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I. Χρήσιµες Έννοιες της Θερµοδυναµικής 

 

I.1 Ισορροπία 

 

Η µελέτη των αλλαγών φάσης περιγράφει τις µεταβολές που γίνονται σε ένα δεδοµένο σύστηµα, 

π.χ. σε ένα κράµα, όπου υπάρχουν µία ή περισσότερες φάσεις.  Μία φάση ενός συστήµατος 

ορίζεται ως ένα κοµµάτι του συστήµατος του οποίου οι ιδιότητες και η χηµική σύσταση είναι 

οµογενείς και το οποίο κοµµάτι είναι σαφώς διακριτό από τα υπόλοιπα του συστήµατος.  Μία 

φάση µπορεί να αποτελείται από περισσότερα του ενός συστατικά που σχηµατίζουν στερεό 

διάλυµα, π.χ. κράµατα Cu-Ni. 

 

Οι αλλαγές φάσης (υπό σταθ. P & V) “οδηγούνται” από την χαµηλότερη ελεύθερη ενέργεια 

κατά Gibbs της τελικής κατάστασης.   

• Η ενέργεια Gibbs ορίζεται από τη σχέση: G=H-TS , όπου Η η ενθαλπία & S η εντροπία του 

συστήµατος και είναι µέτρο της σχετικής σταθερότητας του συστήµατος & της ικανότητας 

του να παράγει έργο.   

• Η ενθαλπία ορίζεται από τη σχέση Η=E+PV  όπου Ε είναι η εσωτερική ενέργεια και V ο 

όγκος του συστήµατος (στα στερεά Η≅ Ε).  Η ενθαλπία είναι µέτρο του θερµικού 

περιεχοµένου του συστήµατος.  Η εσωτερική ενέργεια Ε είναι το άθροισµα της συνολικής 

κινητικής & δυναµικής ενέργειας των ατόµων του συστήµατος, ∑ ∑+= dynkin EEE , όπου 

η Εkin στα στερεά & στα υγρά οφείλεται στις δονήσεις των ατόµων ενώ στα υγρά & αέρια 

οφείλεται στη µετατόπιση & περιστροφή ατόµων & µορίων.  Η Εdyn οφείλεται στις 

αλληλεπιδράσεις ή/και τους δεσµούς µεταξύ ατόµων. Η θερµότητα που απορροφάται ή 

εκλύεται κατά τις αλλαγές φάσεις οφείλεται σε αλλαγές της εσωτερικής ενέργειας και του 

όγκου του συστήµατος.  Εποµένως όταν P=σταθ. οι αλλαγές της ενθαλπίας απεικονίζουν τις 

αλλαγές στη θερµότητα που απορροφάται ή εκλύεται.  Στα στερεά και υγρά PV→0 και 

εποµένως Η≅Ε. 

• Η εντροπία ορίζεται από τη σχέση S=k lnω , όπου ω το πλήθος των διακριτών 

διευθετήσεων των ατόµων/µορίων που συνιστούν τη φάση, δηλ. η S είναι µέτρο της αταξίας 

στο σύστηµα.   
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Ένα κλειστό σύστηµα (µε σταθερή µάζα και χηµική σύσταση) βρίσκεται σε θερµοδυναµική 

ισορροπία όταν έχει τη µικρότερη δυνατή G και η οδηγός δύναµη dG για αντίδραση (χηµική ή 

αλλαγή φάσης) είναι dG=0, δηλ. το σύστηµα είναι σταθερό σε βάθος χρόνου (για t→∞ ).  

Προφανώς η πλέον σταθερή κατάσταση είναι αυτή για την οποία ελαχιστοποιείται η G=H-TS.  

Συνεπώς σε χαµηλές θερµοκρασίες η σταθερή φάση είναι η στερεά όπου οι δεσµοί είναι 

σταθεροί και Εint→Εmin.  Αντίθετα σε ψηλές θερµοκρασίες κυριαρχεί ο όρος –TS, συνεπώς 

σταθερές είναι η υγρή (L) και η αέριος (V) φάση.  Τέλος υπό συνθήκες υψηλής πίεσης P 

ευνοούνται οι φάσεις µε µικρό όγκο. 

 

Οι επιτρεπτοί µετασχηµατισµοί είναι αυτοί που οδηγούν σε µείωση της G και εποµένως 

κριτήριο για αλλαγή φάσης είναι ∆G=Gfin-Gini <0.  Το σύστηµα µπορεί να φτάσει στην τελική 

του κατάσταση µε µία σειρά επί µέρους αλλαγών φάσης που οδηγούν σε ενδιάµεσες 

µετασταθείς καταστάσεις, όπως φαίνεται στο Σχ.I.1. Η ταχύτητα αλλαγής φάσης καθορίζεται 

από την  κινητική της “αντίδρασης”.   

  
 
 
 
 
 
 
Σχ. I.1: Σταθερές / µετασταθείς /ασταθείς 
καταστάσεις.  

 

Μεταξύ των ανωτέρω θερµοδυναµικών συναρτήσεων οι P και T είναι ανεξάρτητες του µεγέθους 

του συστήµατος και ονοµάζονται εντατικές (intensive) ιδιότητες.  Αντίθετα οι ιδιότητες που 

είναι ανάλογες της ποσότητας του υλικού στο σύστηµα π.χ. V, E, H, S, G (µονάδες/mole)1 

ονοµάζονται εκτατικές (extensive). 

 

 

I.2 Υπολογισµός της G(T) σε σύστηµα ενός συστατικού. 

 

Η ειδική θερµότητα είναι η ποσότητα θερµότητας (σε joule) που απαιτείται για να ανέβει η 

θερµοκρασία ενός υλικού κατά 1Κ.  Υπό συνθήκες σταθερής πίεσης η CP δίνεται από τη σχέση 

                                                 
1 Ο αριθµός των mole σε ένα σύστηµα ισούται µε τον λόγο (µάζα/ατοµικό ή µοριακό βάρος).  Το πλήθος των 

ατόµων ή µορίων σε 1 mole είναι ΝΑ=6.023x1023. 
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= .  Η µέτρηση της CP είναι εύκολη και εποµένως η µεταβολή της ενθαλπίας 

συναρτήσει της θερµοκρασίας υπολογίζεται εύκολα, από τη σχέση ∫=
T

298
PdTCH .  Η τιµή 

αναφοράς Η=0 αντιστοιχεί στη θερµοκρασία 25οC.   Η θερµοκρασιακή µεταβολή της εντροπίας 

S υπολογίζεται επίσης από την CP χρησιµοποιώντας τη σχέση: 
P

P
T
S

T
C








∂
∂

= .  Αν θέσουµε 

S(T=0)=0 προκύπτει ότι dT
T

CS
T

0

P∫= .  Η γραφική παράσταση των CP, H και S συναρτήσει της 

θερµοκρασίας φαίνεται στο Σχ.I.2 ενώ η αντίστοιχη µεταβολή της G φαίνεται στο Σχ.I.3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ.I.2: Μεταβολή των CP, H & S συναρτήσει 

της θερµοκρασίας Ενθαλπία αναφοράς: 

Η(Τ=298Κ)=0. 

  

 

 

 

 

Σχ.Ι.3: Μεταβολή της ενέργειας Gibbs 

συναρτήσει της θερµοκρασίας. 
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Η µεταβολή dG συναρτήσει µεταβολών της Τ και της P είναι: dG=-SdT+VdP.  Εποµένως, όπως 

φαίνεται στο Σχ.Ι.3, υπό συνθήκες σταθερής πίεσης  S
T
G

P
−=







∂
∂  και ο ρυθµός µεταβολής της 

G αυξανοµένης της Τ ισούται µε –S. 

 

Η µεταβολή της G(T) κατά την τήξη φαίνεται στο Σχ.Ι.4.  Όταν η θερµοκρασία Τ είναι 

µικρότερη της θερµοκρασίας τήξης Tm το στερεό έχει µικρότερη G και εποµένως η σταθερή 

φάση είναι η στερεά.  Αντίθετα για T>Tm σταθερή φάση είναι η υγρή.  Για Τ=Τm οι δύο φάσεις 

έχουν την ίδια G και εποµένως συνυπάρχουν (σηµείο e του διαγράµµατος).  Ο διαφορετικός 

ρυθµός µεταβολής της G για τις δύο φάσεις οφείλεται στην υψηλότερη εντροπία της υγρής 

φάσης. Για Τ=Τm η CP φαίνεται να τείνει στο άπειρο αφού η προσθήκη θερµότητας στο σύστηµα 

δεν αλλάζει τη θερµοκρασία του (αλλά οδηγεί στην αλλαγή φάσης). 

 

  

 

 

 

 

Σχ.Ι.4:  Μεταβολή των  H & G 

συναρτήσει της θερµοκρασίας 

για την υγρή & στερεά φάση 

ενός µετάλλου.  L είναι η 

λανθάνουσα θερµότητα τήξης.   

 

 

 

I.3 Επίδραση της πίεσης. 

 

Υπό σταθερή θερµοκρασία, η G αυξάνεται µε την πίεση σύµφωνα µε τη σχέση: V
P
G

T
=







∂
∂  και 

εποµένως οι θερµοκρασίες ισορροπίας (π.χ. Τm) πρέπει να ορίζονται για δεδοµένη P.  Όταν 2 

φάσεις (α & β) που είναι σε ισορροπία έχουν διαφορετικούς µοριακούς όγκους  έχουν και 

διαφορετικές µεταβολές της G(P) και εποµένως µεταβαλλοµένης της P η διατήρηση της 

ισορροπίας επιτυγχάνεται όταν αλλάζει και η θερµοκρασία. 
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Αν οι φάσεις α & β είναι σε ισορροπία ισχύει: 

dTaSdPa
mVadG −=  

dTbSdPb
mVbdG −=  

αλλά  Ga=Gb & dGa=dGb και εποµένως 

V
S

a
mVb

mV

aSbS

eqdT
dP

∆
∆

=
−

−
=






          (Ι.1) 

Η σχέση αυτή δίνει την απαιτούµενη µεταβολή της θερµοκρασίας προκειµένου να διατηρηθεί η 

ισορροπία των α & β όταν η P αυξηθεί κατά ∆P. 

 

Η σχέση (Ι.1) απλοποιείται ως εξής: Η ισορροπία προϋποθέτει ότι  Gb=Ga => ∆G=0 => ∆H-

T∆S=0 => ∆S=∆Η/Τ   Αντικαθιστώντας στην (Ι.1) προκύπτει η εξίσωση Clausius-Clapeyron :  

VeqdT
dP

Τ∆
∆Η

=





   

Eνα χαρακτηριστικό παράδειγµα αλλαγής φάσεων λόγω αλλαγής της πίεσης φαίνεται στο Σχ.Ι.5  

για τον Fe.  ∆εδοµένου ότι ο γ-Fe έχει µικρότερο γραµµοµοριακό (molar) όγκο από τον α-Fe, η 

µεταβολή του όγκου ∆V=Vγ-Vα<0 και εποµένως (dP/dT<0) και αύξηση της πίεσης προκαλεί 

µείωση της θερµοκρασίας ισορροπίας για τον µετασχηµατισµό.  Αντίθετα η θερµοκρασία για 

τον µετασχηµατισµό δ-Fe→ τήγµα-Fe αυξάνει αυξανοµένης της πίεσης λόγω του µεγαλύτερου 

γραµµοµοριακού όγκου της υγρής φάσης.  Εποµένως η αύξηση της πίεσης προκαλεί διεύρυνση 

των ορίων του διαγράµµατος φάσεων µέσα στα οποία είναι σταθερή η φάση µε τον µικρότερο 

γραµµοµοριακό όγκο (η γ-Fe). 

  

 

 

Σχ.Ι.5: Eπίδραση της P στο διάγραµµα 

φάσεων του Fe.  Αύξηση της P 

προκαλεί µείωση της θερµοκρασίας 

για τον µετασχηµατισµό µεταξύ των 

φάσεων α και γ και αύξηση της Tm. 
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I.4 Η οδηγός δύναµη για τη στερεοποίηση. 

 

Όταν ένα τήγµα µετάλλου ψυχθεί σε θερµοκρασία Τ κάτω από το σηµείο τήξης Tm (Τ=Τm-∆Τ) 

χωρίς να στερεοποιηθεί (δηλ. υποστεί undecooling) τότε η στερεοποίηση του θα συνοδεύεται 

από µείωση της G κατά ∆G, όπως φαίνεται στο Σχ.Ι.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ.Ι.6: Μεταβολή των GS & GL συναρτήσει 

της θερµοκρασίας . Undercooling κατά ∆Τ 

προκαλεί στερεοποίηση και µείωση της 

ελεύθερης ενέργειας κατά ∆G≅L (∆T/Tm). 

 

Η µείωση της ελεύθερης ενέργειας συναρτήσει του βαθµού undercooling ∆Τ υπολογίζεται ως 

εξής:  Η ελεύθερη ενέργεια του στερεού και του υγρού δίνονται από τις σχέσεις :GL=HL-TSL & 

GS=HS-TSS , αντίστοιχα.  Όπως φαίνεται στο Σχ.I.6, στην Τm : GL=GS =>∆G=∆Η-Tm∆S=0 => 

mT
L

mT
HS =

∆
=∆ , όπου L η εντροπία (λανθάνουσα θερµότητα) της τήξης.  Για µικρό 

undercooling ∆Τ οι ειδικές θερµότητες του υγρού και του στερεού είναι πρακτικώς ίσες 

S
P

L
P CC ≅  και οι ∆Η & ∆S είναι πρακτικώς ανεξάρτητες της Τ.  Εποµένως εάν στην σχέση 

∆G=∆H-T∆S αντικαταστήσουµε την ∆S≅
mT
L  προκύπτει ότι: 

∆G=∆H-T ⇒
−

≅
m

m

m T
TTL

T
L

mT
LG ∆Τ

≅∆        (Ι.2) 

∆ηλαδή η οδηγός δύναµη για την ανάπτυξη στερεού από το τήγµα είναι ευθέως ανάλογη του 

undercooling ∆Τ.  Πειραµατικά αποδεικνύεται ότι στα περισσότερα µέταλλα (που έχουν 

ισχυρούς δεσµούς) : L ≅ R = 8.4 Jmol-1K-1 (Richard’s rule). 

 

Ι.5 ∆υαδικά διαλύµατα 

 

Στα συστήµατα ενός συστατικού όλες οι φάσεις έχουν την ίδια χηµική σύσταση και εποµένως οι 

µόνες µεταβλητές είναι η πίεση και η θερµοκρασία.  Στα κράµατα υπάρχει η επί πλέον 
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παράµετρος της χηµικής σύστασης και εποµένως η κατανόηση των αλλαγών φάσης προϋποθέτει 

κατανόηση της µεταβολής της ενέργειας Gibbs µε την χηµική σύσταση, τη θερµοκρασία και την 

πίεση.  Οι αλλαγές φάσεις που θα µας απασχολήσουν γίνονται υπό σταθερή πίεση 1 atm και 

εποµένως οι παράµετροι µε τις οποίες θα ασχοληθούµε είναι µόνον δύο, η θερµοκρασία και η 

χηµική σύσταση. 

 

Ι.5.1 Η ενέργεια Gibbs δυαδικών συστηµάτων 

Θεωρούµε δυαδικό διάλυµα που αποτελείται από Α και Β που έχουν την ίδια κρυσταλλική δοµή 

και µπορούν να αναµειχθούν υπό οποιαδήποτε αναλογία για τον σχηµατισµό κράµατος µε την 

ίδια κρυσταλλική δοµή µε τα Α και Β.  Υποθέτουµε ότι 1 mol του οµογενούς δυαδικού 

διαλύµατος αποτελείται από ΧΑ mol του Α και ΧΒ mol του Β και ΧΑ+ΧΒ=1.  Η ελεύθερη 

ενέργεια του συστήµατος είναι : 

G2=G1+∆Gmix 

όπου G1=XAGA+XBGB (J/mol) και ο όρος ∆Gmix οφείλεται στην µεταβολή λόγω της ανάµειξης 

των Α και Β και ισούται µε: ∆Gmix=∆Ηmix-T∆Smix.  Η ∆Ηmix είναι η θερµότητα που εκλύεται ή 

απορροφάται κατά την διάλυση του Α στο Β λόγω αλλαγών στην ελεύθερη ενέργεια και ο όρος 

∆Smix είναι η διαφορά της εντροπίας πριν και µετά την ανάµειξη. 

 

Ι.5.2 Ιδανικά διαλύµατα 

Στην απλούστερη περίπτωση, που ονοµάζεται ιδανική, ∆Ηmix=0 και εποµένως ∆Gmix=-T∆Smix.  

H εντροπία του στερεού διαλύµατος έχει 2 συνιστώσες, τη θερµική Sth και την configurational 

Sconfig.  Η Sth=klnω όπου ω είναι το πλήθος των τρόπων µε τους οποίους κατανέµεται η θερµική 

ενέργεια του στερεού ανάµεσα στα άτοµα και κατ' επέκταση είναι ο τρόπος κατανοµής των 

δονήσεων στο στερεό.  Οταν κατά την ανάµειξη δεν συµβαίνει αλλαγή όγκου ή ανταλλαγή 

θερµότητας τότε Sth=0.  H Sconfig είναι ανάλογη των διακριτών τρόπων µε τους οποίους 

κατανέµονται τα άτοµα στο στερεό διάλυµα.  Αν υποθέσουµε ότι τα Α και Β αναµειγνυόµενα 

φτιάχνουν ένα κράµα αντικατάστασης  και ότι όλοι οι δυνατοί συνδυασµοί των Α και Β είναι 

ισοπίθανοι, τότε το πλήθος των τρόπων µε τους οποίους µπορούν να κατανεµηθούν τα άτοµα 

των Α και Β, πλήθους ΝΑ και ΝΒ, αντίστοιχα, είναι:  

( )
!N!N

!NN

BA

BA
config

+
=ω  

Σε ένα mol διαλύµατος υπάρχουν Νa το πλήθος άτοµα (αριθµός Avogadro) και εποµένως 

ΝΑ=ΧΑΝa και NB=XBNa. 
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Αν χρησιµοποιήσουµε τη σχέση του Stirlng (lnN!=NlnΝ-N), τη σχέση Νak=R και 

αντικαταστήσουµε στην σχέση της εντροπίας προκύπτει ότι 

∆Smix=-R(XAlnXA+XBlnXB) 

Όπως φαίνεται από την ανωτέρω σχέση η εντροπία του συστήµατος αυξάνεται µετά από την 

ανάµειξη, αφού αµφότερα τα ΧΑ και ΧΒ είναι µικρότερα της µονάδος. 

Η αντίστοιχη µεταβολή της G λόγω της ανάµειξης είναι ∆Gmix=RT(XAlnXA+XBlnXB) ενώ η 

ελεύθερη ενέργεια του συστήµατος είναι: 

G=XAGA+XBGB+RT (XAlnXA+XBlnXB). 

Η µεταβολή των ∆Gmix και G συναρτήσει της χηµικής σύστασης του κράµατος φαίνονται στα 

Σχ.Ι.7 και Σχ.Ι.8, αντίστοιχα. 

 

 

  
 

Σχ.Ι.7: Μεταβολή της ελεύθερης 

ενέργειας λόγω ανάµειξης σε ένα 

ιδανικό διάλυµα.  

Σχ.Ι.8: Μεταβολή της γραµµοµοριακής 

ελεύθερης ενέργειας ενός ιδανικού 

στερεού διαλύµατος. 

 

Ι.5.3 Το χηµικό δυναµικό 

Η ελεύθερη ενέργεια ενός κράµατος AB αλλάζει όταν άτοµα προστίθενται ή αφαιρούνται από 

µία φάση του.  Αν σε ένα σύστηµα προσθέσουµε µικρή ποσότητα dnΑ mol υπό συνθήκες 

σταθερής θερµοκρασίας και πίεσης, τότε η ελεύθερη ενέργεια του συστήµατος θα αυξηθεί κατά 

dG'.  Οταν το dnA είναι αρκετά µικρό ώστε να µην αλλάξει σηµαντικά η χηµική σύσταση της 

φάσης, τότε η µεταβολή dG' είναι ανάλογη της µεταβολής της µάζας του συστήµατος, δηλ. 

dG'=µΑdnA.  Η σταθερά αναλογίας µΑ ονοµάζεται χηµικό δυναµικό ή µερική γραµµοµοριακή 

ελεύθερη ενέργεια του Α (partial molar free energy of A) και 
BN,P,TAn

G








∂

′∂
=µΑ  
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Πρέπει να σηµειωθεί ότι το χηµικά δυναµικά µΑ και µΒ δεν αλλάζουν αν η προσθήκη ατόµων 

(dnA και dnB) στις φάσεις α και β γίνει µε τρόπο που να διατηρεί την αρχική αναλογία των 

ατόµων Α και Β στις δύο φάσεις. 

 

Η G συναρτήσει των µΑ και µΒ δίνεται από τη σχέση: G=µAXA+µBXB (J/mol) .  Οταν η G είναι 

γνωστή συναρτήσει των ΧΑ και ΧΒ, τα µΑ και µΒ υπολογίζονται γραφικά από την εφαπτοµένη 

της G στο σηµείο µε την χηµική σύσταση του κράµατος. 

 

Από τη σύγκριση των σχέσεων G=XAGA+XBGB+RT(XAlnXA+XBlnXB) και G=µAXA+µBXB 

προκύπτει ότι: µΑ=GA+RTlnXA και µΒ= GΒ+RTlnXΒ.  Η σχέση ανάµεσα στο χηµικό δυναµικό 

και την ελεύθερη ενέργεια φαίνεται στο παρακάτω Σχ.Ι.9. 

 

 

 

Σχ.Ι.9: Η σχέση ανάµεσα στην 

καµπύλη της ελεύθερης 

ενέργειας και το χηµικό 

δυναµικό για ένα ιδανικό 

διάλυµα.  
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II. Ανάπτυξη στερεών από το τήγµα 

 

H ανάπτυξη στερεών από το τήγµα (στερεοποίηση-solidification) και η τήξη είναι 

µετασχηµατισµοί φάσης από µία κρυσταλλική σε µία µη-κρυσταλλική κατάσταση.  Η 

κατανόηση των µηχανισµών που οδηγούν στη στερεοποίηση καθώς και της επίδρασης 

παραµέτρων όπως η κατανοµή θερµοκρασίας, ο ρυθµός ψύξης και ο σχηµατισµός κραµάτων 

είναι καθοριστικής σηµασίας για τον καλό έλεγχο των µηχανικών και ηλεκτρονικών ιδιοτήτων 

των υλικών. 

  

Όταν ένα τήγµα βρεθεί σε θερµοκρασία Τ=Τm-∆Τ, λίγο χαµηλώτερη της θερµοκρασίας τήξης, 

εµφανίζεται η οδηγός δύναµη (GL-GS) υπό την επίδραση της οποίας το τήγµα µπορεί να υποστεί 

στερεοποίηση.  Η στερεοποίηση αρχίζει µε σχηµατισµό µικρών στερεών πυρήνων στο τήγµα 

(οµογενής) ή επάνω σε ξένα σωµατίδια προσµείξεων που υπάρχουν στο τήγµα (ετερογενής) ή 

στα τοιχώµατα του αντιδραστήρα (ετερογενής).  Η ετερογενής πυρηνοποίηση αρχίζει όταν 

∆Τ≅1Κ ενώ στην οµογενή έχουν αναφερθεί πειραµατικές συνθήκες όπου τήγµα µετάλλου (Ni) 

διατηρείται σε υγρή κατάσταση ακόµη και όταν ∆Τ≅250Κ (εξαιρετικά σπάνια περίπτωση).   

 

. 

II.1 Οµογενής πυρηνοποίηση 

 

Θεωρούµε τήγµα όγκου VL που βρίσκεται σε θερµοκρασία Τ=Τm-∆Τ και χαρακτηρίζεται από 

ελεύθερη ενέργεια G1= ( )SL
L
V VVG + .  Αν µέσα στο τήγµα σχηµατισθούν πυρήνες στερεού µε 

όγκο VS (Σχ.ΙΙ.1) τότε η ελεύθερη ενέργεια αλλάζει και ισούται προς 

G2= SLSL
L
VL

S
VS AGVGV γ++ όπου ΑSL και γSL είναι το εµβαδόν και η ελεύθερη ενέργεια της 

της διεπιφάνειας S/L, αντίστοιχα.  Η ενέργεια του τήγµατος πριν από τον σχηµατισµό πυρήνων 

είναι ( ) L
VLS GVVG +=1 . 

  

 

 

Σχ.ΙΙ.1: Σχηµατισµός σφαιρικού 

πυρήνα λόγω οµογενούς 

πυρηνοποίησης. 
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Εποµένως ο σχηµατισµός πυρήνων οδηγεί σε µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας κατά  

∆G=G2-G1=-VS∆GV+ASLγSL        (ΙΙ.1) 

όπου S
V

L
VV GGG −=∆          (ΙΙ.2) 

Για δεδοµένο undercooling ∆Τ η οδηγός δύναµη για στερεοποίηση είναι: 

 
m

V
V T

L
G

∆Τ
≅∆            (Ι.2) 

όπου L είναι η λανθάνουσα θερµότητα τήξης ανά µονάδα όγκου.  Όπως φαίνεται από την (II.1) 

ελαχιστοποίηση της ∆GV επιτυγχάνεται µε ελαχιστοποίηση της συνιστώσας που οφείλεται στην 

ελεύθερη επιφάνεια, δηλ. µε βελτιστοποίηση του σχήµατος των πυρήνων.  Εάν η γSL είναι 

ισότροπη τότε ο πυρήνας έχει σφαιρικό σχήµα και εποµένως η (ΙΙ.1) γίνεται: 

SLVr rGrG γππ 23 4
3
4

+∆−=∆        (II.4) 

Η µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας (σχέση 4) λόγω οµογενούς πυρηνοποίησης φαίνεται στο 

Σχ.ΙΙ.2. 

  

 

 

Σχ.ΙΙ.2: Μεταβολή της G λόγω οµογενούς 

πυρηνοποίησης σφαίρας µε ακτίνα r. Η 

πυρηνοποίηση προκαλεί αύξηση της G και 

εποµένως η υγρή φάση µπορεί να µείνει σε 

µετασταθή κατάσταση για t ∞→ όταν Τ<Τm. 

 

Οπως φαίνεται στο Σχ.ΙΙ.2 η δηµιουργία µικρών σωµατιδίων οδηγεί σε αύξηση της G αφού ο 

όρος της επιφανειακής ενέργειας αυξάνει όπως το r2 ενώ ο όρος που σχετίζεται µε τον όγκο του 

σφαιρικού πυρήνα αυξάνει όπως το r3.  Εποµένως το τήγµα µπορεί να µείνει σε undecooled 

κατάσταση επ' άπειρον ή έως ότου σχηµατισθεί πυρήνας µε κρίσιµη ακτίνα r*.  Για δεδοµένο 

undercooling όταν r<r* (embryos or clusters) το σύστηµα µειώνει την G µε διάλυση των 

υποκρίσιµων πυρήνων στο τήγµα.  Οταν r>r* (πυρήνες) το σύστηµα µειώνει την G µε ανάπτυξη 

του στερεού (αύξηση της ακτίνας r).  Οταν r=r* ⇒ dG=0 και ο κρίσιµος πυρήνας είναι πρακτικά 

σε ασταθή ισορροπία µε το περιβάλλον τήγµα. 

 

Η τιµή της r* προκύπτει µε διαφόριση της (II.4).  H r=r* αντιστοιχεί σε d(∆Gr)/dr=0 
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Εποµένως: ( )
⇒=γπ+∆π=

∆ 0r8Gr4
dr

)r(Gd
SLV

2
V

SL*
G

2r
∆
γ

=     (ΙΙ.5) 

Όµως δείξαµε ότι: 
m

V
V

L
G

Τ
∆Τ

=∆         (ΙΙ.6) 

Εποµένως: 
∆Τ







 γ
=

1
L

T2
*r

V

mSL         (ΙΙ.7) 

Η ∆G* υπολογίζεται άν αντικαταστήσουµε την (ΙΙ.3) και την (ΙΙ.7) στην (ΙΙ.4) και προκύπτει ότι  

( )22

33 1
3

16
*

∆Τ











 Τ
=∆

V

mSL

L
G

πγ
        (ΙΙ.8) 

Όπως φαίνεται από τις σχέσεις (ΙΙ.7) και (ΙΙ.8) τα r* και η ∆G* µειώνονται αυξανοµένου του 

undercooling ∆T.  Η µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας όγκου συναρτήσει της Τ φαίνεται στο 

Σχ.ΙΙ.3. 

  

 

 

 

Σχ.ΙΙ.3:Μεταβολή του GV συναρτήσει της T 

για τις S & L φάσεις για undercooling ∆Τ και 

σχηµατισµό πυρήνα µε r=r*. 

 

 

II.1.1 Υπολογισµός του αριθµού των clusters µε ακτίνα r. 

 

Ο ρυθµός πυρηνοποίησης είναι : *nI β=  όπου β είναι η ταχύτητα µε την οποία άτοµα 

προστίθενται σε κρίσιµους πυρήνες & τους καθιστούν σταθερούς (atoms/s-1) και n* η steady-

state συγκέντρωση κρίσιµων πυρήνων (πυρήνες/m3).  Η ολική ελεύθερη ενέργεια συστήµατος 

που περιέχει υγρή φάση και n(r) συσσωµατώµατα  ακτίνας r δίδεται από τη σχέση :  

G = GL + n(r) ∆G(r) + ∆Gmix  

όπου ∆Gmix είναι η ελεύθερη ενέργεια µείξης n συσσωµατωµάτων µε Ν άτοµα. 
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Η µεταβολή της ενθαλπίας λόγω της µείξης είναι µικρή και εποµένως ∆Gmix= - TSmix. όπου η 

TSmix εξαρτάται από τους δυνατούς συνδυασµούς n συσσωµατωµάτων µε Ν δυνατές θέσεις 

πυρηνοποίησης :   

[(N+n(r))ln(N+n(r)) - N ln(N) - n(r) ln(n(r))].  Εποµένως :  

G = GL + n(r) ∆G(r) – kT [(N+n(r))ln(N+n(r))-N ln(N)-n(r) ln(n(r))] 

Το σύστηµα είναι σε ισορροπία όταν 0
)r(dn

dG
= ⇒ =

)r(dn
dG  ∆G(r) - kT[ln(N+n(r)) - ln(n(r))] = 0 

Ισχύει ότι N>>n(r) ⇒ N+n(r) ≅ N ⇒ ∆G(r)=kT[ln(N) - ln(n(r))] ⇒  







 ∆
−=

kT
rG

onrn )(exp)(          (ΙΙ.9) 

όπου no ο συνολικός αριθµός ατόµων στο σύστηµα και ∆Gr η αύξηση της G λόγω της ύπαρξης 

των συσσωµατωµάτων. 

 

Παρατηρήσεις επί της 





 ∆
−=

kT
rG

onrn exp  

• Για Τ>Τm η σχέση (ΙΙ.9) ισχύει για κάθε τιµή του r 

• Για Τ<Τm η σχέση (ΙΙ.9) ισχύει για r≤rm (όταν  r>rm ο πυρήνας δεν ανήκει στο τήγµα). 

• Η πιθανότητα να υπάρχει cluster µε ακτίνα r µειούται εκθετικά αυξανοµένου του µεγέθους 

του cluster. 

 

Η ατοµική δοµή της υγρής φάσης επιτρέπει την κατανόηση της οµογενούς πυρηνοποίησης. Από 

µετρήσεις µεταβολής όγκου προκύπτει ότι σε Τ=Τm το τήγµα έχει µεγαλύτερο όγκο από το 

στερεό κατά 2-4%.  Εποµένως τα άτοµα στο τήγµα έχουν πολύ µεγαλύτερη ελευθερία κίνησης 

από ότι στο στερεό και σε βάθος χρόνου οι θέσεις τους εµφανίζονται να είναι τυχαίες.  Όµως 

ανά πάσα χρονική στιγµή υπάρχουν συσσωµατώµατα ατόµων, µε πυκνή συσσωµάτωση, όπως 

φαίνεται στο Σχ.ΙΙ.4.  Κατά µέσο όρο το πλήθος των σφαιρικών πυρήνων ακτίνας r δίδεται από 

τη σχέση nr=no exp(-∆Gr/kT) όπου no είναι ο συνολικός αριθµός των ατόµων στο τήγµα και ∆Gr 

είναι η επί πλέον ελεύθερη ενέργεια που σχετίζεται µε το συσσωµάτωµα.  Για T>Τm η ανωτέρω 

σχέση ισχύει για όλες τις τιµές του r.  Για Τ<Τm ισχύει µόνον για συσσωµατώµατα µε ακτίνα 

r≤r* αφού οι πυρήνες µε r>r* είναι σταθεροί και ανήκουν πλέον στο στερεό.  Προφανώς η 

πιθανότητα να υπάρχει ένα συσσωµάτωµα δεδοµένου µεγέθους αυξάνει µειούµενης της ακτίνας 

του (το Nr µειούται εκθετικά µε το ∆Gr το οποίο αυξάνει ταχύτατα µε το r). 
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Σχ.ΙΙ.4 : Στιγµιότυπο της δοµής 

τήγµατος όπου υπάρχουν πυκνά 

συσσωµατώµατα ατόµων. 

 

Παράδειγµα: Σε 1mm3 Cu στη θερµοκρασία τήξης Tm υπάρχουν 1015 συσσωµατώµατα  µε 10 

άτοµα έκαστο (r=0.3nm) και µόνον10 clusters µε 100 άτοµα έκαστο (r=0.6nm) 

 

Η µεταβολή της ακτίνας r* του κρίσιµου πυρήνα συναρτήσει του undrcooling ∆Τ φαίνεται στο 

Σχ.ΙΙ.5.  Για µικρό ∆Τ η r* είναι πολύ µεγάλη και η πιθανότητα να βρεθεί σταθερός πυρήνας 

τείνει στο µηδέν.  Αυξανοµένου του ∆Τ η r* µειώνεται και υπάρχει ένα κρίσιµο undercooling 

∆ΤΝ για το οποίο η πιθανότητα µερικά συσσωµατώµατα να φθάσουν την ακτίνα r* και να γίνουν 

σταθεροί πυρήνες είναι σηµαντική. 

  

 

 

 

Σχ.ΙΙ.5: Μεταβολή των r* και rmax 

µε το βαθµό undercooling. 

 

 

II.1.2 Υπολογισµός του ρυθµού οµογενούς πυρηνοποίησης. 

 

Ο αριθµός των clusters που έχουν το κρίσιµο µέγεθος C* είναι 







 ∆
−=

kT
G

expCC ohom
o

*  clusters/m3      (ΙΙ.10) 

όπου Co η συγκέντρωση των ατόµων στο τήγµα ανά µονάδα όγκου (Co≅1029 άτοµα m-3).  Η 

προσθήκη ενός µόνο ατόµου στο cluster (που γίνεται µε συχνότητα fo) θα το καταστήσει 

σταθερό πυρήνα.  Εποµένως ο ρυθµός οµογενούς πυρηνοποίησης θα είναι: 
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 ∆
−=

kT
G

expCfN ohom
ooohom  πυρήνες m-3 s-1     (ΙΙ.11) 

Η fo (≅1011) είναι µία πολύπλοκη συνάρτηση που εξαρτάται από τη συχνότητα δόνησης των 

ατόµων, την ενέργεια ενεργοποίησης για τη διάχυση στο τήγµα και την επιφάνεια του κρίσιµου 

πυρήνα.  Για τυπικό ρυθµό πυρηνοποίησης Nhomo=1 πυρήνας /cm3s  προκύπτει ότι ∆G* ≅ 78kT.  

Χρησιµοποιώντας τη σχέση (ΙΙ.8) προκύπτει ότι ( ) 










∆
−= 2ooohom

T
AexpCfN ,   (ΙΙ.12) 

όπου 
kTL3
T16

A
V

2
m

3
SLπγ

= , είναι ασθενής συνάρτηση της θερµοκρασίας.   

 

Οπως φαίνεται στη γραφική παράσταση του Nhomo συναρτήσει του undercooling (Σχ.ΙΙ.6), η 

Νhomo αλλάζει πολλές τάξεις µεγέθους για µικρή µεταβολή του ∆Τ, ενώ υπάρχει ένα κρίσιµο 

undercooling ∆ΤΝ για το οποίο η Nhomo γίνεται σηµαντική.  Πειραµατικά αποτελέσµατα έδειξαν 

ότι στα περισσότερα µέταλλα ∆ΤΝ≅0,2Τm≅200K. 

 

  

 

 

Σχ.ΙΙ.6: Μεταβολή του Νhomo συναρτήσει 

του undercooling.  ∆ΤΝ  είναι το κρίσιµο 

undercooling για οµογενή πυρηνοποίση. 
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ΙΙ.2 Ετερογενής πυρηνοποίηση 
 

Οµογενής πυρηνοποίηση συµβαίνει σπάνια γιατί σχεδόν πάντα υπάρχουν διαθέσιµες ετερογενείς 

θέσεις για πυρηνοποίηση (π.χ. τοιχώµατα, σωµατίδια προσµείξεων) που λειτουργούν σαν 

καταλύτες & µειώνουν τη ∆G*. 

 

Από την εξίσωση: ∆G*=
( )22

V

3
m

3
SL 1
L3

T16

∆Τ











 πγ
  προκύπτει ότι για να πραγµατοποιηθεί 

πυρηνοποίηση για µικρά ∆Τ (undercooling) πρέπει να µειωθεί η τιµή της γSL.  Στην απλούστερη 

περίπτωση η ∆G* µειούται όταν ο πυρήνας σχηµατισθεί σε επαφή µε τα τοιχώµατα του δοχείου 

που περιέχει το τήγµα, όπως φαίνεται στο Σχήµα ΙΙ.7.  Αν υποθέσουµε ότι η γSL είναι ισότροπη, 

το έµβρυο στερεού που σχηµατίζεται σε επαφή µε τα λεία τοιχώµατα ενός δοχείου έχει σφαιρικό 

σχήµα (ελάχιστη ολική γ). 

 

Η γωνία διαβροχής θ είναι αυτή που ικανοποιεί τη συνθήκη: 

θγ+γ=γ cosSLSMML    ή  
SL

SMMLcos
γ

γ−γ
=θ   (II.13) 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ.ΙΙ.7 : Ετερογενής πυρηνοποίηση σφαιρικού εµβρύου σε λεία επίπεδη επιφάνεια. 

Καλή διαβροχή επιτυγχάνεται όταν η γωνία διαβροχής θ παίρνει µικρή τιµή. 

 
∆ιακρίνονται οι εξής δύο ακραίες περιπτώσεις: 

• Οταν θ=0 ο πυρήνας έχει σφαιρικό σχήµα και δεν υπάρχει διαβροχή.  Αυτή η συνθήκη 

ισχύει στην οµογενή πυρηνοποίηση. 

• Οταν θ=0 υπάρχει τέλεια διαβροχή και ο πυρήνας απλώνεται εν είδει λεπτού υµενίου στην 

επιφάνεια του υποστρώµατος. 

 

Η επί πλέον ελεύθερη ενέργεια λόγω σχηµατισµού εµβρύου είναι: 
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MLSMSMMSSLSLVShete AAGVG γ−γ+γΑ+∆−=∆    (II.14) 

όπου  ΑSM=AML, η διεπιφάνεια τοιχωµάτων /τήγµατος που αντικαθίσταται 

από ίσου εµβαδού διεπιφάνεια πυρήνα /τοιχωµάτων. 

  ( )θ−π= cos1r2A 2
SL                        εµβαδόν σφαιρικής επιφάνειας 

  θπ= 22
SM sinrA                              εµβαδόν λείας επιφάνειας 

 
 ( )[ ]2

3
cos1cos2

3
rVS θ−θ+
π

=          όγκος εµβρύου 

 

Αντικαθιστούµε την ASM=AML και εποµένως:  

( )MLSMMSSLSLVShete AGVG γ−γ+γΑ+∆−=∆  

αντικαθιστούµε την θγ+γ=γ cosSLSMML  ⇒ 

θγ−γΑ+∆−=∆ cosAGVG SLMSSLSLVShete  ⇒ 

( )θ−Αγ+∆−=∆ cosAGVG MSSLSLVShete  ⇒ 

αντικαθιστούµε τα VS, ASL και ASM ⇒ 

)(Sr4Gr
3
4G SL

2
V

3
hete θ







 γπ+∆π−=∆      (ΙΙ.15) 

το S(θ) που ονοµάζεται παράγων µορφής δίνεται από τη σχέση 

( )( ) 1cos1cos2
4
1)(S 2 ≤θ−θ+=θ   

Ο S(θ) εξαρτάται µόνον από τη γωνία θ.  Η µεταβολή της ∆G* συναρτήσει της ακτίνας του 

πυρήνα r για οµογενή και ετερογενή πυρηνοποίηση φαίνεται στο Σχ.ΙΙ.8. 

 

Η κρίσιµη ακτίνα r* για ετερογενή πυρηνοποίηση υπολογίζεται εάν θέσουµε ( ) 0=
∆

dr
heteGd

.  

Προκύπτει δε ότι 
V

SL*
G

2
r

∆
γ

=  (ΙΙ.17), δηλ. η r* εξαρτάται µόνο από το ∆Τ και 

)(SG)(S
G3

16
G *

ohom2
V

3
SL*

hete θ∆=θ
∆

πγ
=∆  (ΙΙ.18).  ∆ηλαδή η *

heteG∆  είναι µικρότερη αυτής για 

οµογενή πυρηνοποίηση κατά τον παράγοντα µορφής S(θ). 
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Σχ.ΙΙ.8: Η επί πλέον ελεύθερη ενέργεια 

στερεών συσσωµατωµάτων που 

σχηµατίζονται υπό συνθήκες οµο- και 

ετερογενούς πυρηνοποίησης.  Η r* είναι 

ανεξάρτητη της θέσης όπου συµβαίνει η 

πυρηνοποίηση, δηλ. του οµο- ή 

ετερογενούς χαρακτήρα της 

πυρηνοποίησης. 

 

Ενδεικτικές τιµές του παράγοντα µορφής συναρτήσει της γωνίας θ φαίνονται στον παρακάτω 

Πίνακα. 

θ 10ο 30ο 90ο Πίνακας 1: Ενδεικτικές τιµές του S(θ) 
S(θ) 10-4 0,02 0,5 

 

Από την ανωτέρω συζήτηση προκύπτει ότι αν και *
hete

*
ohom rr =  ο όγκος του κρίσιµου 

πυρήνα στην ετερογενή πυρηνοποίηση είναι µικρότερος (λόγω διαβροχής) αυτού που 

σχηµατίζεται οµογενώς, κατά τον παράγοντα S(θ), δηλ: *
ohom

*
ohom

*
hete V)(SVV <θ×= .  

Εποµένως απαιτούνται λιγότερα άτοµα για να σχηµατισθεί ετερογενής πυρήνας αφού η 

πιθανότητα σχηµατισµού του είναι πολύ µεγαλύτερη αυτής για τον σχηµατισµό οµογενούς 

πυρήνα.   

 

Η επίδραση του undercooling ∆T στην ∆G* και τους αντίστοιχους ρυθµούς πυρηνοποίησης για 

ετερογενή και οµογενή πυρηνοποίηση φαίνεται στο παρακάτω Σχ.ΙΙ.9. 

 

Αν υπάρχουν n1 άτοµα σε επαφή µε τα τοιχώµατα του δοχείου, ο αριθµός των πυρήνων σε 

επαφή µε τα τοιχώµατα είναι:












 ∆
−=

kT
G

expnn
*
hete

1
*  (ΙΙ.19) και ο ρυθµός της ετερογενούς 

πυρηνοποίησης είναι: 












 ∆
−=

kT
G

expCfN
*
hete

11hete  (ΙΙ.20). 
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Οπου  f1: η συχνότητα µε την οποία άτοµα προστίθενται σε συσσωµατώµατα (clusters) 

κρίσιµου µεγέθους και τα µετατρέπουν σε σταθερούς πυρήνες. 

 C1: ο αριθµός των ατόµων σε επαφή µε θέσεις ετερογενούς πυρηνοποίησης ανά 

µονάδα όγκου του τήγµατος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχ.ΙΙ.9: Επίδραση του undercooling 

στις ∆Ghomo, ∆Ghete, Nhete και  Nhomo 

 

Η µέχρι τώρα συζήτηση αφορούσε περιπτώσεις στις οποίες τα τοιχώµατα του δοχείου είναι λεία.  

Στην πράξη όµως οι επιφάνειες έχουν ανωµαλίες και ρωγµές.  Η ανάπτυξη πυρήνα σε µία ρωγµή 

είναι εφικτή όταν το άνοιγµα της ρωγµής είναι αρκετά µεγάλο ώστε να επιτρέπεται η ανάπτυξη 

πυρήνα µε r≥r*. 

Σε εµπορικές εφαρµογές η ετερογενής πυρηνοποίηση συχνά προάγεται µε την προσθήκη 

προσµείξεων (inoculants) στο τήγµα.  Τα inoculants σχηµατίζουν µία στερεά χηµική ένωση µε 

κάποιο από τα συστατικά του τήγµατος που µε τη σειρά της λειτουργεί σαν θέση ετερογενούς 

πυρηνοποίησης.  Η προσθήκη των inoculants επιτρέπει επίσης και τον καλό έλεγχο του τελικού 

µεγέθους των κόκκων (grain size).  Η επιλογή του inoculant θεωρείται επιτυχής όταν 

επιτυγχάνονται µικρές τιµές του θ (καλή διαβροχή) & καλή πλεγµατική συµφωνία µεταξύ του 

σωµατιδίου και του στερεού. 
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ΙΙΙ. ∆ιεπιφάνειες στα στερεά. 

 

Εκτός από την ανάπτυξη στερεών από το τήγµα, η θεωρία της ετερογενούς πυρηνοποίησης 

βρίσκει εφαρµογή και σε αλλαγές φάσεις καθώς και στην επιταξιακή ανάπτυξη. Οι διεπιφάνειες 

στις οποίες µπορεί να συµβεί ετερογενής πυρηνοποίηση στα στερεά είναι οι παρακάτω: 

• Ελεύθερη επιφάνεια κρυστάλλου 

• Grain boundaries –όρια κρυσταλλιτών (διεπιφάνεια τύπου α/α) : ∆ιαχωρίζει 

κρυστάλλους που έχουν την ίδια χηµική σύσταση και ίδια δοµή αλλά διαφορετικό 

προσανατολισµό. 

• ∆ιεπιφάνεια µεταξύ διαφορετικών φάσεων (διεπιφάνεια τύπου α/β): ∆ιαχωρίζει 2 φάσεις 

µε διαφορετική κρυσταλλική δοµή ή/και χηµική σύσταση και περιλαµβάνει τις διεπιφάνειες 

στερεού/υγρού (S/L). 

 

Η δηµιουργία διεπιφάνειας εµβαδού Α προκαλεί αύξηση της G κατά τον παράγοντα Αγ, δηλ. 

G=Gο+Αγ, όπου το Go αντιστοιχεί σε σύστηµα χωρίς διεπιφάνεια και γ είναι το έργο που πρέπει 

να καταβληθεί για να δηµιουργηθεί µοναδιαία διεπιφάνεια υπό Τ=σταθ, P=σταθ.  Αύξηση της 

επιφάνειας του υγρού υµενίου κατά dA προκαλεί αύξηση της G κατά dG, δηλ.  

dG=Adγ+γdA=FdA και εποµένως F=γ+Α (dγ/dΑ).  Στα υγρά η γ είναι ανεξάρτητη της 

επιφάνειας και F=γ.  ∆ηλαδή επιφάνεια µε ελεύθερη ενέργεια γ (Jm-2) ασκεί επιφανειακή τάση γ 

(Nm-1).  Στα στερεά η σχέση F=γ ισχύει µόνο στη θερµοκρασία τήξης αφού η σχέση (dγ/dΑ)=0 

δεν ισχύει στη γενική περίπτωση.  

 

 

III.1 ∆ιεπιφάνειες στερού/αερίου (S/V). 

 

Στις διεπιφάνειες στερεού/αερίου (solid/vapor, S/V), η ελεύθερη ενέργεια της επιφάνειας 

προέρχεται από το γεγονός ότι τα άτοµα κοντά στην επιφάνεια έχουν λιγότερους γείτονες από 

ότι τα άτοµα στον όγκο του στερεού.  Για παράδειγµα, στην επιφάνεια fcc { }111 τα άτοµα έχουν 

9 αντί για 12 πρώτους γείτονες.  Αν ε είναι η ισχύς του δεσµού, κάθε δεσµός µειώνει την 

εσωτερική ενέργεια κάθε ατόµου κατά (ε/2) και εποµένως, στη συγκεκριµένη περίπτωση, κάθε 

άτοµο της επιφάνειας έχει µεγαλύτερη εσωτερική ενέργεια από τα άτοµα του όγκου κατά (3ε/2). 

 

Στα καθαρά µέταλλα η ε υπολογίζεται από την λανθάνουσα θερµότητα εξάχνωσης LS  που είναι 

ίση µε: LS=Lm+LV όπου Lm η λανθάνουσα θερµότητα τήξης και LV η λανθάνουσα θερµότητα 
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εξάτµισης.  Η εξάχνωση 1 mole στερεού προκαλεί τη δηµιουργία 12 Να σπασµένων δεσµών και 

εποµένως η αντίστοιχη λανθάνουσα θερµότητα εξάχνωσης είναι LS=12Να (ε/2). 

 

Αν υποθέσουµε ότι η συµβολή των δεύτερων γειτόνων είναι αµελητέα και η ενέργεια των 

δεσµών της επιφάνειας ισούται µε την ενέργεια των δεσµών στον όγκο του υλικού, τότε η 

ενέργεια της επιφάνειας { }111  θα είναι:  ΕSV=0.25 (LS/Nα) που µετράται σε J/άτοµο επιφάνειας.  

Στα µέταλλα, µία τυπική µέση τιµή είναι ΕSV=0.15 (LS/Nα). 

 

Σύµφωνα µε τον ορισµό της ελεύθερης ενέργειας κατά Gibbs, η ελεύθερη ενέργεια της 

επιφάνειας δίνεται από τη σχέση: γ=Ε+PV-TS.  ∆εδοµένου ότι τα άτοµα της επιφάνειας έχουν 

περισσότερους βαθµούς ελευθερίας, έχουν και υψηλότερη εντροπία από ότι τα άτοµα στον όγκο 

του υλικού.  Μία επί πλέον συνιστώσα της εντροπίας προέρχεται από τον σχηµατισµό 

πλεγµατικών κενών στην επιφάνεια.  Αν και ο πειραµατικός προσδιορισµός της γSV είναι 

δύσκολος, από τα υπάρχοντα πειραµατικά αποτελέσµατα προκύπτει ότι κοντά στη θερµοκρασία 

τήξης η ελεύθερη ενέργεια της επιφάνειας δίνεται από τη σχέση γSV=0.15(LS/Na) που µετράται 

σε J ανά άτοµο της επιφάνειας.  Τα δύστηκτα µέταλλα έχουν µεγάλη LS και γ.  

 

Οι επιφάνειες µε µεγάλους ή άρρητους δείκτες { }hkl  εµφανίζουν σκαλοπάτια, όπως φαίνεται 

στο Σχ.III.1. 

 

Σχ.III.1: Τα σκαλοπάτια που εµφανίζονται σε µία απλή 
κυβική δοµή.  Οι σπασµένοι δεσµοί προκαλούν αύξηση της 
εσωτερικής ενέργειας του συστήµατος. 

Σχ.III.2: Η αντίστοιχη 
µεταβολή της Ε συναρτήσει της 
θ  

 

Επίπεδο υπό γωνία θ ως προς το επίπεδο συµπαγούς συσσωµάτωσης θα περιέχει περισσότερους 

σπασµένους δεσµούς λόγω των ατόµων που υπάρχουν στα σκαλοπάτια και εποµένως θα έχει 

µεγαλύτερη ΕSV που δίνεται από τη σχέση: ( ) 2SV
2

sincosE
α

ε
θ+θ= , όπου (ε/2) είναι η 

συνεισφορά κάθε σπασµένου δεσµού και α είναι η πλεγµατική σταθερά.  Η µεταβολή της Ε 

συναρτήσει της θ φαίνεται στο Σχ.III.2. 
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III.2 ∆ιεπιφάνειες µεταξύ διαφόρων φάσεων στα στερεά. 

 

Υπάρχουν οι εξής τρείς κατηγορίες διεπιφανειών µεταξύ διαφόρων φάσεων (interphase 

interfaces) στα στερεά: 

• Οι πλήρως συµβατές/σύµφωνες/coherent διεπιφάνειες 

• Οι µερικώς συµβατές/σύµφωνες/semicoherent διεπιφάνειες 

• Οι ασύµβατες/ασύµφωνες/incoherent διεπιφάνειες. 

 

Οι πλήρως συµβατές/σύµφωνες/coherent διεπιφάνειες εµφανίζονται µεταξύ φάσεων µε την 

ίδια δοµή και παρόµοιες τιµές πλεγµατικής σταθεράς.  Τα 2 πλέγµατα είναι συνεχή στη 

διεπιφάνεια και το επίπεδο της διεπιφάνειας έχει την ίδια κατανοµή ατόµων σε αµφότερες τις 

φάσεις (Σχ.III.3). 

 

Σχ.III.3: Strain-free διεπιφάνειες µεταξύ 2 κρυσταλλιτών µε διαφορετική χηµική 

σύσταση: (α) ίδια κρυσταλλική δοµή, (β) διαφορετική δοµή. 

 
Τα άτοµα της διεπιφάνειας έχουν υψηλότερη ελεύθερη ενέργεια επειδή έχουν µερικούς «λάθος» 

γείτονες οι οποίοι συνεισφέρουν µία επί πλέον χηµική συνιστώσα γcoherent=γchem µε τυπική τιµή: 

200 mJm-2. 

 

Αν υπάρχει µικρή διαφορά της πλεγµατικής σταθεράς των 2 φάσεων ο σύµφωνος  χαρακτήρας 

διατηρείται µε τοπική παραµόρφωση των πλεγµάτων στη γειτονία της διεπιφάνειας (coherency 

strain), όπως φαίνεται στο ΣχIII.4. 
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Σχ.III.4: Μικρή πλεγµατική 

ασυµφωνία στην σύµφωνη 

διεπιφάνεια  προκαλεί την 

εµφάνιση τάσεων (strain) στα 

παρακείµενα πλέγµατα. 

 

Μερικώς συµβατές/σύµφωνες/semicoherent διεπιφάνειες 

 

Οταν η έκταση της διεπιφάνειας ή/και η διαφορά των πλεγµατικών σταθερών είναι µεγάλη τότε 

οι τάσεις στη διεπιφάνεια αυξάνονται και δηµιουργούνται εξαρµώσεις προσαρµογής (misfit 

dislocations), όπως φαίνεται στο Σχ.III.5. Η πλεγµατική ασυµφωνία είναι: 
α

αβ

α

α−α
=δ  όπου 

αα και αβ είναι οι πλεγµατικές σταθερές των unstressed φάσεων. 

  

Σχ.III.5: Μία ηµισύµφωνη διεπιφάνεια.  Η 

πλεγµατική ασυµφωνία εξοµαλύνεται µε τη 

δηµιουργία µίας οµάδος εξαρµώσεων 

προσαρµογής. 

Σχ.III.6:Πλεγµατική ασυµφωνία 

σε 2D εξοµαλύνεται µε τη 

δηµιοργία 2 οµάδων εξαρµώσεων 

που απέχουν αποστάσεις D1 & D2. 

Στη µονοδιάστατη περίπτωση η πλεγµατική ασυµφωνία εξοµαλύνεται (is accommodated) µε τη 

δηµιουργία εξαρµώσεων ακµής (edge) που απέχουν µεταξύ τους: 
δ

α
= βD  ή για µικρό δ 

δ
≅

bD  

όπου 
2

b βα α+α
=  το διάνυσµα Burgers για την εξάρµωση.  Σε αυτή την περίπτωση ανωµαλίες 

εµφανίζονται µόνο γύρω από τους πυρήνες των εξαρµώσεων όπου τα πλεγµατικά επίπεδα είναι 

ασυνεχή.   
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Στην πράξη το misfit εµφανίζεται στις 2 διαστάσεις και η παραµόρφωση στη διεπιφάνεια 

εξοµαλύνεται µε τη δηµιουργία 2 οµάδων εξαρµώσεων που δεν είναι παράλληλες µεταξύ τους 

και απέχουν αποστάσεις: 
δ

= 1
1

b
D   και 

δ
= 2

2
b

D  (Σχ.III.6). 

Αν η απόσταση των εξαρµώσεων είναι 
δ

>
bD  η διεπιφάνεια έχει εκτονωθεί µερικώς και 

συνεχίζουν να υπάρχουν παραµένοντα πεδία τάσεων µεγάλης έκτασης (long-range residual 

strain fields).  Για µικρές τιµές της πλεγµατικής ασυµφωνίας δ, η ενέργεια της διεπιφάνειας είναι 

γsemicoherent=γchem+γst≅ δ, όπου η χηµική συνιστώσα γchem οφείλεται, όπως στην προηγούµενη 

περίπτωση, στους «λάθος» γείτονες. ενώ η δοµική συνιστώσα γst οφείλεται στην παραµόρφωση 

που δηµιουργούν οι εξαρµώσεις. 

 

Όπως φαίνεται από τη σχέση D≅(b/δ), αυξανοµένου του δ η απόσταση των εξαρµώσεων 

µικραίνει.  Για µικρές τιµές του δ η δοµική συνιστώσα γst είναι ανάλογη της πυκνότητας των 

εξαρµώσεων στη διεπιφάνεια.  Οταν δ>0.25 αντιστοιχεί περίπου 1 εξάρµωση ανά 4 ατοµικά 

επίπεδα.  Εποµένως οι παραµορφωµένες περιοχές γύρω από τον πυρήνα της εξάρµωσης 

επικαλύπτονται και η διεπιφάνεια γίνεται ασύµφωνη.  Η ενέργεια των ηµισύµφωνων 

διεπιφανειών είναι της τάξης των 200-500 mJ/m2. 

 

Ασύµβατες/ασύµφωνες/incoherent διεπιφάνειες. 

 

Εµφανίζονται όταν 2 τυχαίως προσανατολισµένοι κρύσταλλοι ενώνονται κατά µήκος ενός 

τυχαίου επιπέδου και η κρυσταλλική δοµή των 2 γειτονικών πλεγµάτων είναι πολύ διαφορετική 

ή οι ενδοατοµικές αποστάσεις διαφέρουν >25% (Σχ. III.7).  Οι ασύµφωνες διεπιφάνειες έχουν 

τυπική ενέργεια 500-1000 mJ/m2 που είναι ανεξάρτητη του κρυσταλλογραφικού 

προσανατολισµού.  Η διεπιφάνεια στερείται συµµετρίας µεγάλης έκτασης (long range order) και 

υπάρχει πιθανότητα να εµφανίζονται σκαλοπάτια στη διεπιφάνεια. 

  

 

 

 

Σχ.III.7: Ασύµφωνη διεπιφάνεια. 
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III.3 Η επίδραση της ενέργειας της διεπιφάνειας στο σχήµα των συσσωµατωµάτων 

(second-phase shape: interfacial energy effects). 

 

Σε συστήµατα δύο φάσεων είναι πιθανόν η µία φάση (π.χ. η β) να είναι διασκορπισµένη µέσα 

στην άλλη (π.χ. την α) υπό µορφή συσσωµατωµάτων.  Υποθέτουµε την απλούστερη περίπτωση 

κατά την οποία ένα µη-παραµορφωµένο (strain-free) συσσωµάτωµα της φάσης β βρίσκεται σε 

strain-free µήτρα της φάσης α.  Η ελεύθερη ενέργεια αυτού του συστήµατος 







∑ γ
i

iiA  

ελαχιστοποιείται όταν γίνει βελτιστοποίηση του σχήµατος του συσσωµατώµατος και του 

κρυσταλλογραφικού προσανατολισµού του συσσωµατώµατος ως προς τη µήτρα.  ∆ιακρίνονται 

οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 

Πλήρως σύµφωνα συσσωµατώµατα (fully coherent precipitates) σχηµατίζονται όταν 

• το συσσωµάτωµα έχει την ίδια κρυσταλλική δοµή και παρόµοια πλεγµατική σταθερά µε τη 

µήτρα, όπως φαίνεται στο Σχ.III.8(α). 

• και τα 2 πλέγµατα είναι κατάλληλα /παράλληλα προσανατολισµένα, οπότε το συσσωµάτωµα 

περιβάλλεται από σύµφωνες διεπιφάνειες χαµηλής ενέργειας. 

Στην περίπτωση αυτή το σχήµα ισορροπίας των συσσωµατωµάτων είναι σφαιρικό, όπως 

φαίνεται στο Σχ.III.8(β). 

 
 

Σχ.III.8(α): Συσσωµάτωµα που βρίσκεται 

σε πλεγµατική συµφωνία µε το µητρικό 

υλικό . 

Σχ.III.8(β): Απεικόνιση µε ΤΕΜ 

περιοχών Ag-rich σε µήτρα Al-4%-Αg 

(µεγένθυση 300000). 

 

Τα πλήρως σύµφωνα συσσωµατώµατα εµφανίζονται κατά τα αρχικά στάδια της θερµικής 

κατεργασίας για σκλήρυνση υλικών µέσω σχηµατισµού συσσωµατωµάτων (Guinier-France & 

Preston σε συντοµογραφία GP zones). 
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Μερικώς σύµφωνα συσσωµατώµατα (partially coherent precipitates) 

Όταν οι φάσεις α & β έχουν διαφορετική δοµή τότε τα συσσωµατώµατα περιβάλλονται τόσο 

από σύµφωνες /ηµισύµφωνες όσο και από ασύµφωνες διεπιφάνειες.  Το αναµενόµενο σχήµα 

ισορροπίας αυτών των συσσωµατωµάτων είναι δίσκος µε λόγο 

i

c
ά
ά

γ
γ

=
µετροδι
χοςπ   

όπου γc & γi οι ενέργειες των σύµφωνων & ασύµφωνων διεπιφανειών.  Αποκλίσεις από το 

αναµενόµενο σχήµα σηµειώνονται λόγω επίδρασης του misfit strain και περιορισµών της 

ανάπτυξης κατά κάποια από τις διευθύνσεις οπότε εµφανίζονται συσσωµατώµατα µε σχήµα 

βελόνας ή παραλληλόγραµµου, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα III.9α & β, αντίστοιχα.  

(α)  (β) 

Σχ.III.9: Μερικώς σύµφωνα συσσωµατώµατα σε κράµα (α) Al-4%Ag, (β) Al-

3.9%Cu. 

 

Ασύµφωνα συσσωµατώµατα (incoherent precipitates) 

Εµφανίζονται όταν οι 2 φάσεις έχουν πλήρως διαφορετική κρυσταλλική δοµή ή έχουν τυχαίο 

προσανατολισµό και περιβάλλονται από επίπεδα υψηλής ενέργειας.  Το σχήµα ισορροπίας 

αναµένεται να είναι σφαιρικό ή πολυεδρικό (Σχ.III.10). 

 

 

 

 

 

 

Σχ.III.10:Ασύµφωνα 

συσσωµατώµατα σε κράµα  Al-Cu. 

 

Συσσωµατώµατα σε όρια κρυσταλλιτών. 
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Όταν ένα συσσωµάτωµα δηµιουργείται στα όρια κρυσταλλιτών τότε σχηµατίζει διεπιφάνειες µε 

δύο διαφορετικά προσανατολισµένους κρυσταλλίτες .  Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν οι εξής 

περιπτώσεις: 

• Ασύµφωνες διεπιφάνειες µε αµφότερους τους κρυσταλλίτες. Οι ασύµφωνες διεπιφάνειες 

είναι καµπύλες. 

• Μία σύµφωνη/ηµισύµφωνη και µία ασύµφωνη διεπιφάνεια µε δύο κρυσταλλίτες. 

• Σύµφωνες ή ηµισύµφωνες διεπιφάνειες µε αµφότερους τους κρυσταλλίτες (συµβαίνει 

σπανίως). Οι σύµφωνες/ηµισύµφωνες διεπιφάνειες είναι επίπεδες. 

Το σχηµατικό διάγραµµα της µορφής των διεπιφανειών συσσωµατωµάτων που δηµιουργούνται 

στα όρια κρυσταλλιτών καθώς και φωτογραφία ΤΕΜ ενός συσσωµατώµατος σε κράµα Cu-In 

φαίνονται στα Σχ. III.11 και 12, αντίστοιχα. 

 
Σχ.III.11: Πιθανή µορφολογία συσσωµατωµάτων σε όρια κρυσταλλιτών (grain 

boundaries).  Οι σύµφωνες/ηµισύµφωνες διεπιφάνειες είναι επίπεδες ενώ οι 

ασύµφωνες είναι καµπύλες. 

 

Σχ.III.12: Συσσωµάτωµα σε grain boundary σε κράµα Cu-In.  Οι διεπιφάνειες Α, 

Β είναι ασύµφωνες ενώ η C είναι ηµισύµφωνη (semicoherent).  
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III.4 Η επίδραση του misfit strain στο σχήµα των συσσωµατωµάτων (second-phase shape: misfit 

strain effects). 

 

Σύµφωνα συσσωµατώµατα 

Οταν το misfit≠0 δηµιουργούνται πεδία ελαστικών πραραµορφώσεων (elastic strain fields) και η 

δηµιουργία σύµφωνων διεπιφανειών αυξάνει την ελεύθερη ενέργεια του συστήµατος.  Η 

συνθήκη ισορροπίας είναι minGA S
i

ii →∆+∑ γ  όπου ∆GS η ενέργεια λόγω των ελαστικών 

παραµορφώσεων που εξαρτάται από το σχήµα του συσσωµατώµατος και τις ελαστικές ιδιότητες 

του συσσωµατώµατος & της µήτρας. 

        
Σχ. III.13: Τάσεις παραµόρφωσης λόγω πλεγµατικής ασυµφωνίας (coherency 

strains): Ο αριθµός των πλεγµατικών θέσεων διατηρείται σε αµφότερες τις 

φάσεις α &β.  Αν η µήτρα και το συσσωµάτωµα υφίστανται ίσες & αντίθετες 

δυνάµεις, τότε το συσσωµάτωµα είναι σύµφωνο  προς τη µήτρα. 

 

Η τάση που διατηρεί τη διεπιφάνεια σύµφωνη παραµορφώνει το πλέγµα του συσσωµατώµατος. 

Για σφαιρικό συσσωµάτωµα η παραµόρφωση είναι υδροστατική, δηλ. οµοιόµορφη σε όλες τις 

διευθύνσεις οπότε ορίζεται νέα πλεγµατική σταθερά '
βα .  Αν η µήτρα έχει ισότροπες ελαστικές 

ιδιότητες και το ίδιο όριο ελαστικότητος µε το συσσωµάτωµα , η ∆GS είναι ανεξάρτητη του 

σχήµατος του συσσωµατώµατος και  

∆GS ≅ 4 µ δ2 V  

όπου V ο όγκος του συσσωµατώµατος, µ το shear modulus της µήτρας και 
α

αβ

α

α−α
=δ .  Όταν 

δ<5% η ∆GS είναι πολύ µικρότερη της γ. 
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Ασύµφωνα συσσωµατώµατα 

Όταν το συσσωµάτωµα είναι ασύµφωνο προς τη µήτρα τα 2 πλέγµατα δεν ταιριάζουν και δεν 

διατηρείται ο αριθµός των πλεγµατικών θέσεων εκατέρωθεν της διεπιφάνειας.  Στην περίπτωση 

αυτή ο όγκος του συσσωµατώµατος και ο διαθέσιµος όγκος στη µήτρα είναι διαφορετικοί και 

προκύπτει παραµόρφωση λόγω έλλειψης προσαρµογής (misfit) . 

 

 

Σχ.III.14: Στα ασύµφωνα 

συσσωµατώµατα 

εµφανίζεται παραµόρφωση 

προσαρµογής. 

 

Ορίζεται η παράµετρος προσαρµογής όγκου (volume misfit) V
V∆

=∆  όπου V είναι ο 

“διαθέσιµος" όγκος στη µήτρα και (V-∆V) ο όγκος του unconstrained συσσωµατώµατος.  Η 

ενέργεια ∆GS λόγω ελαστικής παραµόρφωσης ενός οµογενούς ασυµπίεστου συσσωµατώµατος 

σε ισότροπη µήτρα είναι: 

 





=

a
cf V ∆µ  

3
2∆G 2

S  

όπου η f(c/a) περιέχει και την επίδραση του σχήµατος του συσσωµατώµατος, όπως φαίνεται στο 

παρακάτω σχήµα: 

 

 

Σχ.III.15: Ενέργεια παραµόρφωσης 

• max→σφαίρα 

• ενδιάµεση→βελόνα (c/a→∞) 

• min→ σφαιροειδές (c/a→0) 

 

 

ΙΙΙ.5 ∆ιεπιφάνιες στερεού/υγρού. 

 

Υπάρχουν 2 τύποι διεπιφανειών στερεού/υγρου (S/L): 
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• Ατοµικώς επίπεδες διεπιφάνειες µε συµπαγή συσσωµάτωση (atomically flat, close 

packed interfaces, που επίσης αναφέρονται ως smooth ή faceted) που έχουν πάχος 1 ατοµικό 

επίπεδο (Σχ.ΙΙΙ.16a).  Η ελεύθερη ενέργεια αυτών των διεπιφανειών εξαρτάται από τον 

κρυσταλλογραφικό προσανατολισµό της επιφάνειας. 

 Σχ.ΙΙΙ.16: (a) Ατοµικώς 

λείες και (b,c) διάχυτες 

διεπιφάνειες S/L.  Η 

διακεκοµµένη γραµµή 

στο (b) δείχνει τη θέση 

της διεπιφάνειας. 

• Ανώµαλες διεπιφάνειες (atomically diffuse interfaces που επίσης αναφέρονται ως rough ή 

non-faceted) στις οποίες η µετάβαση από την S → L φάση εκτείνεται σε αρκετά ατοµικά 

επίπεδα (Σχ.ΙΙΙ.16b &1c). Η ελεύθερη ενέργεια των ανώµαλων διεπιφανειών είναι 

ανεξάρτητη του κρυσταλλογραφικού προσανατολισµού της επιφάνειας. 

 

Στις διάχυτες διεπιφάνειες υπάρχει σταδιακή εξασθένιση των δεσµών και αύξηση της αταξίας 

κατά τη µετάβαση από την S→L φάση.  Η σταδιακή µεταβολή των Η & S από τις τιµές όγκου 

στο στερεό στις τιµές όγκου στο υγρό φαίνεται στο παρακάτω Σχ.ΙΙΙ.17.  Οταν T=Tm, οι S και L 

φάσεις συνυπάρχουν αφού έχουν την ίδια ελεύθερη ενέργεια.  Στη διεπιφάνεια όµως το σύστηµα 

διαταράσσεται και εµφανίζεται επί πλέον ελεύθερη ενέργεια γSL. 

 

Πότε σχηµατίζονται επίπεδες ή διάχυτες διεπιφάνειες? Σύµφωνα µε τη θεωρία του Jackson η 

πιθανότητα σχηµατισµού επίπεδης ή διάχυτης διεπιφάνειας εξαρτάται από τον λόγο 
m

f
T
L  όπου 

Lf είναι η λανθάνουσα θερµότητα τήξης (fusion).  Όταν R4
T
L

m

f >  σχηµατίζεται επίπεδη 

διεπιφάνεια.  Η συνθήκη αυτή ισχύει συνήθως σε στοιχεία όπως Si, Ge, Sb, και αµέταλλα.  Όταν 

R4
T
L

m

f <  σχηµατίζεται διάχυτη διεπιφάνεια.  Η συνθήκη αυτή ισχύει στην πλειοψηφία των 

µετάλλων.  Το µοντέλο Jackson εφαρµόζεται και σε διεπιφάνειες στερεού/αερίου όταν η Lfusion 

αντικατασταθεί από την Lsublimation. 
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Σχ.ΙΙΙ.17: Μεταβολή των H, G 

& TS για  T=Tm σε διεπιφάνεια 

S/L. Στη διεπιφάνεια εµφανίζεται 

η επί πλέον ελεύθερη ενέργεια 

γSL.   

 

 

Στις διεπιφάνειες S/L τα άτοµα έχουν τους µισούς δεσµούς τους στο στερεό και τους µισούς στο 

υγρό.  Εποµένως η ενθαλπία της διεπιφάνειας είναι περίπου ίση µε 
αN
L5.0 f  atom-1.  Γενικά ισχύει 

ότι LVSLSV γ+γ>γ .  Εποµένως όταν ένα µέταλλο βρίσκεται σε Τ≅Τm είναι ενεργειακά 

προτιµητέο να αντικαταστήσει την διεπιφάνεια S/V µε S/L και L/V.   

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι η ανάπτυξη ενός στερεού από το τήγµα (στερεοποίηση) συµβαίνει όταν 

υπάρχει undercooling (Τ<Τm) ενώ η τήξη συµβαίνει στη θερµοκρασία τήξης, ακόµη και για 

µεγάλους ρυθµούς θέρµανσης, αφού γSL+γLV<γSV.  Η τήξη των µετάλλων συνοδεύεται από 

αύξηση της συγκέντρωσης των πλεγµατικών κενών κατά ≅ 10% και έχει προταθεί ότι κατά την 

τήξη σχηµατίζονται «χιονοστοιβάδες» εξαρµώσεων που καταστρέφουν την πυκνή 

συσσωµάτωση της S-φάσης. 

 

 

ΙΙΙ.6 Μετανάστευση διεπιφανειών. 

 

Οι αλλαγές φάσης σε µέταλλα & κράµατα προάγονται µε πυρηνοποίηση & ανάπτυξη της νέας 

φάσης.  Ο µηχανισµός περιλαµβάνει δύο βήµατα:  

1. κατ' αρχήν συµβαίνει πυρηνοποίηση της νέας φάσης β στη µετασταθή µητρική φάση α  
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2. κατόπιν αναπτύσσονται οι πυρήνες της φάσης β. Η ανάπτυξη συµβαίνει µε µεταφορά 

ατόµων δια µέσου της κινούµενης διεπιφάνειας µεταξύ της µητρικής και της θυγατρικής 

φάσης. 

∆ηλ. κατά την πυρηνοποίηση δηµιουργείται µία νέα διεπιφάνεια (interface) που ακολούθως 

διαδίδεται /µεταναστεύει στην περιβάλλουσα µητρική φάση κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης.  

Εποµένως η πυρηνοποίηση είναι ένας ετερογενής µετασχηµατισµός αφού στο σύστηµα 

υπάρχουν οι 2 διακριτές, µητρική και θυγατρική, φάσεις.   

 

Με κριτήριο τον τρόπο µετακίνησής τους οι διεπιφάνειες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  

• ολισθαίνουσες διεπιφάνειες (glissile) : κινούνται µε ολίσθηση εξαρµώσεων που είναι 

πρακτικώς ανεξάρτητη της θερµοκρασίας (athermal migration). 

• µη-ολισθαίνουσες διεπιφάνειες (non-glissile): Οι περισσότερες διεπιφάνειες ανήκουν σε 

αυτή την κατηγορία και η κίνησή τους οφείλεται στην τυχαία κίνηση (jumps) των ατόµων 

δια µέσου της διεπιφάνειας.  Η επί πλέον ενέργεια που χρειάζεται το άτοµο για να φύγει από 

την µία φάση και να ενσωµατωθεί στην άλλη είναι θερµική.  Εποµένως η κίνηση αυτών των 

διεπιφανειών είναι εξαιρετικά ευαίσθητη συνάρτηση της θερµοκρασίας.  Η κατηγορία αυτή 

περιλαµβάνει διεπιφάνειες S/L, S/V και S/S. 

 

Οι µετασχηµατισµοί πυρηνοποίησης & ανάπτυξης διακρίνονται µε βάση τον τρόπο κίνησης των 

διεπιφανειών και διακρίνονται σε οργανωµένους και άτακτους µετασχηµατισµούς. 

• Οργανωµένοι µετασχηµατισµοί (military transformations) :  Η µετανάστευση της 

ολισθαίνουσας διεπιφάνειας γίνεται µε συντονισµένη κίνηση των ατόµων δια µέσου της 

διεπιφάνειας.  Η µικροδοµή (οι πλησιέστεροι γείτονες) γύρω από τα µετακινούµενα  άτοµα 

δεν αλλάζει, η µητρική & η θυγατρική φάση έχουν την ίδια χηµική σύσταση και δεν 

συµβαίνει διάχυση.  Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ο µαρτενσιτικός µετασχηµατισµός, 

σχηµατισµός διδυµιών κλπ. 

• Άτακτοι µετασχηµατισµοί (civilian transformations): Η µετανάστευση µη-ολισθαίνουσας 

διεπιφάνειας στηρίζεται στην ασυντόνιστη µετακίνηση ατόµων δια µέσου της διεπιφάνειας.  

Εάν η χηµική σύσταση της µητρικής & θυγατρικής φάσης είναι η ίδια, η νέα φάση 

αναπτύσσεται µε την ταχύτητα που τα άτοµα διασχίζουν τη διεπιφάνεια.  Αυτοί οι 

µετασχηµατισµοί ελέγχονται από τη διεπιφάνεια (interface controlled) και περιλαµβάνουν 

φαινόµενα όπως α→γ-Fe, στερεοποίηση/τήξη, συµπύκνωση/εξάτµιση κλπ.  Εάν οι δύο 

φάσεις έχουν διαφορετική χηµική σύσταση, η ανάπτυξη της θυγατρικής φάσης στηρίζεται σε 

φαινόµενα διάχυσης µεγάλης απόστασης (long range diffusion).   
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Για παράδειγµα στο σύστηµα που φαίνεται στο Σχ.ΙΙΙ.18 η ανάπτυξη φάσης β (που είναι 

πλούσια στο στοιχείο Β) από την φάση α (που είναι πλούσια στο στοιχείο Α) είναι δυνατή µόνον 

όταν η διάχυση είναι ικανή να µεταφέρει τα άτοµα του στοιχείου Α µακριά από την 

ολισθαίνουσα διεπιφάνεια ενώ τα άτοµα Β µεταφέρονται προς αυτή.  Οι µηχανισµοί που 

ελέγχουν την ταχύτητα ανάπτυξης της νέας φάσης είναι η διάχυση ή/και η κινητική της 

διεπιφάνειας.  Πιό συγκεκριµένα διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις: 

1. Όταν η αντίδραση στη διεπιφάνεια είναι ταχεία, δηλ. η µεταφορά ατόµων µέσω της 

διεπιφάνειας γίνεται εύκολα, η ταχύτητα ανάπτυξης της φάσης β εξαρτάται από την 

διάχυση, δηλ. από την ταχύτητα µε την οποία η διάχυση θα µεταφέρει τα επί πλέον άτοµα 

από τη διεπιφάνεια. 

2. Όταν η αντίδραση στη διεπιφάνεια είναι βραδύτερη από τη διάχυση (βραδεία µεταφορά 

ατόµων µέσω της διεπιφάνειας), η ανάπτυξη ελέγχεται από την κινητική της 

διεπιφάνειας. 

3. Τέλος όταν η κινητική της αντίδρασης στη διεπιφάνεια και η διάχυση έχουν 

συγκρίσιµους ρυθµούς ο έλεγχος της ανάπτυξης είναι µεικτός.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Σχ.ΙΙΙ.18: Μεταβολές της χηµικής σύστασης 

κράµατος λόγω µετανάστευσης διεπιφάνειας 

µεταξύ δύο φάσεων µε διαφορετική χηµική 

σύσταση.  
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ΙΙΙ.6.1 Ανάπτυξη ελεγχόµενη από τη διάχυση και την διεπιφάνεια (Diffusion- and interface 

controlled growth.) 

 

Θεωρούµε την ανάπτυξη ιζήµατος (precipitate) φάσης β (από στοιχείο Β) µέσα στην µητρική 

φάση α (από άτοµα στοιχείου Α) µε αρχική χηµική σύσταση xo.  Η ανάπτυξη της νέας φάσης 

προκαλεί την δηµιουργία διεπιφάνειας η οποία κινείται καθώς η νέα φάση β αναπτύσσεται.  

Αναπτυσσόµενης της φάσης β η µητρική φάση γίνεται φτωχότερη στο στοιχείο Β όπως φαίνεται 

στο Σχ.ΙΙΙ.19α. 

 

  

 

 

 

 

Σχ.ΙΙΙ.19: Μετανάστευση διεπιφάνειας 

µε διάχυση µεγάλης απόστασης : (α) 

µεταβολή της χηµικής σύστασης κοντά 

στη διεπιφάνεια, (β) η οδηγός δύναµη για 

τη µετακίνηση της διεπιφάνειας, (γ) 

διάγραµµα της γραµµοµοριακής 

ελεύθερης ενέργειας που δείχνει τη 

σχέση ανάµεσα στα ∆µΒ, Xi και Xe. 

 

Η ροή των ατόµων Β µέσω της διεπιφάνειας θα προκαλέσει µετακίνησή της µε ταχύτητα ν: 

 
m

i

V
M Βµ∆=ν  

όπου Μ είναι η ευκινησία της διεπιφάνειας και Vm είναι ο µοριακός όγκος της φάσης β.  Η 

αντίστοιχη ροή µέσω της διεπιφάνειας θα είναι: 

 2
m

i
Bi

B
V

MJ µ∆
=  moles του B m-2s-1. 

Λόγω της βαθµίδας συγκέντρωσης στη φάση α θα υπάρχει ροή ατόµων Β προς τη διεπιφάνεια: 

 
erfaceint

D
B x

CDJ 






∂
∂

=α  
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Υπό συνθήκες ισορροπίας στη διεπιφάνεια: α
Β= JJi

B .  ∆ιακρίνονται οι παρακάτω περιπτώσεις: 

 

Περίπτωση 1η: υψηλή ευκινησία της διεπιφάνειας. 

Η οδηγός δύναµη i
Β∆µ  µπορεί να είναι πολύ µικρή και Xi≅Xe.  Κάτω από αυτές τις συνθήκες 

υπάρχει τοπική ισορροπία στη διεπιφάνεια,  η διεπιφάνεια κινείται µε ταχύτητα που ελέγχεται 

από τη διάχυση και εποµένως η ανάπτυξη ελέγχεται από τη διάχυση.  Η ταχύτητα ανάπτυξης 

υπολογίζεται από την ταχύτητα της διάχυσης µε οριακές συνθήκες Xi=Xe και XB(0)=Xo. 

 

Περίπτωση 2η: µικρή ευκινησία της διεπιφάνειας 

Η αντίδραση στη διεπιφάνεια οδηγείται από µεγαλύτερη διαφορά του χηµικού δυναµικού i
Βµ∆ .  

Εποµένως υπάρχει απόκλιση από την τοπική ισορροπία στη διεπιφάνεια και ο έλεγχος της 

µετανάστευσης της διεπιφάνειας είναι µεικτός (η τιµή του Xi πρέπει να ικανοποιεί την συνθήκη 

α
Β= JJi

B ) 

 

Περίπτωση 3η: πολύ µικρή ευκινησία της διεπιφάνειας  

Είναι δυνατόν να ισχύει Xi≅Xo.  Εποµένως η κλίση της συγκέντρωσης στη διεπιφάνεια είναι 

πολύ µικρή 0
x
C

erfint
→







∂
∂ , η i

Βµ∆ →max και η ανάπτυξη ελέγχεται από τη διεπιφάνεια. 

Αποδεικνύεται ότι για ένα αραιό ή ιδανικό διάλυµα : ( )ei
e

i
B XX

X
RT

−=µ∆  και η ταχύτητα 

µετακίνησης της διεπιφάνειας είναι ανάλογη της απόκλισης της χηµικής σύστασης της 

διεπιφάνειας από την ισορροπία (Χi-Xe). 

 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η διάχυση µεγάλης απόστασης στα 

κρυσταλλικά πλέγµατα (που περιλαµβάνει πολλά ατοµικά άλµατα) έχει µεγαλύτερη ενέργεια 

ενεργοποίησης από την αντίδραση/διάχυση στη διεπιφάνεια, που περιλαµβάνει µόνον ένα 

ατοµικό άλµα.  Εποµένως είναι αναµενόµενο η ανάπτυξη να ελέγχεται από τη διάχυση. 

 

Επίσης ορίζεται ο παράγοντας ενσωµάτωσης Α (accomodation factor) που δίνει την 

πιθανότητα ένα άτοµο που διασχίζει τη διεπιφάνεια να ενσωµατωθεί στη νέα φάση.  Οι 

ασύµφωνες ή διάχυτες διεπιφάνειες έχουν παράγοντα ενσωµάτωσης Α≅1 και εποµένως η κίνησή 

τους ελέγχεται από τη διάχυση.  Αντίθετα οι σύµφωνες, ηµισύµφωνες και λείες διεπιφάνειες 

έχουν Α<1 και εποµένως ο έλεγχος από τη διεπιφάνεια είναι εφικτός. 
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ΙΙΙ.7 ∆ηµιουργία σκαλοπατιών στη διεπιφάνεια. 

 

Εάν δύο επίπεδα έχουν ίδια δοµή αλλά διαφορετική χηµική σύσταση και χωρίζονται από µία 

σύµφωνη διεπιφάνεια, όπως φαίνεται στο Σχ.ΙΙΙ.20, η διεπιφάνεια µπορεί να µετακινηθεί µε 

αντικατάσταση ατόµων α µε άτοµα β στο επίπεδο ΑΑ’ µέσω διάχυσης που γίνεται µε τη βοήθεια 

πλεγµατικών κενών .  Εποµένως ο µηχανισµός ελέγχεται από τη διάχυση, π.χ. ανάπτυξη grain 

boundaries. 

 

 
 

Σχ.ΙΙΙ.20: Σύµφωνη διεπιφάνεια 

µεταξύ δύο φάσεων µε 

διαφορετική χηµική σύσταση 

και την ίδια (a) ή διαφορετική 

(b) κρυσταλλική δοµή. 

 

Αντίθετα όταν οι δύο φάσεις έχουν διαφορετική κρυσταλλική δοµή και σύµφωνη ή ηµισύµφωνη 

διεπιφάνεια προκύπτουν χαµηλές τιµές ευκινησίας και παράγοντα προσαρµογής.  Στη σύµφωνη 

διεπιφάνεια του Σχ.ΙΙΙ.21(α) η ανάπτυξη της hcp µε ατοµικά άλµατα (που ονοµάζεται συνεχής 

ανάπτυξη) συνεπάγεται ότι ένα άτοµο C από την fcc πηγαίνει σε θέση Β της hcp, όπως φαίνεται 

στο Σχ.ΙΙΙ.21 (b).  Εποµένως δύο ίδια άτοµα Β βρίσκονται σε δύο διαδοχικά ατοµικά επίπεδα.  

Αυτή η διαµόρφωση είναι υψηλής ενέργειας & ασταθής και εποµένως το άτοµο επιστρέφει στην 

αρχική του θέση.  Αυτό έχει σαν συνέπεια η συνεχής ανάπτυξη σε ανάλογες διεπιφάνειες να έχει 

µικρές τιµές των Α & µ και να καθίσταται πολύ δύσκολη. 

 

Η δυσκολία της συνεχούς ανάπτυξης παρακάµπτεται µε το σχηµατισµό βηµάτων/σκαλοπατιών 

στην επιφάνεια (ledges), όπως φαίνεται στο Σχ.ΙΙΙ.22.  Η ευκινησία των ατόµων στα σκαλοπάτια 

BC, DE κλπ είναι µεγαλύτερη από ότι στις οριζόντιες επιφάνειες και εποµένως η κίνηση της 

διεπιφάνειας επηρεάζεται από την εγκάρσια µετακίνηση στα σκαλοπάτια. 
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ΣχΙΙΙ.21: Σύµφωνη διεπιφάνεια µεταξύ 2 φάσεων µε διαφορετική κρυσταλλική δοµή.  

 

Τα ledges έχουν παρατηρηθεί µε ηλεκτρονική µικροσκοπία, όπως φαίνεται στη φωτογραφία του 

Σχ.ΙΙΙ.23. Καινούρια ledges δηµιουργούνται µε ετερογενή πυρηνοποίηση σε σηµεία επαφής µε 

άλλα συσσωµατώµατα.  Ledges έχουν επίσης παρατηρηθεί και σε διεπιφάνειες S/V & S/L. Η 

µετανάστευση των ledges ελέγχεται συνήθως από τη διάχυση, που καθορίζει την ταχύτητα µε 

την οποία άτοµα φθάνουν στο ledge. 

  

Σχ.ΙΙΙ.22: : Σκαλοπάτια (ledges) στη 

διεπιφάνεια που σχηµατίζονται κατά 

τη διάρκεια της ανάπτυξης και έχουν 

ύψος της τάξης των δεκάδων nm. 

 

Ο µηχανισµός διάδοσης της διεπιφάνειας είναι καθοριστικός για το σχήµα των 

συσσωµατωµάτων της καινούριας φάσης.  Το σχήµα ισορροπίας ενός συσσωµατώµατος, όταν 

δεν υπάρχει πεδίο παραµόρφωσης (strain), καθορίζεται από τις σχετικές ενέργειες των 

διεπιφανειών που το περιβάλλουν.  Ένα µερικώς σύµφωνο συσσωµάτωµα (partially coherent 

precipitate) αναµένεται να έχει σχήµα δίσκου ή πλακιδίου µε λόγο των 2 διαστάσεων (γi/γc) 

όπου γi και γc είναι οι ενέργειες των ασύµφωνων γωνιών και των σύµφωνων πλευρών 

αντίστοιχα.  Όµως για να πάρει το συσσωµάτωµα το σχήµα ισορροπίας, θα πρέπει η µετακίνηση 

των διεπιφανειών να γίνεται µε την κατάλληλη ταχύτητα .  ∆ιαφορετικά ο λόγος (γi/γc) και το 

σχήµα του συσσωµατώµατος µπορεί να αλλάξει. 
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Σχ.ΙΙΙ.23 (a)Ανάπτυξη βηµάτων 

(ledges) σε πλακίδιο Mg2Si  (b) 

σχηµατικό διάγραµµα των ledges που 

φαίνονται στην φωτογραφία 

σκοτεινού πεδίου στο (a). 

 

Πίνακας III.1: Κατηγορίες µετασχηµατισµών πυρηνοποίησης & ανάπτυξης. 

 
Τύπος 

µετασχηµατισµού 

Οργανωµένη 

µετακίνηση 

(Military) 

Άτακτη µετακίνηση (Civilian) 

Επίδραση της Τ Ανεξάρτητη 

(athermal) 

Thermally activated 

Είδος διεπιφάνειας Glissile 

(ολισθαίνουσα) 

Non-glissile 

Μη-ολισθαίνουσα (σύµφωνη, ασύµφωνη, S/L, S/V) 

Χηµική σύσταση 

φάσεων 

Ίδια σύσταση Ιδια σύσταση ∆ιαφορετική σύσταση 

Φύση της διάχυσης ∆εν υπάρχει 

διάχυση 

∆ιάχυση µικρής εµβέλειας (δια µέσου 

της διεπιφάνειας) 

∆ιάχυση µεγάλης εµβέλειας 

Μηχανισµός 

ελέγχου 

∆ιεπιφάνεια ∆ιεπιφάνεια Κυρίως 

διεπιφάνεια 

Κυρίως διάχυση Μεικτός έλεγχος 

Παραδείγµατα Μαρτενσιιτικός 

µετασχηµατισµός 

∆ιδυµίες 

Συµµετρικές 

ενδοεπιφάνειες 

Τάξη 

Πολυµορφισµός 

Ανακρυστάλλωση 

Κρυστάλλωση 

Συµπύκνωση 

Εξάχνωση 

Ιζηµατοποίηση 

∆ιάλυση 

Συµπύκνωση 

εξάχνωση 

Ιζηµατοποίηση 

∆ιάλυση 

Στερεοποίηση 

Τήξη 

Ιζηµατοποίηση 

∆ιάλυση 
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IV. Ανάπτυξη στερεού χωρίς προσµείξεις. 

 

Όπως είδαµε στα προηγούµενα υπάρχουν 2 είδη διεπιφανειών: 

• διάχυτες /ανώµαλες επιφάνειες που συνήθως απαντώνται σε µεταλλικά συστήµατα και 

διαδίδονται µε µηχανισµό συνεχούς ανάπτυξης 

• λείες διεπιφάνειες που συνδέονται µε µη-µεταλλικά συστήµατα και διαδίδονται µε 

εγκάρσια µετανάστευση µε τη συµµετοχή ledges. 

 

IV.1 Συνεχής ανάπτυξη 

Η ελεύθερη ενέργεια ατόµου που διέρχεται µέσω µίας S/L διεπιφάνειας αυξάνεται και η 

αντίστοιχη ενέργεια ενεργοποίησης ∆Ga είναι περίπου ίση µε την ενέργεια ενεργοποίησης για τη 

διάχυση στην L φάση.  Εποµένως η οδηγός δύναµη για τη στερεοποίηση θα είναι: 

 i
m

T
T
LG ∆=∆  

όπου L η λανθάνουσα θερµότητα τήξης & ∆Τi το undercooling της διεπιφάνειας. 

 

Η ταχύτητα στερεοποίησης δίνεται από σχέση της µορφής: ν=k1∆TI  όπου η σταθερά k1 

εξαρτάται από την ευκινησία των διεπιφανειών.  Αποδεικνύεται θεωρητικά ότι η k1 παίρνει πολύ 

µεγάλη τιµή και η στερεοποίηση αρχίζει πρακτικά όταν το undercooling ∆Τi στη διεπιφάνεια 

είναι ≤ 1Κ.  εποµένως το ∆ΤI µπορεί να αγνοηθεί και  ισχύει η υπόθεση ότι η διεπιφάνεια S/L 

έχει T≅Tm.  Η στερεοποίηση των µετάλλων συνήθως ελέγχεται από φαινόµενα διάχυσης.  Πιο 

συγκεκριµένα, στα καθαρά µέταλλα η ταχύτητα ελέγχεται από φαινόµενα µεταφοράς 

θερµότητας ενώ σε κράµατα η ανάπτυξη ελέγχεται από τη διάχυση του διαλύτη. 

 

Η ανάλυση αυτή ισχύει για διάχυτες (diffuse) διεπιφάνειες όπου µπορούµε να υποθέσουµε ότι τα 

άτοµα που φθάνουν σε µία ανώµαλη επιφάνεια έχουν παράγοντα ενσωµάτωσης  (accomodation 

factor ≅1), δηλ. µπορούν να ενσωµατωθούν στη δοµή σε οποιαδήποτε θέση.  Αυτό ισχύει γιατί 

στις ανώµαλες διεπιφάνειες τα άτοµα δεν διαταράσσουν σηµαντικά τη διαµόρφωση της 

επιφάνειας. 

 

IV.2 Εγκάρσια (lateral) ανάπτυξη 

Τα υλικά µε υψηλή εντροπία τήξης σχηµατίζουν ατοµικώς επίπεδες διεπιφάνειες µε συµπαγή 

συσσωµάτωση στις οποίες υπάρχει ελάχιστος αριθµός σπασµένων δεσµών.  Όταν ένα άτοµο 

περνά από την L στην S φάση  αυξάνει ο αριθµός των σπασµένων δεσµών και η ενέργεια της 
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διεπιφάνειας.  Εποµένως υπάρχει υψηλή πιθανότητα το άτοµο να επιστρέψει στην L φάση  και 

οι λείες επιφάνειες έχουν µικρό accommodation factor (Σχ.IV.1a). 

 

Η κατάσταση αλλάζει όταν η επιφάνεια περιέχει ledges/σκαλοπάτια και jogs/προεξοχές.  Η 

προσθήκη ατόµων στα βήµατα προκαλεί µικρή αύξηση της ενέργειας της διεπιφάνειας  Αντίθετα 

η προσθήκη ατόµων στις προεξοχές δεν προκαλεί αύξηση του αριθµού των σπασµένων δεσµών 

και η γ της διεπιφάνειας δεν αλλάζει.  Εποµένως η πιθανότητα ενσωµάτωσης του ατόµου στην 

επιφάνεια του στερεού είναι πολύ µεγαλύτερη από ότι όταν ένα άτοµο φθάνει σε ατοµικώς λεία 

επιφάνεια. Η ανάπτυξη σε λείες S/L διεπιφάνειας γίνεται µε εγκάρσια ανάπτυξη των ledges 

(όπως συµβαίνει και στις coherent διεπιφάνειες S/S). 

 

 

 

ΣχIV.1: (α) προσθήκη 1 ατόµου σε 

λεία επιφάνεια προκαλεί τη 

δηµιουργία 4 νέων σπασµένων 

δεσµών.  (β) προσθήκη 1 ατόµου 

σε σκαλοπάτι της επιφάνειας 

προκαλεί τη δηµιουργία 2 

σπασµένων δεσµών ενώ δεν 

σχηµατίζονται καινούριοι 

σπασµένοι δεσµοί όταν το άτοµο 

προστεθεί σε προεξοχή (jog) ενός 

σκαλοπατιού.  
 

Τα ledges και οι προεξοχές (jogs) σχηµατίζονται σε µία λεία, ατοµικώς επίπεδη επιφάνεια µε 

τους ακόλουθους τρεις τρόπους: 

   Εκτεταµένη (repeated) πυρηνοποίηση στην επιφάνεια. 

   Ελικοειδή ανάπτυξη (spiral growth). 

   Ανάπτυξη από διδυµίες (twin boundaries). 

 

IV.3 Εκτεταµένη πυρηνοποίηση στην επιφάνεια 

Η πιθανότητα ενσωµάτωσης ενός µόνον ατόµου σε µία ατοµικώς επίπεδη επιφάνεια είναι πολύ 

µικρή και το άτοµο τείνει να µεταπηδήσει εκ νέου στην L-φάση.  Η πιθανότητα να συµβεί 

solidification σε µία στερεή επιφάνεια αυξάνεται όταν ένας µεγάλος αριθµός ατόµων φτάσουν 

ταυτόχρονα στην επιφάνεια και σχηµατίσουν ένα «δισκίδιο» (Σχ.IV.2). 
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Σχ.IV.2: Σχηµατισµός 

ledge µε πυρηνοποίηση 

στην επιφάνεια. 

 

Το πρόβληµα της ανάπτυξης του δίσκου είναι το διδιάστατο ανάλογο της οµογενούς ανάπτυξης 

ενός εµβρύου.  Οι ακµές του δίσκου αυξάνουν την ενέργεια που πρέπει να αντισταθµιστεί από 

την ελεύθερη ενέργεια όγκου και εποµένως ορίζεται µια κρίσιµη ακτίνα r* που µειούται όταν το 

undercooling αυξάνεται 

 

Όταν σχηµατισθεί ο κρίσιµος πυρήνας το δισκίδιο εξαπλώνεται ταχύτατα επάνω στην επιφάνεια 

και η ταχύτητα ανάπτυξης κάθετα στη διεπιφάνεια ελέγχεται από την ταχύτητα πυρηνοποίησης 

στην επιφάνεια. 

Αποδεικνύεται ότι : 







∆

−≈ν
i

2
T

kexp  όπου k2≅σταθ. 

Ο µηχανισµός αυτός είναι αναποτελεσµατικός για µικρές τιµές του ∆Ti στις οποίες αντιστοιχεί 

πολύ µεγάλη τιµή της r*. Η µεταβολή της ταχύτητας ανάπτυξης συναρτήσει του ∆Ti φαίνεται 

στο Σχ.IV.3. 

  

 

 
Σχ.IV.3:Η επίδραση του 

undercooling ∆Ti στην 

ταχύτητα ανάπτυξης σε λείες 

& ανώµαλες επιφάνειες. 

 

 

IV.4 Ελικοειδής ανάπτυξη (spiral growth) 

Όταν το στερεό περιέχει εξαρµώσεις που τέµνουν την επιφάνεια τότε στο σηµείο τοµής 

δηµιουργούνται σκαλοπάτια (interfacial steps) στα οποία µπορεί να αρχίσει η ανάπτυξη.  Η 
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προσθήκη ατόµων στο σκαλοπάτι προκαλεί περιστροφή του (rotation) γύρω από το σηµείο 

τοµής της εξάρµωσης & της επιφάνειας.  

 

Εάν κατά µέσο όρο τα άτοµα προστίθενται µε ίση ταχύτητα σε όλα τα σηµεία του σκαλοπατιού 

τότε η γωνιακή ταχύτητα αύξησής του θα είναι αρχικά µεγίστη κοντά στον πυρήνα της 

εξάρµωσης και προϊούσης της ανάπτυξης το σκαλοπάτι εξελίσσεται σε µία σπείρα, όπως 

φαίνεται στο Σχ.IV.4.  Σταδιακά η σπείρα κλείνει µέχρις ότου φθάσει µία ελάχιστη ακτίνα 

καµπυλότητας r* που αντιστοιχεί σε κατάσταση ισορροπίας µε το περιβάλλον τήγµα. Η 

ταχύτητα ανάπτυξης στην περιφέρεια της σπείρας (όπου η ακτίνα καµπυλότητας είναι 

µικρότερη) είναι µεγαλύτερη και η ανάπτυξη της σπείρας γίνεται ταχύτερα.  Όταν το σύστηµα 

φτάσει σε steady-state η σπείρα περιστρέφεται µε σταθερή γωνιακή ταχύτητα. 

 

Σχ.IV.4: Σπειροειδής ανάπτυξη.  Μία 

εξάρµωση ελίκωσης που φθάνει στη 

διεπιφάνεια S/L δηµιουργεί το 

κατάλληλο σκαλοπάτι όπoυ αρχίζει η 

σπειροειδής ανάπτυξη.  Η προσθήκη 

ατόµων στο σκαλοπάτι προκαλεί 

περιστροφή του µε γωνιακή ταχύτητα 

που µειώνεται αυξανοµένης της 

απόστασης από τον πυρήνα της 

εξάρµωσης. 

 

Αποδεικνύεται ότι η οµαλή ταχύτητα ανάπτυξης ν για τη σπειροειδή ανάπτυξη είναι: 

 ν=k3(∆Ti)2 

όπου k3 σταθερά χαρακτηριστική του υλικού.  Η µεταβολή της ταχύτητας ανάπτυξης 

συναρτήσει του ∆Ti φαίνεται στο Σχ.IV.3. 

 

IV.5 Ανάπτυξη στα όρια διδυµιών (twin intersections). 

Τα όρια διδυµιών (σηµείο επαφής δύο κρυστάλλων µε διαφορετικό προσανατολισµό) 

λειτουργούν σαν σηµεία δηµιουργίας ledges και η ανάπτυξη είναι ανάλογη µε τη σπειροειδή.  
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IV.6 Ρεύµατα θερµότητας & σταθερότητα της διεπιφάνειας 

Στα µέταλλα η ανάπτυξη του στερεού ελέγχεται από την ταχύτητα απαγωγής της λανθάνουσας 

θερµότητας στερεοποίησης από τη διεπιφάνεια S/L.  Η απαγωγή θερµότητας µπορεί να γίνει είτε 

µέσω του στερεού είτε µέσω του τήγµατος, ανάλογα µε τις υπάρχουσες βαθµίδες θερµοκρασίας 

στη διεπιφάνεια. 

 

 Θεωρούµε επίπεδη επιφάνεια στερεού που 

αναπτύσσεται µε ταχύτητα ν µέσα σε ένα υπέρθερµο 

υγρό που έχει υψηλότερη θερµοκρασία (Σχ.IV.5α).. 

Σε αυτή την περίπτωση η απαγωγή θερµότητας  µέσω 

του στερεού πρέπει να εξισορροπεί τη θερµότητα που 

φθάνει από το τήγµα και τη λανθάνουσα θερµότητα 

που εκλύεται στη διεπιφάνεια.  Εποµένως τα ρεύµατα 

θερµότητας πρέπει να ικανοποιούν τη σχέση: 

V
L

L
S

S L
dx
dTK

dx
dTK ν+






=








 

όπου Κ είναι η θερµική αγωγιµότητα και LV η 

λανθάνουσα θερµότητα τήξης ανά µονάδα όγκου. Η 

εξίσωση αυτή ισχύει και όταν (dT/dx)<0, δηλ.  η 

θερµότητα ρέει προς την υγρή φάση (Σχ.IV.6). 

 

Σχ.IV.5: Ανάπτυξη προεξοχής 

σε υπέρθερµο τήγµα. 

 

 

Οταν η διεπιφάνεια διαδίδεται σε ένα υπέρθερµο υγρό, η επίπεδη διεπιφάνεια S/L είναι σταθερή.  

Αυτό αποδεικνύεται ως εξής:  Υποθέτουµε ότι λόγω µίας τοπικής αύξησης του ν στη 

διεπιφάνεια σχηµατίζεται µια προεξοχή, όπως φαίνεται στο Σχ.IV.5(c).  Εάν η ακτίνα 

καµπυλότητας της προεξοχής είναι αρκετά µεγάλη ώστε να µπορεί να αγνοηθεί το φαινόµενο 
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Gibbs-Thomson2 τότε η διεπιφάνεια παραµένει ισόθερµη µε Τ=Tm .  Εποµένως η βαθµίδα 

θερµοκρασίας στην L- φάση στη γειτονία της προεξοχής θα αυξηθεί ενώ στο στερεό µειώνεται.  

∆ηλαδή η ροή θερµότητας προς την προεξοχή είναι µεγαλύτερη από αυτήν που απάγεται. Αυτό 

προκαλεί µείωση της ταχύτητας ανάπτυξης της προεξοχής σε σχέση µε αυτή των επίπεδων 

περιοχών και η προεξοχή εξαφανίζεται. 

 

Η περίπτωση αυτή εµφανίζεται όταν η στερεοποίηση γίνεται σε καλούπι (mould) του οποίου τα 

τοιχώµατα είναι πιο ψυχρά από το τήγµα. 

 Το αντίθετο συµβαίνει όταν το στερεό αναπτύσσεται 

σε ένα supercooled υγρό (Σχ.IV.6a).  Οταν 

σχηµατίζεται µία προεξοχή στη διεπιφάνεια S/L, η 

αρνητική βαθµίδα θερµοκρασίας στο τήγµα γίνεται 

ακόµη πιο έντονη.  Η θερµότητα στη γειτονία της 

προεξοχής αποµακρύνεται πιο αποτελεσµατικά από 

ότι στην περιβάλλουσα επίπεδη περιοχή και γίνεται 

προτιµητέα ανάπτυξη του tip.  Εποµένως η 

διεπιφάνεια S/L που αναπτύσσεται σε ένα supercooled 

τήγµα είναι ασταθής. 

 

Η περίπτωση αυτή εµφανίζεται όταν το τήγµα είναι 

supercooled  µε Τ<Τm και η κατάλληλη συνθήκη 

δηµιουργείται όταν η πυρηνοποίηση συµβαίνει σε 

σωµατίδια προσµείξεων στον όγκο του τήγµατος.  

 

Σχ.IV.6: Ανάπτυξη προεξοχής σε 

supercooled τήγµα. 

 

 

∆εδοµένου ότι η πυρηνοποίηση προϋποθέτει supercooling οι πρώτοι πυρήνες αναπτύσσονται 

µέσα σε supercooled τήγµα και η λανθάνουσα θερµότητα τήξης απάγεται σε αυτό (Σχ.IV.6b).  .  

Εποµένως ένα αρχικά σφαιρικό σωµατίδιο είναι δυνατόν να αναπτύξει κλάδους προς αρκετές 

                                                 
2 Αύξηση της ελεύθερης ενέργειας συσσωµατώµατος λόγω της πίεσης που δέχεται από τη µήτρα : 
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διευθύνσεις (Σχ.IV.7).  Προϊούσης της ανάπτυξης οι κλάδοι γίνονται ασταθείς και σπάζουν σε 

δευτερο- και τριτογενείς κλάδους οδηγώντας σε δενδριτική ανάπτυξη.  Οι δενδρίτες έχουν 

προτιµητέες διευθύνσεις ανάπτυξης, π.χ.<100> σε κυβικά µέταλλα και <1100> σε hcp µέταλλα. 

 

  

 

 

 

 

 

 
Σχ.IV.7: Ο αρχικώς σφαιρικός πυρήνας (a) 

γίνεται σταθής (β), αναπτύσσονται 

πρωτογενείς κλάδοι (c) και ακολουθεί η 

ανάπτυξη δευτερογενών κλάδων (d).  

 

Η απαγωγή θερµότητας από την κορυφή του δενδρίτη γίνεται σε 3 διαστάσεις σε αντίθεση µε 

όσα ισχύουν για µία διδιάστατη  διεπιφάνεια.  

 

Αν υποθέσουµε ότι το στερεό είναι ισόθερµο, δηλ. (dT/dx)S=0, αποδεικνύεται ότι η βαθµίδα 

θερµοκρασίας στο τήγµα είναι 
r
T

dx
dT c

L

∆
≅






  όπου ∆Tc είναι η διαφορά της θερµοκρασίας 

ανάµεσα στη διεπιφάνεια (Ti) και το supercooled τήγµα µακρυά από τον δενδρίτη (Τ∞).  

Εποµένως εάν αντικαταστήσουµε στην εξίσωση που δίνει τα ρεύµατα θερµότητας στη 

διεπιφάνεια S/L η ταχύτητα ανάπτυξης του δενδριτικού κλάδου δίδεται από εξίσωση ανάλογη 

της  

V
L

L
S

S L
dx
dTK

dx
dTK ν+






=






   

όπου όµως η βαθµίδα θερµοκρασίας (dT/dx)L µετράται κατά τη διεύθυνση ανάπτυξης του 

δενδρίτη, όπως φαίνεται στο Σχ.IV.8. 

                                                                                                                                                             

r
V2

V PG mγ
=∆=∆   
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Σχ.IV.8: Κατανοµή 

θερµότητας στην κορυφή ενός 

αναπτυσσόµενου δενδρίτη. 

 

 

Εποµένως V
L

L
S

S L
dx
dTK

dx
dTK ν+






=






 ⇒ r

T
L
K

dx
dT

L
K

V

L

LV

L ∆
≅






−=ν  

και για δεδοµένο ∆Τ η ταχύτητα ανάπτυξης αυξάνει για µικρή τιµή του r που επιτρέπει πιο 

αποτελεσµατική απαγωγή θερµότητας. 

 

Όµως το ∆Τ εξαρτάται από την ακτίνα r.  Lόγω του φαινοµένου Gibbs-Thomson ισορροπία 

αποκαθίσταται για undercooling ∆Tr : rL
T2T
V

m
r

γ
=∆  

H µικρότερη δυνατή ακτίνα rmin=r*=
oV

m
TL

2
∆
Τγ  (κρίσιµη ακτίνα) αντιστοιχεί σε τιµή του ∆Tr ίση 

µε το συνολικό undercooling ∆Tr =∆Το=Τm-Τ∞. ⇒ 
r

rT
T

*
o

r
∆

=∆  

Αντικαθιστώντας ∆To=∆TC+∆Tr ⇒ 

 









−

Κ
≅ν

r
r1

r
1

L

*

V

r ⇒ 

• ν→ 0 όταν r→r* λόγω φαινοµένου Gibbs-Thomson 

• ν→ 0 όταν r→∞ λόγω βραδείας απαγωγής θερµότητας 

• ν→ νmax όταν  r=r* 
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Σχ.IV.9: Κωλονοειδής 

δενδρίτης σε διαφανές 

οργανικό κράµα (µεγένθυση  

x75). 
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V. Mετασχηµατισµοί διάχυσης στα στερεά  

 

Η πλειοψηφία των µετασχηµατισµών φάσης στα στερεά γίνεται µε θερµικά διεγειρόµενες 

κινήσεις ατόµων.  Ένα σύνηθες πρόβληµα είναι αυτό των µετασχηµατισµών φάσης που 

συµβαίνουν σε ένα δυαδικό κράµα και περιλαµβάνουν τους παρακάτω µετασχηµατισµούς: 

 

1. αντιδράσεις σχηµατισµού συσσωµατωµάτων (precipitation reactions) 

2. ευτηκτικοί µετασχηµατισµοί (eutectoid trasformations) 

3. αντιδράσεις τάξης (ordering trasformations) 

4. µετασχηµατισµοί όγκου (massive trasformations) 

5. πολυµορφικοί µετασχηµατισµοί  

 

Οι αντιδράσεις σχηµατισµού συσσωµατωµάτων είναι της µορφής α'→α+β όπου α' είναι ένα 

µετασταθές υπέρκορο διάλυµα, β είναι ένα σταθερό η µετασταθές συσσωµάτωµα και α είναι ένα 

πιο σταθερό στερεό διάλυµα µε την ίδια κρυσταλλική δοµή µε την α' αλλά χηµική σύσταση 

πλησιέστερη προς την ισορροπία. 

 

Οι ευτηκτικοί µετασχηµατισµοί περιλαµβάνουν την αντικατάσταση της µετασταθούς φάσης γ 

από ένα πιο σταθερό µείγµα δύο φάσεων (α+β) και περιγράφεται από σχέση της µορφής γ→α+β. 

 

Αµφότεροι οι ανωτέρω µηχανισµοί περιλαµβάνουν σχηµατισµό φάσεων µε διαφορετική χηµική 

σύσταση από τη µητρική και εποµένως απαιτείται διάχυση σε µεγάλες αποστάσεις (Long range 

diffusion).  Οι µετασχηµατισµοί 3 έως 5 συµβαίνουν χωρίς αλλαγή της χηµικής σύστασης ή 

διάχυση µεγάλης απόστασης και στην ουσία συνιστούν µηχανισµούς αποκατάστασης τάξης της 

µορφής : α(disordered) →α'(ordered).  Οι µηχανισµοί αυτοί γίνονται µε πυρηνοποίηση της νέας 

φάσης και ανάπτυξή της σε βάρος της µητρικής. 

 

Σε έναν µετασχηµατισµό όγκου (massive transformation) η αρχική φάση αποσυντίθεται σε µία ή 

περισσότερες σταθερές ή µετασταθείς φάσεις µε την ίδια χηµική σύσταση αλλά µε διαφορετική 

κρυσταλλική δοµή.  Οι πολυµορφικοί µετασχηµατισµοί συµβαίνουν σε συστήµατα ενός 

συστατικού όταν υπάρχουν διαφορετικές κρυσταλλικές δοµές που είναι σταθερές σε 

διαφορετικές περιοχές θερµοκρασιών, π.χ. fcc-Fe→bcc-Fe. 
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V.1 Οµογενής πυρηνοποίηση στα στερεά. 

 

Θεωρούµε την ιζηµατοποίηση (precipitation) φάσης β που είναι πλούσια στο στοιχείο Β από ένα 

υπέρκορο στερεό διάλυµα α που είναι πλούσιο στο στοιχείο Α.  Για να συµβεί αυτός ο 

µετασχηµατισµός πρέπει  άτοµα Β που είναι στην µητρική φάση α να µεταφερθούν µε διάχυση 

και να σχηµατίσουν ένα συσσωµάτωµα µε χηµική σύσταση β και κατόπιν µε έναν νέο 

µετασχηµατισµό να µετατραπούν στην κρυσταλλική δοµή του β.  Όπως συµβαίνει και µε τους 

µετασχηµατισµούς L-S πρέπει να σχηµατισθεί διεπιφάνεια α/β και εποµένως σχηµατίζεται an 

activation energy barrier.  Η ελεύθερη ενέργεια που σχετίζεται µε την πυρηνοποίηση έχει τρεις 

συνιστώσες: 

• Στην περιοχή Τ όπου η φάση β είναι σταθερή, ο σχηµατισµός όγκου V της φάσης β θα 

προκαλέσει µείωση της ελεύθερης ενέργειας κατά V∆GV. 

• Αν η ενέργεια της διεπιφάνειας α/β είναι ισότροπη, τότε η δηµιουργία επιφάνειας Α θα 

προκαλέσει αύξηση της ελεύθερης ενέργειας κατά Αγ. 

• Στις περισσότερες περιπτώσεις τo συσσωµάτωµα θα προκαλέσει ενέργεια παραµόρφωσης 

λόγω έλλειψης προσαρµογής (misfit strain energy) ∆GS ανά µονάδα όγκου του β. 

Εποµένως η συνολική µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας είναι: 

∆G=-V∆GV+Αγ+V∆GS       (V.1) 

 

Η εξ. (V.1) διαφέρει από την αντίστοιχη για τον σχηµατισµό στερεού πυρήνα µόνον κατά τον 

όρο του misfit strain.  Αν υποθέσουµε ότι ο πυρήνας είναι σφαιρικός και ότι η γ είναι ισότροπη 

τότε η (V.1) µετασχηµατίζεται στην 

( ) γππ 23 4
3
4 rGGrG SV +∆−∆−=∆       (V.2) 

η γραφική παράσταση της οποίας φαίνεται στο Σχ.V.1.  Όπως φαίνεται στην (V.2) η επίδραση 

του misfit strain είναι να µειώσει την οδηγό δύναµη για τον µετασχηµατισµό κατά ∆GS. 

 

Η κρίσιµη ακτίνα r* υπολογίζεται από διαφόριση της (V.2): 

( )SV GG
r

∆−∆
=

γ2*  και 
( )2

3

3
16*

SV GG
G

∆−∆
=∆ πγ  
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Σχ. V.1: Μεταβολή της ∆G για οµογενή 

πυρήνα.  Η ενέργεια ενεργοποίησης για την 

ανάπτυξη του πυρήνα είναι ∆G*. 

 

Η συγκέντρωση των κρίσιµων πυρήνων υπολογίζεται όπως και στο κεφάλαιο ΙΙ και είναι: 

( )kTGCC o
** exp ∆−=   

όπου Co είναι ο αριθµός των ατόµων ανά µονάδα όγκου στην φάση.  Εάν οι πυρήνες γίνονται 

υπερκρίσιµοι µε ρυθµό f (προσθήκη ενός ατόµου στον υποκρίσιµο πυρήνα που τον καθιστά 

κρίσιµο) ο ρυθµός της οµογενούς πυρηνοποίησης θα είναι Νhomo=fC*.  Η συχνότητα f εξαρτάται 

από την επιφάνεια του πυρήνα και την ταχύτητα µε την οποία συµβαίνει διάχυση.  Αν ∆Gm είναι 

η ενέργεια ενεργοποίησης ανά άτοµο  για την µετακίνηση των ατόµων τότε f=ωexp(-∆Gm/kT) 

όπου ο παράγοντας ω περιλαµβάνει την συχνότητα δονήσεων των ατόµων και την επιφάνεια του 

κρίσιµου πυρήνα.  Εποµένως η ταχύτητα πυρηνοποίησης είναι 










 ∆
−






 ∆
−=

kT
G

kT
GCN m

oo
*

hom expexpω  

Η οδηγός δύναµη για να συµβεί ο µετασχηµατισµός είναι η µείωση της ελεύθερης ενέργειας του 

κράµατος λόγω του µετασχηµατισµού α'→α+β όπου α' είναι ένα µετασταθές υπέρκορο διάλυµα, 

β είναι ένα σταθερό η µετασταθές συσσωµάτωµα και α είναι ένα πιο σταθερό στερεό διάλυµα µε 

την ίδια κρυσταλλική δοµή µε την α' αλλά χηµική σύσταση πλησιέστερη προς την ισορροπία. 

 

Η οδηγός δύναµη για την πυρηνοποίηση είναι ∆Gn=G2-G1, όπου β
Β

β
Β

β
Α

β µ+µ= xxG A2  (ανά mol 

σχηµατιζοµένης φάσης β) και β
Β

α
Β

β
Α

α µ+µ= xxG A1  (ανά mol της φάσης β που αποµακρύνεται).  

Η αντίστοιχη µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας ανά µονάδα όγκου είναι: 
m

n
V V

GG ∆
=∆ , όπου 

Vm είναι ο µοριακός όγκος της φάσης β. 
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V.2 Ετερογενής πυρηνοποίηση 

 

Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η πυρηνοποίηση στα στερεά είναι, όπως και στα υγρά, 

ετερογενής.  Κατάλληλες θέσεις για ετερογενή πυρηνοποίηση είναι ατέλειες δοµής που 

αυξάνουν την ελεύθερη ενέργεια του συστήµατος όπως πλεγµατικά κενά, εξαρµώσεις, όρια 

κρυσταλλιτών (grain boundaries), σφάλµατα επιστοίβαξης, ξένα σωµατίδια και ελεύθερες 

επιφάνειες.  Όταν η δηµιουργία ενός πυρήνα οδηγεί στην καταστροφή µίας ατέλειας δοµής, 

εκλύεται ελεύθερη ενέργεια ∆Gd που µειώνει το φράγµα δυναµικού.  Εποµένως η ετερογενής 

πυρηνοποίηση στα στερεά οδηγεί σε µείωση της ελεύθερης ενέργειας κατά:  

∆Ghet=-V(∆GV-∆GS)+Αγ-∆Gd  

 

 

V.3 Πυρηνοποίηση σε grain boundaries 

 

Στην περίπτωση που µπορούµε να αγνοήσουµε την ενέργεια παραµόρφωσης λόγω προσαρµογής 

(misfit strain energy) το πλέον κατάλληλο σχήµα του εµβρύου είναι αυτό που µειώνει την 

συνολική ελεύθερη ενέργεια της διεπιφάνειας.  Το πλέον κατάλληλο σχήµα ασύµφωνου 

εµβρύου που σχηµατίζεται σε grain boundary φαίνεται στο Σχ.V.2, όπου η θ δίνεται από τη 

σχέση: cosθ=γαα/2γαβ. 

 

 

 

Σχ.V.2: Ο κρίσιµος πυρήνας όγκου V* για 

πυρηνοποίηση σε grain boundary. 

 

Η επί πλέον ελεύθερη ενέργεια λόγω του εµβρύου είναι: 

αααααβαβ γΑ−γ+∆−=∆ AGVG V  

όπου V είναι ο όγκος του εµβρύου, Ααβ είναι το εµβαδόν της επιφάνειας αβ ενέργειας γαβ που 

δηµιουργείται και Ααα είναι το εµβαδόν της επιφάνειας ενέργειας αα που καταστρέφεται.  Ισχύει: 

∆Gd=Aααγαα.  Η πυρηνοποίηση σε grain boundaries είναι τελείως ανάλογη της πυρηνοποίησης σε 

µία επιφάνεια και εποµένως ισχύει η ίδια ανάλυση.  Η κρίσιµη ακτίνα του πυρήνα είναι 

r*=2γαβ/∆GV και το φράγµα δυναµικού για την ετερογενή πυρηνοποίηση δίνεται από τη σχέση: 
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( )θ==
∆

∆ S
V
V

G
G

*
ohom

*
hete

*
ohom

*
hete  

όπου ο παράγων µορφής S(θ) δίνεται από τη σχέση: ( ) ( )( )2cos1cos2
2
1S θ−θ+=θ .  Η ικανότητα 

ενός grain boundary να µειώσει το *
heteG∆  εξαρτάται από τη γωνία θ και κατ' επέκταση από τον 

λόγο (γαβ/γαα).  Οταν (γαβ/γαα)>2 η γωνία θ=0 και εποµένως µηδενίζεται το φράγµα δυναµικού 

για την πυρηνοποίηση.  Τα V* και ∆G* µειώνονται ακόµη περισσότερο όταν η πυρηνοποίηση 

γίνει στην ακµή ή στη γωνία ενός grain boundary.  Τα αντίστοιχα σχήµατα των πυρήνων 

φαίνονται στο Σχ.V.3 ενώ η µεταβολή της ελεύθερης ενέργειας για πυρηνοποίηση σε grain 

boundary φαίνεται στο Σχ.V.4. 

 
 

Σχ.V.3(α): Σχήµα κρίσιµου πυρήνα για 

πυρηνοποίηση σε ακµή ενός grain 

boundary.  

Σχ.V.3(β):Σχήµα κρίσιµου πυρήνα για 

πυρηνοποίηση σε γωνία ενός grain 

boundary. 

 

 

 

 

 

Σχ.V.4: Η επίδραση της γωνίας θ στην 

ενέργεια ενεργοποίησης για πυρηνοποίηση 

σε grain boundary.  

Άλλες ατέλειες δοµής που έχουν τελείως ανάλογη συµπεριφορά µε τα grain boundaries είναι οι 

διεπιφάνειες ξένων σωµατιδίων (inclusions) µε τη µήτρα, σφάλµατα επιστοίβαξης και ελεύθερες 

επιφάνειες. 
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V.4 Πυρηνοποίηση σε εξαρµώσεις 

 

Η διαταραχή του πλέγµατος που εµφανίζεται στη γειτονία εξαρµώσεων µπορεί να υποβοηθήσει 

την πυρηνοποίηση λόγω µείωσης της συνολικής ενέργειας παραµόρφωσης του εµβρύου (µείωση 

της συνεισφοράς της ∆Gs στην ∆G*).  Ενας σύµφωνος πυρήνας µε όγκο µικρότερο αυτού που 

αντικαθιστά στη µήτρα του υλικού (negative misfit) µπορεί να µειώσει την ∆G* σχηµατιζόµενος 

στην περιοχή συµπιεστικής παραµόρφωσης επάνω από µία εξάρµωση ακµής.  Το αντίθετο 

συµβαίνει όταν ο όγκος του πυρήνα είναι µεγαλύτερος του όγκου που αντικαθιστά στην µήτρα 

(positive misfit), οπότε η ενεργειακά προτιµητέα θέση είναι κάτω από την εξάρµωση.  Επίσης η 

συσσώρευση προσµείξεων στην περιοχή της εξάρµωσης προκαλεί τοπική αλλαγή της χηµικής 

σύστασης που όταν γίνεται πλησιέστερη προς αυτή του ιζήµατος (precipitate) διευκολύνει την 

πυρηνοποίηση.  Τέλος οι εξαρµώσεις αποτελούν "µονοπάτια" ταχείας διάχυσης και εποµένως 

µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξη ενός εµβρύου πέραν του κρίσιµου µεγέθους r*. 

 

Η πυρηνοποίηση σε εξαρµώσεις προϋποθέτει την καλή πλεγµατική συµφωνία ανάµεσα στο 

συσσωµάτωµα και τη µήτρα και εποµένως δεν µειώνει σηµαντικά την συνεισφορά της ενέργειας 

της διεπιφάνειας στην ∆G*.  Οταν το συσσωµάτωµα και η µήτρα έχουν διαφορετικές 

κρυσταλλικές δοµές, τότε το σχήµα ισορροπίας του συσσωµατώµατος είναι δίσκου ή βελόνας.   

 

 

V.5 Πυρηνοποίηση σε πλεγµατικά κενά 

 

Στα κράµατα που υφίστανται απότοµη ψύξη (quenching) υπάρχει συγκέντρωση πλεγµατικών 

κενών που είναι µεγαλύτερη από τη συγκέντρωση ισορροπίας.  Αυτά τα πλεγµατικά κενά (υπό 

την µορφή µεµονωµένων κενών ή συσσωµατωµάτων κενών) βοηθούν τη διάχυση είτε 

αυξάνοντας την ταχύτητα διάχυσης είτε µειώνοντας την ενέργεια παραµόρφωσης λόγω έλλειψης 

πλεγµατικής προσαρµογής.  ∆εδοµένου ότι η ∆Gd είναι σχετικά µικρή για τα πλεγµατικά κενά, η 

πυρηνοποίηση συµβαίνει όταν συντρέχουν οι παρακάτω συνθήκες: διεπιφάνεια µικρής ενέργειας 

(δηλ. πλήρως σύµφωνοι πυρήνες), µικρή ενέργεια παραµόρφωσης όγκου και ισχυρή οδηγός 

δύναµη.  Πρέπει να σηµειωθεί ότι αυτές οι συνθήκες ισχύουν και για την οµογενή 

πυρηνοποίηση. 
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V.6 Ο ρυθµός της ετερογενούς πυρηνοποίησης 

 

Η κατάταξη των πιθανών θέσεων πυρηνοποίησης κατά σειρά αυξανόµενης ∆Gd (δηλ. 

µειουµένης ∆G*) έχει ως εξής: 

1. Θέσεις οµογενούς πυρηνοποίησης 

2. Πλεγµατικά κενά 

3. Εξαρµώσεις 

4. Σφάλµατα επιστοίβαξης 

5. Όρια κρυσταλλιτών και διεπιφάνειες µεταξύ διαφορετικών φάσεων 

6. Ελεύθερες επιφάνειες. 

 

Αν η συγκέντρωση των πιθανών θέσεων για ετερογενή πυρηνοποίηση είναι C1 ανά µονάδα 

όγκου, τότε ο ρυθµός της ετερογενούς πυρηνοποίησης δίνεται από σχέση της µορφής: 
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Όπως φαίνεται στο Σχ.V.5 υψηλή ταχύτητα πυρηνοποίησης είναι δυνατή ακόµη και όταν η 

οδηγός δύναµη είναι µικρή. 

 

Σχ.V.5: Μεταβολή της 

Nhete συναρτήσει του 

undercooling κατά την 

ιζηµατοποίηση φάσης β σε 

κράµα χηµικής σύστασης 

Xo.  

 

Αν αγνοήσουµε τις διαφορές στις τιµές των v και ∆Gm µεταξύ οµο- και ετερογενούς 

πυρηνοποίησης, τότε τα σχετικά µεγέθη των ρυθµών τους δίνονται από τη σχέση: 
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όπου λόγος (C1/Co) δίνει τον αριθµό των πιθανών θέσεων ετερογενούς πυρηνοποίησης ως προς 

τον αριθµό πιθανών θέσεων για οµογενή πυρηνοποίηση.  Για πυρηνοποίηση στα όρια, στις 

ακµές και στις γωνίες ο λόγος (C1/Co) δίνεται από τις ακόλουθες σχέσεις: 
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• όρια κρυσταλλιτών • (C1/Co)=δ/D, όπου δ και D είναι το πάχος του ορίου 

και το µέγεθος του κρυσταλλίτη, αντίστοιχα. 

• ακµές κρυσταλλιτών • (C1/Co)=(δ/D)2 

• γωνίες κρυσταλλιτών • (C1/Co)=(δ/D)3 

 

Οι τιµές του λόγου (C1/Co) για διάφορες πιθανές θέσεις πυρηνοποίησης φαίνονται στον 

παρακάτω Πίνακα. 

 
Θέση 

πυρηνοποίησης 
όρια 

κρυσταλλίτη 

ακµή 

κρυσταλλίτη 

γωνία 

κρυσταλλίτη 

εξαρµώσεις πλεγµατικά κενά  

ΧV= 

D (µm) 500 50 500 50 500 50 105mm-2 108mm-2 10-6 10-4 

(C1/Co) 10-6 10-5 10-12 10-11 10-18 10-17 10-8 10-5 10-6 10-4 

 

Ισχύει ότι η τιµή της οδηγού δύναµης ∆GV είναι αυτή που καθορίζει το ποια είναι η ατέλεια που 

δίνει τον µεγαλύτερο ρυθµό πυρηνοποίησης.  Όταν η πυρηνοποίηση γίνεται υπό ισόθερµες 

συνθήκες (η θερµοκρασία του δείγµατος είναι σταθερή) και οδηγός δύναµη είναι µικρή, οπότε 

το φράγµα για την πυρηνοποίηση είναι µεγάλο, ο ρυθµός ετερογενούς πυρηνοποίησης ελέγχεται 

από τις γωνίες των κρυσταλλιτών.  Αυξανοµένης της ∆GV κυριαρχούν οι ακµές και τα όρια των 

κρυσταλλιτών. Τέλος, όταν η ∆GV γίνει πολύ µεγάλη είναι πιθανόν να κυριαρχεί ο λόγος (C1/Co) 

οπότε είναι δυνατόν να κυριαρχεί ο µηχανισµός της οµογενούς πυρηνοποίησης. 

 

 

 


