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Abstract
Great progress has been made during the last years in relating the quantitative parameters
which describe material microstructure and mechanical properties. In this paper different
materials have been considered -steels, ceramics and aluminum alloys-, showing that the use
of transmision electron microscopy appears as a necessary facility to help defining the optimum structure in terms of mechanical properties.

Material baten propietate mekanikoak bere egiturarekin erlazionaturik daude. Beraz,
propietate mekanikoak hobetzeko, lehenbizi
materialak duen egitura ezagutu behar da eta
ondoren, egiturazko parametroak aldatzeko
materialari tratamendu termiko ala termomekanikoak aplikatu behar zaizkio. Horretarako
egiturazko parametroen eta propietate mekanikoen artean dauden erlazioak ezagutu
behar dira. Idazlan honetan erlazio horiek
aurkezten dira, parametroak karakterizatzeko
mikroskopia elektronikoaren erabilpena
adieraziz.
Diseinuaren ikuspuntutik propietate mekanikoen artean garrantzitsuenetariko bat
erresistentzia da eta normalean aldagai hau
adierazteko erabiltzen den parametroa elastikotasun-muga da. Ondoren, elastikotasun-muga materialaren egiturarekin nola erlazionatuta dagoen aipatuko da, gainerako propietate mekanikoak (zailtasuna, harikortasuna
eta abar) kontutan hartu gabe utziz.

Material baten erresistentzia mekanikoa
gogortasun-mekanismo desberdinen batuketaz osatuta dagoela kontsidera dezakegu (1):
σy = σ0 + σs + σp + σt + σD + σd
non

σy: elastikotasun-muga
σ0: barneko marruskadura-tentsioa
σs: disoluzio solidoaren bidezko gogortasuna
σp: prezipitazio edo dispertsio bidezko
gogortasuna
σt: testura bidezko gogortasuna
σD: ale-tamainaren ekarpena (HallPetxh-en ekuazioa)
σd: dislokazio edo azpialeen azpiegitura
bidezko gogortasuna
baitira.
Normalean, osagai guztiek ez dute eragin
berbera eta bat besteak baino garrantzitsuagoa izaten da. Kasu askotan, material baten
18, 87

Teknika Espektroskopikoak
erresistentzia kontrolatzen duen mikroegiturazko parametroa D ale-tamaina da. Ale-tamaina neurtu ondoren, elastikotasun-mugaren eta D-ren artean dagoen erlazioa hauxe
da:
σD = k . D-1/2
Beraz, ale-tamaina txikiagotu ahala, materialak duen erresistentzia gero eta handiagoa da. Metalen kasuan, D neurtzeko erabiltzen diren prozedurak mikroskopio optikoaren bidez baliatzen dira. Aldiz, zeramikekin
askotan ale-tamainak oso txikiak direnez,
transmisiozko mikroskopia kontuan eduki
behar da. 1. irudian silizio nitruroa, Y203 eta
A1203 osagaiak dituen zeramika baten mikroegitura erakusten da (2). Aleak silizio nitruroz osaturik daude eta gainerako guztia Al,
Y eta silizez osatutako beira-fase bat da.

irudian (3) erakusten da. Ikusten denez, prezipitatuen tamainak txikia izan behar du
materialari gogortasun minimo bat emateko.
Prozedura hau altzairu mikroaleatuetan erabiltzen da eta 3. irudian (4) talde honetako altzairu baten egitura erakusten da. Irudi
honetan agertzen diren prezipitatuak banadio
karbonitruroak dira eta berauen tamainak 20
eta 200 Å-en tartekoak.

f
2. irudia. Prezipitazioak sortutako gogortasuna f frakzio bolumetriko eta x tamainaren
funtziotan (3).

1 µm
1. irudia. Silizio nitruro, itrio eta aluminaz
osatutako zeramika baten mikroegitura (2).

Beste kasuetan ale-tamainak ematen
duen erresistentzia ez da nahikoa izaten eta
materiala prezipitatuen bidez gogortzen da.
Gogortze-maila prezipitatuen frakzio bolumetrikoarekin, tamainarekin eta banaketarekin
erlazionatuta dago, ondorengo ekuazioan agerian gelditzen denez (3):

non f prezipitatuen frakzio bolumetrikoa eta x
prezipitatuen batezbesteko diametroa baitira.
Ekuazio hau x-en balio desberdinentzat 2.
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100 nm
3. irudia. Altzairu mikroaleatu batean banadio
karbonitruroen prezipitazioa (4).

Bukatzeko, azpiegituren eragina kontutan
hartuko dugu. Material metaliko bati konformazioa aplikatzean dislokazio-azpiegiturak
sortzen dira. Metalen erresistentzia ρ dislokazio-dentsitatearekin batera igotzen da ondoko erlazioaren bidez:
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σd = k ´ √ρ
Era berean, berotako konformazio-prozesuetan (ijezketa eta forjaketan adibidez) material batzuetan (aluminio-aleazioetan, altzairu
ferritikoetan) dislokazioek ondo definituriko
azpiale ekiaxikoz osatutako azpiegitura sortzen dute. Kasu horietan, aleazioaren erresistentzia kontrolatzen duen parametroa d
azpiale-tamaina da:
σd = k´´ . d-m
non m berretzaileak 0,5 eta l-en arteko balioak hartzen baititu. d neurtzeko mikroskopia elektronikoa erabili behar da eta 4. irudian A1-% l Mg aleazioari (5) dagokion azpiegitura erakusten da.
Laburbilduz, gaur egun materialen propietate mekanikoak aurresateko berauen egitura

2 µm
4. irudia. Azpialez osatutako egitura A1-% 1
Mg aleazio baten kasuan (5).

karakterizatu behar da eta horretarako, lehen
aipatutako adibideen bitartez erakutsi denez,
transmisiozko mikroskopia elektronikoa kontutan hartu behar da.
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