.

Suberaketa

Tenperatura jakin bateraino berotu eta denboraldi baten ondoren geldiro
hoztean datza.

Tenplaketa

Materiala tenperatura kritikoraino berotzen da, eta gero oso azkar hozten
da. Horrela ez zaio uzten berotzean lorturiko osagaien transformazio norma-
lak jasaten. Lortzen den osagai ez-normalak egitura kristalino deformatua
du, eta dituen deformazio-tentsioek gogortasuna handiagotu egiten dute.
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Tenplaketaren helburua materialaren gogortasuna eta erresistentzia
mekanikoa handiagotzea da.

Iraoketa

Iraoketa tenplaketaren tratamendu osagarria da, eta metal tenplatuei
bakarrik eragiten zaie.

Iraoketa tenplaketa martensitikoa jasan duten piezei ematen zaie.
Tratamendu honen helburua pieza tenplatuen zailtasuna hobetzea da, nahiz
eta gogortasuna jaitsiarazi.

Berotze-tenperatura tenplaketarena baino txikiagoa da. Zenbat eta han-
diagoa eta mantentze-denbora luzeagoa, hainbat eta txikiagoa da gogor-
tasuna eta hainbat eta hobea zailtasuna.

Tratamendu honetan, hozte-abiadurak ondorioetan ez du inolako
eraginik.

Muflazko labea
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3.2. Tratamendu termikoen garapena

Hiru fase bereiz daitezke:

1. Tenperatura maximorainoko berotzea
2. Tenperatura horretan mantentzea
3. Giro-tenperaturarainoko hoztea.

Metalen tratamendu termikoetan eskatutako propietateak ez lortzea
materialaren kalitate txarraren errua dela pentsatu bada ere, gehienetan ten-
peratura handiegira igotzeagatik edo mantentze-denbora laburregia edo
luzeegia izateagatik da.

Tenperatura-igoerak pieza osoan uniformea izan behar duenez, beroketa-
-labea giro-tenperaturan dagoelarik hasi behar da. Horrela ez da diferentzia
nabarmenik izango barnealde eta kanpoaldearen artean.

Adibidez, karbono-altzairuetan tenperatura 850 °C-raino igotzeko
denborak gutxienez lodiera-milimetroko minutu batekoa izan behar du.

Altzairugileak berak ematen ditu material bakoitzaren tratamendu-
-tenperaturak.

Berotze-tenperatura altuegia bada (urtze-puntura hurbiltzen delarik),
metalak egitura larria eta hauskorra hartuko du, aleen inguruan dauden
ezpurutasunak urtu egiten direlako eta gero, solidotzean, aleekiko kohesio-
rik gabe beira-mintz mehe bezala geratzen direlako.

Orduan metala erreta dagoela esaten da, eta ez dago inola ere berrizta-
tzerik.

Goi-tenperaturako mantentze-denborak ere bere eragina du ale-tamainan.
Beraz, ahalik eta denbora laburrenean egin behar da tratamendua.
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Austenizazio osoa lortzeko, lodiera-milimetro bakoitzeko 1-2 minutuz
mantentzea nahikoa dela kalkulatzen da.

Azkenik, hoztea da tratamenduak bereizteko aukera ematen digun
parametroa.

Fe-C diagrama oreka-diagrama da. Beraz, oso hozte geldoetan bakarrik
erabil daiteke (suberaketetan). Hoztea azkarragoa bada, lorturiko osagaiak
eta beren arteko proportzioak desberdinak izango dira (tenplaketa hobea ala
txarragoa). Geroago ikusiko denez, tenplaketa ona izan dadin hozte-abia-
durak minimoa izan behar du.

Tratamendu termikoen diseinurako beste diagrama-mota bat erabiltzen
da; S kurba, Transformazio Isotermiko diagrama edo TTT (hau da,
Tenperatura-Denbora-Transformazioa) diagrama deritzona. Hauek 3.3.3.3.
atalean aztertuko dira.

3.3. Tratamendu Termikoen Sailkapena

3.3.1. Suberaketak

Suberaketaren helburu nagusia, errazago landu ahal izateko altzairua
biguntzea da. Suberaketa-mota desberdinak daude, eta berezitasuna berotze-
-tenperaturan datza. Ac3 edo Acm eta Ac1 edo Ac3-2-1 (ikus Fe/C diagrama)
puntu kritikoen artean egiten bada, austenizazio ez-osokoa deritzo. Ac3 edo
Acm-ren gainetik egiten badira, berriz, superkritikoak edo austenizazio
osokoak dira, eta, azkenik, Ac1 edo Ac3-2-1 baino beherago eginez gero,
suberaketa azpikritikoak.

Beste suberaketa-mota bat isotermikoa izan daiteke. Hauetan austenita
tenperatura konstante mantenduz transformatzen da.

Labur-labur aipatuz, erabiltzen diren suberaketak honakoak dira:
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– Suberaketa superkritikoak

• Austenizazio osokoa: berriztatze-suberaketa
• Austenizazio ez-osokoa: austenizazio ez-osoko suberaketa globularra

– Suberaketa azpikritikoak

• Suberaketa globularra
• Biguntze-suberaketa
• Garraztasunaren aurkako suberaketa
• Egonkortze-suberaketa

– Suberaketa isotermikoak

• Austenizazio osoko suberaketa
• Austenizazio ez-osoko suberaketa
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3 3.1.1. Berriztatze-suberaketa

Altzairua Ac3 edo Acm (altzairuaren karbono-portzentajearen arabera)
tenperatura kritikoak baino goraxeagoraino berotzen da, material guztia
austenita bihur dadin. Gero, labe barruan oso astiro hozten da. Azkenean,
ferrita eta perlita (hipoeutektoidea denean) edo zementita eta perlita
(hiperreutektoidea denean) lortzen dira.

Karbono-altzairuak Ac3 edo Acm baino 20-40 °C gorago berotzen dira.

% 0’5 baino karbono gutxiago duten karbono-altzairuak 10° orduko,
20°/h, 30°/h, 50°/h eta 100°/h-ko abiaduraz hozten dira.

% 0’5 eta % 0’9 karbono-portzentajea duten altzairuetan, hozte-
-abiadurak 15°/h-koa baino txikiagoa izan behar du.

Hozteak oso geldoa izan behar du. Batez ere, perlitaren sortze-tartean,
hots, 723 °C–600 °C tartean.

Tenperatura Acl baino beheragokoa denean (600-500 °C) transforma-
ziorik gertatzen ez denez, pieza labetik atera eta azkar hoz daiteke.
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Berriztatze-suberaketa % 0’6 baino karbono gehiago duten karbono-
-altzairuak biguntzeko erabiltzen da. % 0’6 baino urriago dutenetan, aldiz,
egitura ordenatu eta xehetzeko.

% 0’1-0’5 karbono duten altzairuak airetan hoztu behar dira, alea hazi ez
dadin.

3.3.1.2. Austenizazio ez-osoko suberaketa globularra

Behe-tenperatura kritikoa (Acl edo Ac3-2-1) baino 30-50 °C goragoraino
berotzen da eta 15°/h baino astiroago hozten 500 °C-raino.

Altzairuak xafletako perlita-egitura badu, Ac3-2-1 baino 20 bat gradu
beherago mantendu behar da denbora-tarte batez. Gero, dagokion tenperatu-
raraino berotu eta labean hozten da.

Aleazio-elementuak direla eta, nahiz eta astiro hoztu gogortzeko joera
handia dutenez, suberaketa-mota hau altzairu aleatuak biguntzeko erabiltzen
da.
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Egitura globularrak lortzeko beste prozedura bat tenperatura Acl edo
Ac3-2-1 inguruan oszilaraztea da.

3.3.1.3. Suberaketa globular azpikritikoa

Altzairua Acl edo Ac3-2-1-tik oso gerturaino berotuz eta gero oso astiro
hoztuz egiten da suberaketa globular hau.

Prozesu honetan, zementitak forma globularra hartzen du, eta zenbat eta
suberaketa-tenperatura altuagoa zementita-partikulak hainbat eta biribila-
goak dira. Globulizazioa azkarragoa izango da hasierako egitura xehea
denean.

Xaflazko perlita Perlita globularra

Gomendaturiko tenperatura 680 °C-koa da karbono-altzairuentzat.

Hozteari dagokionez, 500 °C-tara iritsi arte 15°/h baino geldoagoa izan
behar du.

3.3.1.4. Biguntze-suberaketa azpikritikoa

Biguntze-suberaketa soilik deritzo, eta altzairua Acl edo Ac3-2-l baino
tenperatura baxuagora berotzean eta airetan hozten uztean  datza.
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Helburua kromo/nikel- eta kromo/molibdeno-altzairuak eta erresistentzia
handiko altzairu aleatuak biguntzea da. Altzairu hauen tenplaketa-abiadura
kritikoa oso txikia da, eta berriztatze-suberaketa eraginez gero bigundu
beharrean tenplatu egingo lirateke. Karbono-altzairuetan ere erabiltzen da.

Tratamendu honen abantaila, oso erraza eta azkarra izateaz gain, hozteak
arreta berezirik gabe egin ahal izatea da.

3.3.1.5. Garraztasunaren aurkako suberaketa edo birkristaltze-suberaketa

Hotzean tenkatu edo ijetzi diren altzairuak gogortu egiten dira eta
zailtasuna galtzen dute. Zenbait ijezketa edo trefilazio jarraian egin
ondoren, sekzio-murrizketa handia izan bada, lanean segitzea ezinezkoa
gerta daiteke, altzairua gogor eta hauskor bihurtu eta azkenean hautsi egiten
delako. Orduan altzairuak garraztasun handiegia duela esaten da.

Hotzeko lanak eta suberaketak mikroegitura eta propietate mekanikoetan
duten eragina
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Altzairuaren harikortasuna eta xaflakortasuna hobetzeko eta hotzean
beste tenkaketa eta ijezketak eragin ahal izateko, garraztasuna orekatzeko
tratamendu termiko bat eman behar zaio. Horregatik deritzo garraztasu-
naren aurkako suberaketa.

Tratamendu termiko hau honetan datza: 600-700 °C-raino berotzen da
eta gero airetan hoztu, edo, altzairua oxidatzea saihestu nahi bada, labean.
Tratamendu hau karbono gutxiko altzairuz eginak diren zumitzak, hariak
eta abar suberatzeko egiten da; hotzean landu direnean luzatu diren ferrita-
-aleak birkristaldu egiten baitira.

3.3.1.6. Egonkortze-suberaketa edo zahartzapen artifiziala

Pieza tratatuak, mekanizatuak edo hotzean deformatuak
100-200 °C-raino berotzen dira, tenperatura horretan luzaro mantenduz
(batzuetan 100 orduz). Azkenik, geldiro hozten dira airetan.

Tratamendu honen helburua eragiketa mekaniko eta termikoen ondoren
gelditu diren hondar-tentsioak lasaitzea da, ondorengo deformazioak
saihestuz. Tenkaturiko altzairu estragozoetan erresistentzia ere igoarazten
du.

Berez, tratamendu hau zahartzapen artifiziala besterik ez da; altzairuek
giro-tenperaturan denboraren poderioz izango luketen transformazioak
bizkortzen baitu.
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3.3.1.7. Suberaketa isotermikoa

Altzairua Acl baino gorago (batzuetan Ac3 baino gorago) berotzean eta
Ar1 baino beheraxeago azkar hoztean datza. Altzairua tenperatura honetan
mantentzen da austenita/perlita transformazioa burutu arte. Azkenik, airetan
hozten da.

Berotze-tenperatura Ac3 baino altuagoa izan bada, austenizazio osoko
suberaketa isotermiko deritzo; berotzea bukatzean altzairua austenitaz osa-
turik baitago.
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Berotze-tenperatura Acl eta Ac3 bitartekoa izan bada, austenizazio
ez-osoko suberaketa isotermiko deritzo; perlita bakarrik bihurtzen baita
austenita.

Suberaketa hau berriztatze-suberaketa baino azkarragoa da.

Tratamendu hau oso erabilia da aleazio urriko zementazio- eta eraikun-
tza-altzairu batzuetan tornu automatikozko mekanizazioa errazteko.

3.3.2. Normalizazioa

Normalizazioa altzairuei bakarrik eragiten zaien berriztatze-suberaketa
eta tenplaketaren arteko tratamendua da.

Metala Ac3 (ikus Fe-C diagrama) tenperatura kritikoa baino 40-50 °C
gorago berotzen da eta altzairu guztia austenizatu ondoren (egoera austeniti-
koan) aire geldotan hozten uzten da.
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Normalizazioaren helburua akastun tratamendu termikoak jasan dituen
edo beroan ala hotzean (forjaketaz, ijezketaz eta abarrez) landua izan den
altzairua bere egoera "normalera" itzultzea da. Honela egitura xehetu egiten
da eta barne-tentsioak kendu.

Normalizazioaren berezitasuna hozketan datza: airetan egiten da. Beraz,
hozte-abiadura suberaketarena baino azkarragoa da (hauetan pieza labe
barruan hozten baita), baina tenplaketarena baino geldoagoa (tenplaketa
uretan, oliotan eta abarretan egiten baita).

3.3.3. Tenplaketa

Berotze- eta hozte-prozesua da, eta azken hau abiadura minimo azkarraz
egiten da. Altzairu eta tenplaketa-ingurune bakoitzari dagokion abiadura
minimo honi, kritiko deritzo.

Ziklo honen bitartez altzairu guztia austenita bihurtu nahi da, eta gero,
azkar hoztuta, austenita martensita bihurtu, hau altzairu tenplatuen osagai
tipikoa izanik.

Praktikan, zementita bera martensita baino gogorragoa denez, ez dago
altzairu hiperreutektoideen zementita austenita bihurtu beharrik.
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Honez gain, ez da beti austenita osoa martensita bihurtzen; kasu
batzuetan behar den hozte-abiadura azkarra ezin baita lortu. Orduan, beste
zenbait osagai agertzen da; bainita, adibidez.

Tenplaturiko altzairuen gogortasuna karbono-edukiaren araberakoa da:
zenbat eta karbono gutxiago, hainbat eta gogorragoa izango da altzairua.

Altzairu  hiperreutektoideetako  martensitak,  berriz, gutxi gorabehera
% 0’80ko C-edukia du. Honek altzairuaren karbono-portzentajearen mende-
koa ez dela adierazten du. Altzairu hauen gogortasuna tenplatu ondoren
berdintsua izaten da.

Altzairu bigunaren (suberatuaren) eta gogorraren (tenplatuaren) trakzio-
-diagramak

3.3.3.1. Tenplaketaren lehenengo fasea: berotzea

Fase honen helburua, teorian, altzairu guztia austenita bihurtzea da.
Garapena hiru aldagai hauek definitzen dute: berotze-abiadurak, tenperatura
maximoak eta tenperatura horretako mantentze-denborak.
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Erabili ohi diren tenplaketa-tenperaturak hauexek dira: altzairu hipoeu-
tektoideetan Ac3 tenperatura kritiko teorikoa baino gutxienez 50 °C handia-
goak izaten dira, altzairu hiperreutektoideetan, Ac3-2-1 baino 50 °C altua-
goak, azken hauek zementita+perlita baitute, eta zementita martensita baino
gogorragoa baita.

3.3.3.2. Tenplaketaren bigarren fasea: hoztea

Berez, berotzean sorturiko austenita osoa martensita (oso gogorra da)
bihurtzeko egiten da. Tenplaketa batzuetan, hala eta guztiz ere, azken osa-
gaia bainita deritzona da.

Hozte-fasearen ezaugarri nagusia austenita guztia martensita bihurtzeko
behar den hozte-abiadura minimoa da. Abiadura honi tenplaketa-abiadura
kritiko deritzo.

Abiadura hauek 200°/s eta 600°/s bitartekoak izan ohi dira, karbono-
-edukiaren arabera.

Aleazio-elementuek tenplaketa-abiadura kritikoa jaitsiarazi egiten dute:
zenbait altzairu (oso aleatuak) airetan tenplatzen dira, 50°/s baino abiadura
txikiagoaz.

3.3.3.3. S kurbak

Ikusi dugunez, austenita hoztean ferrita bihurtzen da. Altzairua tenpera-
tura kritikoa baino zenbat eta beherago hoztu, transformazioa hainbat eta
azkarragoa da (hau da, arinago hasten da).

Ordenatuetan tenperatura eta abzisetan denbora dituen diagraman
austenitaren transformazio-hasiera eta -bukaerako puntuak irudikatzen
baditugu, S forma duten irudiko kurbak lortzen dira.
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Diagrama honetan, piezaren denborarekiko tenperatura-aldakuntza
ematen diguten hozte-kurbak irudika daitezke (I, II, III, IV, V kurbak).

Transformazio-(S-)-kurbak eta hozte-kurbak.

I kurba aztertuz, 100 °C-raino hozten denbora luzez (ia 2 ordu) irauten
duela ikus daiteke. Austenita 2 minututan hasten da transformatzen, eta
6 minututan amaitzen. Suberaketa izan daiteke.

II hozte-kurba 2 min-tan 600 °C-raino iristen da; III kurba 15 bat segun-
dotan; IV kurba, 4 segundotan, V kurba 1 s baino gutxiagotan (tenplaketa).

Transformazioa ere gero eta arinago hasten da; 2 min-tik (I kurba) 4 s-ra
(IV kurba). Transformazio-bukaerari dagokionez, lehenengo kasuan
6 min-tan gertatzen da. IIan, berriz, 30 s-tan.

V kurba tenplaketaren karakteristikoa da; austenita ez da oreka-osagai
(ferrita, perlita) bihurtzen: horren azkar hoztean lortzen dena martensita
da. Transformazio hau Ms tenperaturan hasten da eta Mf-n amaitzen (% 100
martensita).
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IV kurba, perlita transformazio-hasieran sartzen denez, gaizki eginiko
tenplaketarena izan daiteke. Beraz, austenita-zati bat martensita bihurtzen
bada ere, bestea dagoeneko perlita transformatu da, eta materiala bigunegia
da. Ondorioz, tenplaketa ez-egokia.

Azpimarratu beharra dago austenita dela transformatzen dena. % 10
austenita beste edozer bihurtzen bada (adibidez, perlita), martensita lor-
tzeko geratzen den austenita bakarrik izango da, hots, materialaren % 90.

Beraz, gogortasun maximoa izan nahi bada (hau da, % 100 martensita),
tenplaketan hozte-kurbak, gehienez jota, transformazio-hasieraren kurbare-
kiko ukitzaile izan behar du. Hau da, abiadura minimo bat dago; tenpla-
keta-abiadura kritikoa, hain zuzen. Astiroago hozten bada, kurba trans-
formazio-zatian sartuko da eta ez da % 100 martensita lortuko.

3.3.3.4. Tenplaketan eragina duten faktoreak

Pieza-tamaina, konposizioa, ale-tamaina eta erabilitako hozte-ingurunea
dira.

* Piezen tamainaren eragina

Piezaren tamainak garrantzi handia du tenplaketan. Profil meheetan,
berotzean zein hoztean tenperatura-diferentzia txikia sortzen da kanpoalde
eta barnealdearen artean. Lodiera edo diametro handiko piezetan, berriz,
barnealdeko tenperatura kanpoaldekoarena baino txikiagoa da berotzean,
eta altuagoa hoztean. Hau kontuan izanik, tenplaketa moduko hozte azkar
bat egin nahi bada, barnealdea tenplatu gabe gera daiteke bere hozte-abia-
dura kritikoa baino txikiagoa bada.

Berotzeari dagokionez, pieza-tamainak ez du eragin handirik, prozesua
luzatzea alde batera utzita.
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Barne- eta kanpoaldeko hozte-diferentzia

S kurbak aztertuz, gainazaleko hozte-abiadura kritikoa baino azkarragoa
da. Barnea, berriz, astiroago hozten da, austenitaren transformazio-gunean
sartzen da, eta ez da martensitarik sortuko.

* Konposizioaren eragina

Oro har, aleazio-elementuek tenplaketa erraztu egiten dute, eta elementu
bakoitzaren eragina oso desberdina izaten da.

Manganesoa eta molibdenoa dira tenplagarritasunean eragin handiena
duten elementuak.
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Bestalde, boroak altzairuaren tenplagarritasunean duen eragina azpi-
marratu behar da. Oso kantitate txikia, % 0’003tik 0’006rainoko boroa,
alegia, aski da tenplagarritasuna nabarmen hobetzeko. Aleazio-elementu
eraginkorrena eta tenplakorrena da.

% 0’30etik 0’50erainoko karbonoa duten altzairuetan erabiltzen da batez ere.

* Ale-tamainaren eragina

Ale-tamainak abiadura kritikoan du bere eragin nabarmenena. Konposi-
zio bereko altzairuetan, ale larrikoen abiadura kritikoak ale xehekoenak
baino txikiagoak dira, hots, ale larriko altzairuek ale xehekoek baino tenpla-
garritasun handiagoa dute.

* Hozte-ingurunearen eragina

Hozte-ingurune aproposena abiadura kritikoa baino zertxobait azkarra-
goa lortzen duena da.

Hozte-kurbak ingurune desberdinetan
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Tenplaketa-abiadura azkarregia bada, barnealdea eta kanpoaldea des-
berdin hozten denez, tenplaketa hobetu beharrean, tentsioak eta pitzadurak
eragin daitezke. Hoztea geldoa bada, uniformeagoa izango da.

Karbono-altzairuen abiadura kritikoak oso handiak dira: % 0’50eko
C-altzairuetan 350 °C/s-ko abiadura eta % 0’80ko C-altzairuetan
200 °C/s-ko abiadura erabiltzen dira. Altzairu berezietan abiadurak askoz
ere txikiagoak dira, eta 35 °C/s-koak izatera hel daitezke.

Hozte-ingurune erabilienak hauexek dira:

Ura: gehienez 20 °C-tan.

Olioak: suhartze-tenperaturak 180 °C-koa eta errekuntza-tenperaturak
200 °C-koa (gutxienez) izan behar dute, su hartzeko arriskua
saihesteko.

Beruna: altzairu berezizko erremintak, malgukiak eta "piano-hariak"
tenplatzeko erabili ohi da. Berun-bainuak 400-600 °C-tan egon
behar du.

Merkurioa: pieza apurterrazak tenplatzeko erabiltzen da; kirurgia-
-tresnerian, hain zuzen. Merkurioa erabiltzea oso garestia da.

Gatz urtuak: gaur egun, asko erabili ohi dira gatz urtuzko bainuak, zeinak
kloruroz, nitratoz, karbonatoz, zianuroz eta abarrez osatuak
diren. 150-1300 °C bitartean erabiltzen dira. Gatz hauek hozte-
-ingurune gisa erabiltzeaz gain, berotu, zementatu eta nitrura-
tzeko ere erabiltzen dira.
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Piezak hozteko erak tenplaketan

3.3 3.5. Tenplaketa-motak

Oro har, zortzi tenplaketa-mota erabiltzen dira. Beren arteko desberdin-
tasuna, eragiketa-teknikan eta lorturiko emaitzetan datza.
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Tenplaketa arruntak: austenizazio osokoak
austenizazio ez-osokoak

Tenplaketa etenak: uretan eta oliotan
uretan eta airetan

Tenplaketa isotermikoak: austempering-a
martempering-a

Gainazaleko tenplaketak: oxiazetilenikoa
indukziozkoa

• Austenizazio osoko tenplaketa arrunta

Altzairu hipoeutektoideei (% 0’80 C baino gutxiago dutenei) eragin ohi
zaie austenizazio osoko tenplaketa arrunta. Altzairua behar den arretaz
berotzen da Ac3 + 50 °C-raino. Tenperatura honetan mantentzen da material
guztia austenita bihurtu arte (denbora pieza-tamainaren funtzio izanik).
Azkenik, ingurune egokian hozten da: uretan, oliotan eta abarretan. Abia-
dura kritikoa baino azkarrago hoztu behar da. Tenplaketa ona bada, osagai
bakarra martensita izango da.
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• Austenizazio ez-osoko tenplaketa arrunta

Austenizazio  ez-osoko  tenplaketa  arrunta  altzairu  hiperreutektoideei
(% 0’80 baino karbono gehiago dutenei) eragin ohi zaie. Altzairua Ac3-2-1 +
50 °C-raino berotzen da, austenita perlita soilik bihur dadin. Gero, azkar
hozten da (kritikoa baino abiadura handiagoz), sortutako austenita marten-
sita bihur dadin eta transformatu gabeko zementitarekin altzairuaren osagai
gisa gera dadin.

• Ur eta oliotako tenplaketa etena

Tenplaketa hau nahiko arrunta da, baina lehenbizi uretan hozten da,
abiadura kritikoa baino azkarrago hoz dadin, eta gero oliotan, austeni-
ta/martensita transformazioa gerta dadin.

Forma bihurriko eta uretako tenplaketa duten altzairuzko tresnak tenpla-
tzeko erabiltzen da. Bigarren tenplaketa, oliotan egiten dena, erremintaren
lodiera desberdinetan tenperatura-diferentzia nabariak saihesteko da, ten-
tsioek eraginiko deformazio- eta pitzadura-arriskurik egon ez dadin.

Oliotako tenplaketa altzairuzko barra lodietan ere erabiltzen da.
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• Ur eta airetako tenplaketa etena

Tenplaketa-mota hau aurrekoaren antzeko beste tenplaketa-mota bat da.
Pieza uretan hozten da 250 °C-raino eta gero airetan hozten da.

Tenperaturak gune guztietan berdindu egiten dira, deformazioak eta
pitzadurak sortzea saihestuz. Oliotan eta airetan ere egin daiteke.

Tratamendu hau karraskak tenplatzeko erabiltzen da. Erremintak
800 °C-raino berotzen dira segundo batzuetan. Uretan hozten dira eta
oraindik bero daudelarik airetara ateratzen dira. Hozketa airetan amaitzen
da.

• Austempering-a

Tratamendu isotermikoa da, eta austenita tenperatura konstantean
bihurtzen da. Tenplaketa atzeratua edo tenplaketa bainitikoa ere deitzen
zaio.

Altzairua Ac3 edo Ac3-2-1 baino tenperatura altuagoraino berotzen da eta
gero bat-batean hoztu Ms (martensitaren transformazio-hasiera) baino ten-
peratura altuagoraino, tenperatura hau 250-550 °C bitartekoa izanik. Trans-
formazioa isotermikoki gertatzen da, austenita bainita bihurtuz, eta ez du
iraoketaren beharrik.

Abantailak hauexek dira: barne-tentsiorik eza eta zailtasun handia.

Pieza txikiak edo % 0’50-1’20 C duten karbono-altzairuzko edo aleazio
txikiko altzairuzko erremintak fabrikatzeko erabiltzen da.
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• Martempering-a

Beste tratamendu isotermiko bat da. Altzairua Ac3 edo Ac3-2-1 baino
gorago berotzen da eta gero Ms (200-300°C) baino goraxeago oso azkar
hoztu. Pieza bainuan mantentzen da tenperatura masa osoan berdindu arte,
baina denbora luzeegia izan gabe, transformazio isotermikoa has ez dadin.
Gero pieza atera egiten da eta airetan hoztu, iraoketa eragiten zaiolarik.

Azken osagaia martensita iraotua da.
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Abantaila nagusia deformazio eta tentsiorik ez izatea da.

Engranaje, trokel, errodamenduen errodadura-pista eta abar tratatzeko
erabiltzen da.

3.3.4. Iraoketa

Iraoketa tenplaketaren tratamendu osagarria da, eta honen ondoren egiten
da.

Altzairua tenplatu ondoren, Acl baino tenperatura baxuagora berotzen da,
eta hoztea airetan egiten da (nahiz eta altzairu batzuk uretan edo oliotan
hozten diren).

Tenplaketa+Iraoketa tratamenduari, hobekuntza deritzo.

Iraoketaren helburua altzairu tenplatuen zailtasuna (erresilientzia) hobe-
tzea da, eta gogortasuna, erresistentzia mekanikoa eta elastikotasun-muga
jaitsi egiten dira. Iraoketarekin materialari tenplaketan eraginiko barne-
-tentsioak txikiagotu egiten dira.

Batzuetan, hala ere, aleazio txikiko altzairua iraotuta gogortasuna txikia-
gotu beharrean handiagotu egiten da. Hori hondar-austenita martensita
bihurtzen delako gertatzen da.

3.3.4.1. Iraoketan eragiten duten faktoreak

Hauexek dira iraoketan eragiten duten faktore garrantzitsuenak: piezaren
hasierako egoera, iraoketa-tenperatura, iraoketa-iraupena eta piezaren
tamaina.

Hozte-abiadurak ez du eraginik, teorikoki, iraoketan. Hala ere,
bat-batean ez hozten saiatu behar da, barne-tentsioak eta deformazioak ager
ez daitezen.
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• Piezaren hasierako egoeraren eragina

Iraotzen den altzairua martensita hutsez osatua denaren ala hondar-
-austenitazko portzentaje altua duenaren arabera, oso ondorio desberdinak
izango ditu.

• Iraoketa-tenperaturaren eragina

Mantentze-denbora bera izanik, gogortasuna iraoketa-tenperaturarekin
igotzen da 100 °C-ra iritsi arte. Hori zementita-partikula xeheen prezi-
pitazioagatik gertatzen dela uste da.

200-300 °C bitartean, gogortasuna oso azkar txikiagotzen da, eta
txikiagotze hori tenperatura-gehikuntzarekiko proportzionala da.

Azkenik, zenbat eta tenperatura altuagoa izan, behar den denbora hainbat
eta laburragoa da (iraoketa-ondorioak azkarrago lortzen dira).

Iraoketa-tenperatura erabilienak eraikuntza-altzairuetan 400 °C eta Ac1
bitartekoak dira. Erreminta-altzairuetan 200-300 °C-koak izaten dira.

Gatz-bainuzko labeak

• Iraoketako denbora-tartearen eragina

Iraoketa-tenperatura 150 °C baino altuagoa denean, gogortasuna nabar-
men txikiagotzen da lehenengo 30 minutuetan. Txikiagotze hori oso
azkarra da lehenbiziko 10 segundoetan.
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Tenperatura eta iraupena faktore osagarriak dira, ikus daitekeenez.

• Pieza-tamainaren eragina

Martensita-kantitate handiko guneetan tratamenduaren eragina nabarme-
nagoa denez, diametro handiko piezak iraotzen direnean, efektu berdin-
tzailea sortzen da. Hortaz, iraoketak martensita hutsa duen zonaren go-
gortasuna transizio-guneena edo beste osagaiak dituztenena baino
gehiago jaitsiarazten du.

Iraoketak, beraz, pieza handien tenplaketan lorturiko gogortasun-
-diferentziak leuntzen ditu.

3.3.4.2. Iraoketa baxuagatiko hauskortasuna

Iraoketa bi tenperatura-tarte berezitan egiten denean, zailtasuna igo egin
beharrean jaitsi egiten da.

Lehenbiziko kasua, iraoketa baxuagatiko hauskortasuna deritzona,
250-400 °C bitartekoa da. Tenperatura-tarte horretan martensita-orratzak
inguratzen dituen zementita-mintza sortzen da.

400 °C-tik gora berotzen bada, berriz, sarea desagertu egiten da, eta
zailtasuna handiagotu egiten da.
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Iraoketa-tenperaturaren eragina

3.3.4.3. Gogortasun sekundarioa

Molibdeno-, wolframio- edo kromo-altzairu batzuei gogortasuna igo
egiten zaie 500-600 °C-tan. Igoera honi gogortasun sekundarioa deritzo, eta
batzuetan oso nabarmena da.

3.3.4.4. Iraoketa bikoitza

Erremintak fabrikatzeko erabiltzen diren kromo-eduki txikiko altzairu
laster eta deformagaitzak tenplatu ondoren bi aldiz iraotzen dira.

Altzairu  hauek  tenplatu  ondoren  hondar-austenita  ugari izaten dute
(% 25erainokoa izan daiteke).
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Lehenengo iraoketan, martensita iraotzen da eta austenita behe-bainita
bihurtu, aleazio-elementuen karburoak prezipitatu egiten direlarik.

Bigarren iraoketan, iraoturiko martensita ez da aldatzen, baina behe-
-bainita martensita iraotu bihurtzen da, eta oso egitura uniformea geratzen
da.

3.3.4.5. Iraoketaren garrantzia

Tenplaketak materiala iraoketarako prestatzeko besterik ez du balio.
Iraoketan lortzen dira dagokion erabilerarako propietate egokiak.

Tenplaketa zenbat eta hobea, hainbat eta propietate-esparru zabalagoa
lortuko da iraoketan, eta gogortasuna txikiagotu eta zailtasuna handiagotu
egiten dira.

Gainera, iraoketan barne-tentsioak desagertu egiten dira. Materiala
egonkortu eta egitura homogenoagoa lortzen da.

3.4. Tenplagarritasuna

Tenplaketa ona lortzeko pieza altzairu bakoitzaren ezaugarri den abia-
dura minimoaz hoztu behar da. Pieza handia bada astiroago hozten denez,
gainazala tenplatzen den bitartean barnealdea ez tenplatzea gerta daiteke.

Material batek tenplatzeko duen gaitasunari tenplagarritasuna deritzo
eta barneraketaren neurriak adierazten du.

Tenplaturiko pieza handi baten zeharkako ebakidura batean gogortasu-
nak neurtzen badira, kanpotik barrurantz txikiagotu egiten direla ikusiko da.

Pieza txikia bada, berriz, gainazalean eta barnealdean gogortasun bera
lortuko da.
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Altzairu bereko baina diametro desberdineko pieza zilindrikoak baldin-
tza berdinetan tenplatzen badira, gogortasuna pieza bakoitzaren erradioan
zehar neurtuz, jarraian ateratzen diren U kurba deritzonak lortzen dira.
Hauek tenplaketa noraino sartu den adierazten dute.

U kurbak

Lor daitekeen gogortasun maximoa karbono-edukiaren mendekoa da.
Karbono-portzentajea ezagutuz gero, tenplaketa-kalitate bakoitzari
dagokion gogortasuna kalkula daiteke

Martensita-edukiak gogortasunean duen eragina
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- Diametro kritikoa

Bere zentroan % 50 martensita izateko pieza batek behar duen diame-
troari diametro kritiko deritzo.

Diametro hau eta tenplagarritasuna, hozte-ingurunearen mendekoak dira:
seberitate handiena duena (eraginkorrena) ura da.

3.4.1. Jominy saiakuntza

Tenplagarritasuna definitzeko metodo erabiliena gaur egun Jominy saia-
kuntza da. 25’4 mm-ko diametroa eta 100 mm-ko luzera duen altzairuzko
probeta bat tenplaketa-tenperaturara berotzean eta zilindroaren oinarri baten
kontra botatako ur-zorrotada baten bidez hoztean datza. Ondoren, zilindroan
bi sortzaile mekanizatzen dira (180°-ra kokatuak) eta gogortasunak
neurtzen dira tenplaturiko muturretik hasita tarte jakin batzuetara. Hurrengo
irudietan, probetaren forma eta arauturiko hozte-sistemaren irudiak eta
gogortasunak vs. muturretiko distantziaren irudikapen grafikoa ematen dira.
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4. GAINAZAL-TRATAMENDUAK

Zementazioa, nitrurazioa eta karbonitrurazioa, aldaketa kimikozko
tratamendu termikoak izanik, piezen gainazalean gogortasun handia eta
erdigunean zailtasun ona behar direnean erabiltzen dira.

4.1. Zementazioa

Tratamendu termiko hau definitzeko normalean erabiltzen den zementa-
zio hitza baino egokiagoa litzateke gainazaleko karburazio erabiltzea.

Zementazio-tratamendu termikoaren bidez, karbono gutxiko altzairuaren
gainazaleko eduki kimikoa aldatu egiten da. Piezaren gainazalean karbono-
-kantitatea handiagotu egiten da, eta erdigunearen konposizio kimikoa ez da
ukitzen. Horrela, tratamendu termiko egokia aplikatu ondoren, gainazala
gogorra izanik, erdigunean zailtasun handia izango dugu.

Engranaje baten gainazal zementatua

Zementatzeko erabiltzen diren altzairuek % 0’25 baino karbono gutxiago
izaten dute. Tratamendu honen bidez % 0’70-1’10 C duen geruza lor dai-
teke.
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Jarraian eginiko tenplaketak 60 HRC baino gogortasun handiagoa
ezartzen dio gainazaleko geruza honi.

Zementazioaren helburu nagusia, gainazal-gogortasun handia eta bar-
nean zailtasun ona duten piezak lortzea da. Beraz, tratamendu honek bi fase
ditu: gainazaleko karburazioa eta ondorengo tenplaketa. Azkenik, tenpla-
turiko piezei tentsioak kentzeko iraoketa ematen zaie.

Pieza-gainazala karbonoz aberastea, pieza karbonozko ingurunean
750-1100 °C-raino berotuz egiten da (gehienetan, 870-950 °C bitartean).
Berotze honen iraupena zenbait aldagairekin erlazionatuta dago. Garrantzi-
tsuena, mintz zementatuak izan behar duen lodiera da.

Zementazio-prozedura erabilienak hauexek dira: ingurune solidoa,
ingurune likidoa (gatz urtuak) eta gas-ingurunea (metanoa, CO2).

Prozedura zaharrena ingurune solidoan egiten dena da, baina gaur egun
ez da oso erabilia, gatz urtuetako bainu-tekniken eta, batez ere, gas-
-inguruneko zementazioaren garapen handia direla eta.

Zementazio-kutxa Gatz-bainuko labea

Zementatu ondoren piezak tenplatu egiten dira. Tenplaketa hau era des-
berdinetan egin daiteke: zuzeneko tenplaketa, tenplaketa bakuna eta tenpla-
keta bikoitza.
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Zuzeneko tenplaketan piezak zementazio-tenperaturatik (edo tenperatura
txikiagotik) abiatuz zuzenean tenplatzen dira. Hau da metodo egokiena
zementazioa likidotan edo gasetan egiten denean. Eragiketa honetan altzairu
egokiak erabili behar dira, hau da, ale xeheko altzairuak. Beraz, austenitaren
ale-hazkuntzazko tenperaturak zementazio-tenperatura baino handiagoa
izan behar du.

Tenplaketa bakunean zementazio-tenperaturatik giro-tenperaturara piezen
hozte kontrolatua egiten da, barnean nahi den egitura izan ahal izateko.
Ondoren, piezak berriro berotu egiten dira Ac3 baino beherago (aleazio
handiko altzairuetan) edo gorago (barnean erresistentzia handiko aleazio
ertaineko altzairuetan: hegazkin, automobil eta abarretarako piezetan).

Tenplaketa bikoitza: piezak zementazio-tenperaturatik giro-
-tenperaturaraino hozten dira. Ondoren, barnealdeari dagokion tenplaketa-
-tenperaturaraino berotzen dira, eta ingurune egokienean hoztu (uretan,
oliotan edo gatz urtuetan). Azkenik, geruza zementatuaren tenplaketa-
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-tenperaturaraino berotzen dira (lehengoa baino txikiagoa da) eta hoztu
egiten dira.

Azkenik, tenplaturiko piezak iraotu egiten dira (behe-tenperaturan,
100-250 °C), tenplaketan sortutako tentsioak askatzeko. Gogortasun-galera
txikia da; 1-2 HRC-koa, hain zuzen.

Kontsideratu behar den oso puntu garrantzitsua piezen deformazioa da.
Bi fenomeno hauengatik gertatzen da:

a) Piezaren ebakiduran hozte-prozesuan sortutako irregulartasunengatik.
Puntu desberdinen artean tenperatura-diferentzia handiak agertzen dira,
bolumen-diferentziak sortuz.

b) Austenita transformatzen denean bolumena handiagotu egiten delako.

Bi faktore hauek elkartzen direnean, deformazio handiak sor daitezke,
eta piezen konformazioan sortutako tentsioei batu egiten zaizkie. Deforma-
zio hauek aurreikustea oso garrantzitsua da, nahiz eta batzuetan piezen
formagatik saihestu ezinezkoak diren.

4.2. Nitrurazioa

Tratamendu hau pieza-gainazalera nitrogenoa sartzean datza. Geruza
nitruratua zementatua baino gogorragoa da. Pieza nitrogeno ugari duen
ingurunean iraotzen da.
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Nitrurazio-labea

Tratamendu hau gasetan edo likidotan egin daiteke. Antzinako izenak
("tenplaketazko nitrurazioa" eta "nitrurazio biguna") dagoeneko ez dira
zuzenak).

4.3. Karbonitrurazioa

Nitrogenoa eta karbonoa batera sartzen dira gainazalean. Piezak karbono
eta nitrogeno ugari dituen ingurune likidoan edo gasetan tenperatura
jakinean mantentzean datza.

Nitrogenoak austenita/ferrita transformazio-kurba tenperatura txikiagora
desplazatzen du. Honi esker, difusioa eta transformazio martensitikoa
tenperatura txikiagoetan lortzen da. Gainazaleko karbono- eta nitrogeno-
-edukiak handiagotu egiten dira bien eraginez.

Gainazal karbonitruratua gogorra eta higadurarekiko eta nekearekiko
erresistentzia handikoa da. Itsasgarritasuna txikiagotu egiten du ukipen-
-azalen marruskadura-baldintzak hobetuz. Korrosioarekiko erresistentzia
handiagotzen du. Horrez gain, makurdura-zein bihurdura-jarduera ziklikoez
sortutako nekearekiko erresistentzia hobetu egiten du eta presio zein
talkarekikoa ere bai.
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Zementazio-, karbonitrurazio- eta nitrurazio-prozesuen eskema

Piezaren deformazioak zementaziokoak baino txikiagoak dira; tenpera-
tura txikiagoak erabiltzen baitira. Tratamendu hau mekanizatu behar ez
diren pieza bukatuei ematen zaie. Bestela, gainazaleko nitruro-mintza sun-
tsitu egingo litzateke.

4.4. Gainazal-tenplaketa

Piezei gainazal-gogortasun handia, erresistentzia mekaniko ona eta
barne-zailtasuna emateko erabiltzen den beste tratamendu termiko bat da
gainazal-tenplaketa.

Piezaren gainazala bakarrik berotu eta tenplatzean datza, eta barneak ez
du tratamendurik jasaten. Beroketa metodo desberdinez lor daiteke:

4.4.1 Oxiazetilenozko tenplaketa

Tenplaketa-mota hau oxiazetilenozko garraz gainazaleko zati bat
bakarrik berotzean eta gero tenplaketa-abiadura kritikoa baino azkarrago
hoztean datza. Hozteko, gehienetan ur-zorrotada erabiltzen da, baina aire-
-korrontea ere erabil daiteke, edo piezak ur- edo olio-ontzi batera sar dai-
tezke.
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Garra hurbiltzeko erak

Tenplaketa hau (karbono ugariago duten altzairuekin gainazala zuritu
egin daitekeenez) % 0’30-0’60 karbono duten altzairuei eragiten zaie. Ten-
platuriko geruzaren sakonera 1 mm eta 6 mm bitartekoa izaten da. Sople-
tearen aitzinapen-abiadura 100 mm/min-koa da, eta berotzeko behar den
denboraren araberakoa da, hau da, nahi den tenplaketa-sakoneraren arabe-
rakoa.

4.4.2. Indukziozko tenplaketa

Gaur egun erabiliena da. Oinarria oxiazetilenozko tenplaketaren berdina
da, baina berotzea goi-maiztasuneko korronteak erabiliz lortzen da. Pieza
haril baten nukleoan sartzen da eta maiztasun ertaineko ala goi-maiztasu-
neko korronte alternoa pasarazten da hariletik.

Erdian gorputz metalikoa duen hariletik korronte alternoa igarotzen
denean, metalean eremu magnetiko alternoa sortzen da, eta honek korronte
elektrikoa eragiten du bertan. Hau da metala berotzen duen korrontea.

Piezaren gainazala berotzen da gehien bat; segundo gutxitan
1000 °C-raino irits daiteke.

Azkenik, bere barnealdean zulotxoak dituen eraztun batetik ur-zorrota-
dak irteten dira, eta pieza oso azkar hozten da.
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Gune tenplatuaren sakonera, maiztasunak, potentziak eta berotze-den-
borak erabakitzen dute.

Indukziozko beroketa

Prozedura honen abantailak hauexek dira:

1. Tratatu nahi den pieza bakarrik berotzen da (ez da laberik behar). 
2. Berotze-denborak laburrak dira. 
3. Berotutako gunea mugatua da. 
4. Denboraz kontrola daitekeen berotze-erregulartasuna du. 
5. Bero-galerak minimoak dira. 
6. Oxidaziozko gainazal-aldaketa txikia sortzen da.

Indukziozko tenplaketarako altzairuen baldintza garrantzitsuenetarikoa
karbono-edukiarena da: % 0’35 eta 1’20 bitartekoa izan behar du. Gogor-
tasuna handiagotzea nukleazio-guneak eta austenitaren ale-tamainak eragi-
ten dute. Nukleazio-gune arrotzek gogortasuna jaitsi dezakete. Konposizio
kimikoari dagokionez, eragin handia dute manganesoak, silizioak, nikelak,
molibdenoak eta, batez ere, vanadioak, azken honek alea haztea eragozten
du eta.

Berotze-abiadura azkarra eta homogeneotzeko epe laburra direla eta,
tenperatura altuagoa erabiltzen da.
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Indukziozko tenplaketan erabiltzen diren altzairuek, inklusio ez-metaliko
gutxi, austenitaren ale-tamaina xehea eta egitura homogeneoa (onena hobe-
kuntzaz lorturikoa) izan behar dituzte.

Tenplaketa ondoren piezei lasaikuntza-iraoketa (200 °C-tan) eman behar
zaie, pitzadurak saihesteko. Tratamendu honek garrantzi handiagoa du kar-
bono ugariko altzairuetan eta forma bihurria duten piezetan.

Piezen geometriak ere eragin handia du; tentsioak eraginez pitzadurak
sor baititzake.

4.5. Korrosioaren aurre-babesa

4.5.1. Sarrera

Inguruneak (gasak zein likidoak) sorturiko eragin kimiko, elektrokimiko
edo fisikoengatik solido zurrunak jasaten dituen hondapen-prozesuei
korrosioa deritzo.

Korrosioak pisu-murrizketa, gainazal-aldaketa eta propietate mekani-
koak ahultzea eragiten du.

Hiru korrosio-mota daude:

• Korrosio uniformea

Oxidoa erregular eta uniformeki
hedatzen da metalaren gainazalean.
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• Lekuturiko korrosioa

Korrosio honek metalaren deformagarritasuna murrizten du.

Erasoa zulotxo-eran agertzen da (adi-
bidez, itsas urak eraginiko burdinari
erasotakoan).

• Ale-arteko korrosioa

Korrosioa metalaren barnean hedatzen da ale-mugen artean bidetxoak
eginez. Hau da era arriskutsuena, kohesioa suntsi dezake eta. Pieza indar
txikien eraginez hauts bihur daiteke, batzuetan gainazaleko aldaketarik
agertu gabe.

Ale-arteko guneei erasoa (aleen arteko
mugetako karburo-prezipitazioa al-
tzairu herdoilgaitzetan)

4.5.2. Korrosioaren mekanismoak

Korrosiorako arrazoi garrantzitsuenak hauexek dira:

• metalaren heterogeneotasuna (ezpurutasunak...)

• soldadurak

• gainazalaren egoera (leuntze-maila, zuloak, lerroak, kurbadura-
-erradioak).
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Tratamendu termiko, kimiko eta mekanikoek heterogeneotasuna
areagotu dezakete.

• ingurunearen heterogeneotasuna (tenperatura, pH, kontzentrazio- eta,
batez ere, oxigeno-kopuruaren diferentzia).

Korrosioan, metalak elektroiak galtzen ditu, ioi positibo bihurtuz, eta
inguruneko anioiekin (hau da, ioi negatiboekin) konbinatzen da. Anioia
hidrogenoa, kloroa, bromoa, iodoa, oxigenoa edo sufrea izan daiteke, baina
ugariena oxigenoa denez, fenomenoaren izen arrunta oxidazioa izan da.
Anioiek metalaren zati honetara joateko joera dutenez, zatiari anodoa
deritzo.

Burdinaren herdoil edo ugerra burdin oxido hidratatua (hezea) besterik
ez da.

Beste korrosio-mekanismo bat ondokoa da:

Bi metal hurbiltzen direnean, pare galvaniko deritzona osa dezakete.
Kasu honetan, metal batek besteak baino joera handiagoa du elektroiak
galtzeko (beraz, oxidatzeko). Honi, potentzial galvanikoa deritzo.
Potentzial-diferentzia oso handia bada, metal anodikoa (errazen herdoiltzen
dena) azkar oxidatuko da, eta bestea, katodoa, babestuta gelditzen da.
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Korrosio galvanikoa

Hori metal desberdinen artean, eta materiala edo ingurunea kimikoki
heterogeneoa denean (edo gainazala urratzen denean) gerta daiteke.

Korrosio galvanikoaren arazoak eta hauen soluzioak

4.5.3. Korrosioaren aurkako borroka

Korrosioa saihesteko, zaila da eragile oxidatzaileek sortzen duten giro-
aren aurka ezer egitea. Korrosioa sortzen duten faktore desberdin ugari da-
go eta ezin da irtenbide unibertsalik aurkitu: ez dago "metal aldaezinik".
Ezin da aleazioa korrosioarekiko erresistentea dela esan, erabilera-
-baldintzak zehazten ez badira: korrosioarekiko erresistentzia-arazoak
banan-banan aztertu behar dira.
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Geruza isolatzailea



Horren aurka borrokatzeko metal erabilienak hauexek dira:

* Inguruneak erasoko ez dion materiala aukeratu

• Material puru eta korrosioarekiko erresistenteak erabili (nikela,
platinoa, wolframioa, tantaloa, titanioa, aluminioa...).

• Aluminioa, kobrea, kromoa eta antzeko metalak erabili. Hauen
oxidoek piezaren korrosioa geldiarazi egiten duen (barnea babesten
duen) geruza bat osatzen dute. Altzairu herdoilgaitzek kromo ugari
dute eta kromoa oso azkar oxidatzen da, gainazal-geruza babeslea
sortuz.

Badaude beste aleazio autobabesle batzuk ere: kuproaluminioa
(Cu-AI), Inconel-a (Ni-Cr-Fe) eta Monel metala (Ni-Cu-Fe-Mn-C).

Batzuetan garestia den irtenbide honen arazoa erabilitako materialak
piezen ezaugarri mekanikoak aldatzea da.

* Piezak katodikoki babestu

Pieza beste material baten alboan ipintzen da, metala katodoa izan dadin.

Altzairuzko tutu baten babesa magnesiozko anodoa erabiliz

Batzuetan zirkuitua elikatze-iturriari konektatzen zaio (bateriari, sorgai-
luari...)
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Burdinazko tutu baten babesa

* Korrosio-eragozleak erabili

Substantzia hauek ingurune oxidatzailean proportzio txikitan sartzen dira
eta korrosioa geldiarazi egiten dute, metalaren gainazalean ezarriz eta
osagai disolbaezina sortuz (Na-, Mg-, …-fosfatoak).

* Ohizko aleazioak korrosioa hedatzea eragotziko duen estaldura
batez babestu

Estaldurak honako hauek izan daitezke:

– Estaldura metalikoak

– Estaldura ez-organiko ez-metalikoak

– Estaldura organikoak (pinturak)

Batzuetan, duten iragazkaiztasunaz gain, estaldura perfektua ez bada ere,
metala babesten segitzen dute, babes galvanikoa sortuz edo erreakzioa
eragotziz.

Estaldura metalikoak

Hauen abantaila handiena metalikoak izatea da: bero- eta elektrizitate-
-eroaleak dira eta itxura metalikoa dute.
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Ondo babesteko, estaldurak perfektua eta lodierak behar adinakoa izan
behar du.

Estali baino lehen, pieza koipegabetu egin behar da eta herdoila zein
azala desugerketaz kendu.

Estaldura metalikoa emateko hainbat prozesu desberdin dago:

a) Metodo elektrolitikoa

Pieza eta metal babeslea elektrolito deritzon disoluzio batera sartzen
dira. Babeslea pila baten polo positibora eta pieza negatibora konektatzen
dira, eta korronte elektrikoa igaroarazten da.

Babeslearen ioi positiboek (katioiak) anodo edo polo positibotik irteten
dute, eta polo negatiboan (katodoan) dagoen piezak erakarrita berau estal-
tzen dute.

Sistema honen bidez nikelaz (nikeleztaketa), kromoaz (kromoztaketa)
eta kobreaz (kobreztaketa) estaltzen da.

Estaldura elektrolitikorako sistema baten diagrama

b) Barneratzezko estalketa

Pieza, estaldura-metalaren ur-disoluzio edo gatz urtuetan sartzen da.
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Geruza meheak bakarrik lor daitezke; oinarrizko materiala uniformeki
estalita dagoenean prozesuak ezin baitu aurrera segitu.

Erabilienak galvanizazioa eta eztainuztaketa dira.

Galvanizazioa zinkez estaltzea
da. Altzairua ukituz dagoenean,
zinka herdoildu egiten da, altzai-
rua babestuz (pare galvanikoa
sortzen dute). Teilatuetako xafla
uhinkatuetan, sukalderako tresne-
rian eta ur hotzeko (eta ez ur
beroko) hodi eta tutuetan erabil-
tzen da.

Eztainuztaketa eztainuz estal-
tzean datza. Gainazala oso-osorik
estaltzen duenean baino ez du
balio (altzairua baino nobleagoa,
hots, herdoilgaitzagoa, baita).
Kontserbetan, berriz, pitzadura
agertuz gero barneko zukuek ez
diote altzairuari erasotzen; eztai-
nuari baino. Eztainuztaketa su-

kalderako tresnerian, kobrezko ur-tutu zein -hodietan eta kontserba-latetan
(latorrian) erabiltzen da.

c) Difusiozko prozedurak

Lehenengo, estaldura-metala oinarriaren gainean ipintzen da eta gero,
honen barnean zabaldu. Horretarako, tenperatura handiak behar dira. Beraz,
ezin da gogortzeko tratamendu termikoaren ondoren egin. Pieza txikieta-
rako bakarrik balio dute.
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Estaltzeko metalak: zinka (sherardizazioa), aluminioa (kalorizazioa),
kromoa (kromizazioa) eta silizioa (silikazioa).

Sherardizazioa forma bihurriko altzairuzko pieza txikiak babesteko
erabiltzen da; sarrailak babesteko, adibidez.

Kalorizazio edo aluminazioak tenperatura handietan sulfuro-gasekiko
erresistentzia handiko piezak sortzen ditu (tratamendu termikoetarako gatz
urtuentzako arragoak, karburazio-kutxak eta abar).

Kromizazioa prozedura garestia da; turbina-ardatzetan eta azido nitriko-
tik babesteko erabiltzen da.

Altzairu silikatuek korrosioarekiko zein higadurarekiko erresistentzia
handia dute: autoetako ur-ponpetan erabiltzen dira.

d) Metalizazioa

Babeslea piezaren gainean urturik birrintzen da; ez du instalazio fin-
koaren beharrik eta lan-lekuan bertan ezar dakieke piezei, handiei zein
txikiei. Gainera, ez-metalak estaltzeko ere balio du; papera, zura, larrua eta
abar estaltzeko. Metal babeslea zinka, beruna, aluminioa edo altzairu
herdoilgaitza izan daiteke, eta ponpa hidraulikoen ardatzetan,
gasometroetan, itsasontzietan eta abarretan erabiltzen da.

e) Xaflaztaketa

Oinarrizko metalaren bi aldeetan metal noblezko (herdoilgaitzezko)
xaflak ipini eta multzoa ijeztean datza. Horretarako, kobrea, letoia, nikela,
kupronikela zein altzairu herdoilgaitza erabiltzen dira. Tresneria kimikoan
erabiltzen dira.
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Estaldura ez-organiko ez-metalikoak

Aplikazio-eraren arabera honela sailkatzen dira: 

a) Aplikazio bakarrekoak (esmaltea)

Esmaltea beira da; silikato, borato eta aluminatoen nahastea, alegia.
Metala koipegabetu eta desugertu ondoren, ahi- edo ore-eran ematen dira.
Lehortu ondoren, piezak labera sartzen dira esmaltea urtzeko, eta honek
beirazko geruza babeslea sortzen du. Sukalderako tresneria eta industria
kimikoko aparatuetan erabiltzen da.

b) Tratamendu kimikoz zein termokimikoz

– fosfatazioa, gainazala pintatzeko eta akaberarako prestatzeko erabiltzen
dena.

– Ilunketa, burdin oxido beltz babeslea sortzean datza. Altzairu lasterrezko
tresnerian, horniduran, hauts-metalurgiazko piezetan... erabiltzen da.

– Anodizazioa, aluminioaren oxidazio behartua da. Urrearen, kobrearen,
letoiaren... itxura eman dakioke.

Estaldura organikoak

Ohizkoena pintura da. Urarekiko iragazkorra eta isolatzailea da; pila
galvanikoak sortzea eragozten du.

Hauez gain, bernizak, lakak, asfaltoak eta erretxina sintetikoak daude.
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5. GALDE-ERANTZUNAK

1. Zein da tratamendu termikoen helburua?

2. Definitu aldakuntza alotropikoa.

3. Altzairuaren eta burdinurtuaren arteko diferentziak.

4. Zer da zementita?

eta perlita?

5. Zergatik burdina/karbono diagrama ez da % 100 karbonora iristen?

6. Eman burdina/karbono diagramako eutektikoaren konposizioa.

7. Zein tenperaturatan hasten da eta amaitzen da ondoko aleazioen solido-
tzea: 

% 0’5 C

% 1 C

% 1’5 C 

% 2’5 C 

% 4 C 

% 5 C 

Altzairuak ala burdinurtuak dira?

8. Zein konposizio du urtze-puntu baxuena duen burdin aleazioak?

Altzairua ala burdinurtua da? 

Zein osagai ditu?

9. Eutektiko eta eutektoideren arteko diferentzia adierazi.
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10. Zer da altzairu hipoeutektoidea? 

eta hiperreutektoidea?

11. Puntu hauen tenperatura eta konposizioa eman:

eutektikoa:

eutektoidea:

peritektikoa:

12. Zein tenperaturatan eta zer bihurtzen da austenita honako altzairu
hauetan?

% 0’5 C

% 1 C

%1’5 C

13. Burdin aleazio bat 1500 °C-tik giro-tenperaturaraino astiro hoztu da.
Zein transformazio gertatu dira eta zein tenperaturatan, aleazioaren
konposizioa ondokoa izanik: 

% 0’1 C 

% 0’5 C 

% 0’8 C 

% 0’9 C 

% 1’2C 

% 1’7C 

% 2’3 C 

% 3 C 

% 4 C 

% 4’3 C 

% 5 C 

% 6 C
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14. Definitu tratamendu termikoa.

15. % 0’9 C duen altzairua % 0’8 C-ko bihurtzen duen tratamendu termiko-
rik ba al dago?

16. Eta austenita perlita bihurtzen duenik?

17. Esan tratamendu termiko-mota garrantzitsuenak zein diren eta zertan
dautzan.

18. Zertarako tenplatzen dira piezak?

19. Zertarako iraotzen dira piezak?

20. Berotze-abiaduraren garrantzia adierazi.

21. Pieza-tamainak berotze-abiaduran duen eragina adierazi.

22. Definitu normalizazioa.

23. Zertarako egiten da suberaketa?

24. Zertarako da:

– berriztatze-suberaketa?

– suberaketa globularra?

– biguntze-suberaketa?

– garraztasunaren aurkako suberaketa?

– egonkortzapen-suberaketa?

25. Zein desberdintasun dago suberaketa isotermiko eta arruntaren artean?

26. Zergatik altzairu hipoeutektoideak tenplatzeko Ac3 baino goragoraino
berotzen dira eta hiperreutektoideak beheragoraino?
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27. Zer da tenplaketa-abiadura kritikoa?

28. Pieza handiak txikiak baino errazago ala zailago tenplatzen dira?
Zergatik?

29. % 0’005 B duen altzairuaren tenplaketa hobea ala txarragoa da?

30. Ale-tamainak tenplaketan duen eragina adierazi.

31. Zein tenplaketa-ingurune erabiltzen dira?

32. Zergatik ez da beti uretan tenplatzen?

33. Zertarako egiten dira bi ingurune desberdinetako tenplaketa etenak?

34. Zein da tenplaketa arruntaren eta martempering-aren arteko desberdin-
tasuna?

35. Austempering-aren abantailak adierazi.

36. Zein tratamenduri dagozkie ondoko irudiak?

37. Zertarako iraotzen dira altzairu tenplatuak?

38. Zein ezaugarri hobetzen dira tenplatu ondoren?

39. Zein txartzen dira?
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40. Zein fase bereizten dira pieza baten tenplaketan?

41. Iraotzen al dira tenplatu gabeko altzairuak?

42. Altzairu bat 350 °C-tan iraotzen da. Altzairua gogortu ala bigundu egi-
ten da?

43. Eraginik ba al du iraoketan piezaren tamainak?

44. 350 °C-tan iraoturiko altzairua hauskorragoa ala zailagoa da?

45. Altzairuak iraotuta bigundu ala gogortu egiten dira? Denak?

46. Zergatik egiten dira iraoketa bikoitzak eta hirukoitzak? Zein altzairu-
rekin egiten dira?

47. Zergatik tenplatzen da altzairua, gero iraotu egiten bada?

48. Zer da tenplagarritasuna?

49. Altzairuaren karbono-edukia ezaguna bada, nola jakin daiteke bere
martensita-portzentajea zenbatekoa den?

50. 32 mm-ko pieza batek bere erdigunean % 60 martensita du. Bere dia-
metro kritikoa 20 mm baino handiagoa ala txikiagoa da?

51. Jominy saiakuntza deskribatu.

52. Engranaje baten gainazala gogortu egin nahi da, eta barnean zailtasuna
mantendu nahi da. Zein tratamendu gomendatuko zenuke?

53. Zergatik gogortzen da materiala zementatzen denean?

54. Gogotzeaz gain, zein eragin du zementazioak materialen propietate
mekanikoetan?
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55. Nitrurazioak zementazioarekiko dituen abantailak adierazi.

56. Zein da karbonitrurazioaren helburua?

57. Gainazaleko tenplaketa-motak.

58. Zertarako egiten da gainazal-tenplaketa?

59. Zein arazo dakar korrosioak?

60. Korrosio-motak.

61. Korrosioaren arrazoiak.

62. Korrosioaren kontrako irtenbideak. Abantailak eta arazoak.

63. Estaldura-motak.

64. Zer da nikeleztaketa?

65. Xafla galvanizatua urratzen bada, arazorik sortzen al da?

66. Zer da xaflaztaketa?

67. Estalketa ez-organiko ez-metalikoen motak.

68. Zure inguruan pieza esmalteztaturik ezagutzen al duzu?

69. Zer da iluntzea?

70. Zein material anodizatzen da?

71. Zein babes-mota da pintura?
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