
ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 

ΣΕ ΧΑΛΥΒΕΣ 
  

Π. Βουρνά1, Α. Κτενά2, Ε. Χριστοφόρου1 

1
Εργαστήριο Μεταλλογνωσίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 

2Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Χαλκίδας 
e-mail: eh@metal.ntua.gr 

 
Περίληψη 
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι σύγχρονες εξελίξεις στις μαγνητικές μη καταστροφικές 

τεχνικές και στην δυνατότητα που δίνουν για την πρόβλεψη ατελειών σε χάλυβες. Αρχικά, 

αναλύεται η θεωρητική συσχέτιση των δομικών ατελειών με την διαδικασία μαγνήτισης, 

καταδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την σημασία που έχει η εξάρτηση της διαδικασίας 

μαγνήτισης από τις ατέλειες στους κόκκους και στα όρια των κόκκων. Στην συνέχεια αναλύονται 

3 βασικές μαγνητικές τεχνικές, η μέθοδος των ελασσόνων βρόχων μαγνήτισης, η μέθοδος των 

αλμάτων Barkhausen και η μαγνητο-ακουστική εκπομπή. Επίσης παρουσιάζεται ένας νέος 

αισθητήρας μέτρησης επιφανειακής μαγνητικής διαπερατότητας βασισμένος στην αρχή των 

μαγνητοσυστολικών γραμμών καθυστέρησης. Τέλος παρουσιάζονται οι απαραίτητες τεχνικές 

χαρακτηρισμού δομής και μικροδομής, που είναι η περίθλαση οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων, 

η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης και η περιθλασιμετρία ακτίνων Χ, για την πειραματική 

συσχέτιση μαγνητικών ιδιοτήτων και ατελειών και πειραματικά αποτελέσματα σε διάφορα είδη 

χαλύβων. 

 

Abstract  
 
In the present work the advances in magnetic non-destructive techniques and their eventual ability 

to predict defects in steels are presented. Initially, the theoretical correlation of the structural 

imperfections and the magnetization process are presented, illustrating thus the dependence of 

magnetic measurements on the imperfections inside the grains and the grain boundaries. Then, 4 

basic magnetic measurement methods are presented, namely the hysteresis loops, the Barkhausen  

jumps, the magnetoacoustic emission and a new method of defining the point surface 

susceptibility. Furthermore, a new sensor to measure the surface magnetic susceptibility is 

presented, based on the magnetostrictive delay line principle. Finally, the methods for the 

structural characterization of the under test material are presented, namely the Electron Back 

Scattering Diffraction, the transmission electron microscopy and the X-ray diffraction, which are 

used for the experimental correlation of magnetic properties and imperfections, as well as 

experimental results in various types of steels. 
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ηλεκτρονίων, ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης, περιθλασιμετρία ακτίνων Χ 

 

1. Εισαγωγή 

Στα φερρομαγνητικά υλικά είναι γνωστό[1] ότι οι τάσεις επηρεάζουν καθοριστικά τη 

μαγνήτισή τους, δημιουργώντας μη επιθυμητές επιπλοκές στον μη καταστροφικό έλεγχο 

με τις μεθόδους των δινορρευμάτων και της εκτροπής της μαγνητικής ροής [2]. Ωστόσο, 

έχει αναπτυχθεί μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση της μέτρησης των αλλαγών της 



μαγνήτισης στον προσδιορισμό της εντατικής τους κατάστασης και την πρόβλεψη της 

συμπεριφοράς τους. Η θεωρητική προσέγγιση της επίδρασης των τάσεων δεν έχει πλήρως 

αποσαφηνιστεί και κατανοηθεί, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την παρουσία 

αντικρουόμενων αποτελεσμάτων και ερμηνειών [3]. Σύμφωνα με τον McCaig η επίδραση 

των τάσεων μπορεί να εξηγηθεί ικανοποιητικά θεωρώντας μόνο τον συντελεστή 

μαγνητοσυστολής λ και το πρόσημο της επιβαλλόμενης τάσης, που συνεπάγεται ότι η 

μαγνήτιση σε θετικά μανγητοσυστολικά υλικά αυξάνεται με τις εφελκυστικές τάσεις και 

μειώνεται με τις θλιπτικές. Σύμφωνα με τις θεωρητικές μελέτες του Brown [4] και 

αργότερα των Brugel και Rimet [5] προβλέφθηκε ότι οι αλλαγές της μαγνήτισης με την 

επιβαλλόμενη τάση μπορεί να έχουν το ίδιο πρόσημο σε εφελκυσμό και θλίψη (με 

δεδομένες τις όμοιες αρχικές συνθήκες της μαγνήτισης  και του πεδίου μαγνήτισης ). 

Οι Craig και Wood επιβεβαίωσαν αρχικά τα προηγούμενα με μετρήσεις που απόκλιναν 

από τις θεωρητικά προβλεπόμενες τιμές. Οι Jiles και Atherton [6] ισχυρίστηκαν ότι οι 

αλλαγές στη μαγνήτιση π.χ. σε εφελκυσμό είναι δυνατό να έχουν διαφορετικό πρόσημο, 

ανάλογα με τις αρχικές συνθήκες των  και  στο βρόχο υστέρησης. Η ιδανική αυτή 

κατάσταση μπορεί να δημιουργηθεί τεχνητά με την εφαρμογή ενός μειούμενου 

εναλλασσόμενου πεδίου υπερτιθέμενου σε ένα συνεχές πεδίο [7], με αποτέλεσμα την 

εξαγωγή της ιδανικής καμπύλης μαγνήτισης, γνωστής και ως ανυστερητικής καμπύλης [8]. 

Σύμφωνα με τους Jiles και Atherton [9] η εφαρμογή τάσης (θλιπτικής ή εφελκυστικής), σε 

συγκεκριμένο πεδίο, μετατοπίζει τη μαγνήτιση προς την ανυστερητική καμπύλη. Κατά 

συνέπεια, σε χαμηλά πεδία διέγερσης η μαγνήτιση αυξάνεται ανεξάρτητα από το είδος 

των τάσεων λόγω του ότι ο κυρίαρχος μηχανισμός είναι η κίνηση των μαγνητικών 

τοιχωμάτων. 

Η στατιστική μελέτη της συμπεριφοράς των μαγνητικών περιοχών αναδεικνύει 

ευαίσθητες μαγνητικές ιδιότητες που μπορούν να πληροφορήσουν για τις εσωτερικές 

τάσεις στο υλικό. Το συνεκτικό πεδίο Hc π.χ έχει βρεθεί ότι για ορισμένα υλικά αυξάνεται 

ανάλογα με τη τετραγωνική ρίζα της πυκνότητας των διαταραχών ρ [10]. Πρόσφατα έχει 

προταθεί μια γενική θεώρηση της εξάρτησης της υστέρησης από τις τάσεις, τη 

θερμοκρασία και την διεύθυνση της μαγνήτισης που βασίζεται στο ενεργειακό μοντέλο 

του Hauser [11]. Σημαντική συνεισφορά αποτελεί η πειραματική συσχέτιση της 

πυκνότητας των διαταραχών για μονοκρυστάλους Fe με τη μέθοδο των ελασσόνων 

βρόχων υστέρησης [12]. Η μελέτη των ελασσόνων βρόχων υστέρησης σε χαμηλά 

μαγνητικά πεδία δίνει πληροφορία για τις εσωτερικές τάσεις στη βάση προσδιορισμένων 

μαγνητικών παραμέτρων. Μια διαφορετικού τύπου ανάλυση των ελασσόνων βρόχων 

υστέρησης με εστίαση στη διαφορική διαπερατότητα σε σχέση με το πλάτος του πεδίου 

διέγερσης προτείνεται με την εισαγωγή της μεθόδου της «προσαρμοσμένης μαγνητικής 

δοκιμής» (Magnetic Adaptive Testing, MAT) [13], η οποία αναφέρεται στη διαχείριση των 

μαγνητικών μετρήσεων και τον προσδιορισμό εκείνων των παραμέτρων-ιδιοτήτων των 

οποίων μεγιστοποιείται η αλλαγή από τις μηχανικές και δομικές αλλαγές του υλικού. Τα 

βέλτιστα στοιχεία των κατάλληλα διαμορφωμένων πινάκων [14] των μαγνητικών 

παραμέτρων, που προκύπτουν από οικογένειες ελασσόνων βρόχων υστέρησης, 

παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία από τις παραδοσιακές μεταβλητές των βρόχων 

στον κορεσμό.  

 

2. Θεωρητική συσχέτιση δομικών ατελειών και μαγνήτισης  

Η κινητικότητα του μαγνητικού τοιχώματος κατά την οιονεί-στατική διαδικασία 

μαγνήτισης στα φερρομαγνητικά υλικά εξαρτάται από τα «κέντρα μαγνητικής 

αγκύρωσης» στο εσωτερικό της μαγνητικής περιοχής που ενυπάρχουν ως σημειακές, 

γραμμικές, επιφανειακές και ογκομετρικές ασυνέχειες και οφείλονται σε εγκλείσματα-

ακαθαρσίες ή διαταραχές διαφόρων τύπων στον κρύσταλλο [15]. Σε κάθε περίπτωση η 



ενεργειακή στάθμη την οποία πρέπει να ξεπεράσει το μαγνητικό τοίχωμα κατά την κίνησή 

του είναι διαφορετική. Στην ιδεατή περίπτωση απουσίας τέτοιων κέντρων αγκύρωσης το 

μαγνητικό τοίχωμα κινείται ανυστερετικά μέσα στα όρια του κόκκου. Το φαινόμενο είναι 

εμφανές στο αρχικό τμήμα του βρόχου υστέρησης όπου δεν προβάλλεται καμία 

αντίσταση στην κίνηση των μαγνητικών τοιχωμάτων. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της 

ενεργειακής στάθμης, τόσο πιο ισχυρό πεδίο χρειάζεται για να ξεπερασθεί το 

συγκεκριμένο εμπόδιο από το μαγνητικό τοίχωμα και να συνεχίσει την κίνησή του. Η 

αύξηση του πεδίου μαγνήτισης αυξάνει και την κινητικότητα του μαγνητικού τοιχώματος. 

Η μέτρηση του επιπρόσθετου πεδίου αλλά και της ταχύτητας κίνησης του τοιχώματος 

εμπεριέχει πληροφορία για το μέγεθος του σημείου αγκύρωσης. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν 

ότι το ενεργειακό δυναμικό κάθε σημείου αγκύρωσης καθορίζει και μια συνιστώσα του 

πεδίου μηχανικών τάσεων της ευρύτερης περιοχής είναι δυνατόν να προσδιοριστεί τοπικά 

ο τανυστής τάσεων. 

Η υπέρβαση του ενεργειακού δυναμικού παρατηρείται ως μια απότομη αύξηση της 

μαγνήτισης του υλικού στη διεύθυνση του επιβαλλόμενου εξωτερικού πεδίου, η πρώτη 

παράγωγος της οποίας αποτελεί μια ένδειξη της συσσωρευμένης ενέργειας του σημείου 

αγκύρωσης (Σχήμα 1). Η αύξηση αυτή οφείλεται σε ένα άλμα Barkhausen ενώ η 

συσσώρευση όλων των αλμάτων στο πεδίο του χρόνου ονομάζεται θόρυβος Barkhausen 

και αντιπροσωπεύει την συνολική απόκριση των σημείων αγκύρωσης σε μια μαγνητική 

περιοχή. Η προαναφερθείσα διαδικασία μαγνήτισης πραγματοποιείται μέσα στα όρια ενός 

κόκκου υπό την επιβολή χαμηλών εξωτερικών πεδίων που αντιστοιχεί σε ελάσσονες 

βρόχους υστέρησης. 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1. Σχηματική αναπαράσταση των αλμάτων Barkhausen λόγω της υπερπήδησης των 

σημείων αγκύρωσης
 

Στην περίπτωση που το μέγεθος των κόκκων είναι σχετικά μικρό ώστε να αποκλείεται ο 

σχηματισμός πολλών μαγνητικών περιοχών μέσα στα όρια τους, η διαδικασία μαγνήτισης 

επιτυγχάνεται μέσω της περιστροφής των μαγνητικών περιοχών. Η περιστροφή γίνεται 

απότομα όταν το εξωτερικό πεδίο επιβάλλει την εκτροπή των μαγνητικών δίπολων από 

τον άξονα εύκολης μαγνήτισης (κατάσταση ισορροπίας) και τον επαναπροσανατολισμό 

τους στον πλησιέστερο στη διεύθυνση του εξωτερικού πεδίου άξονα εύκολης μαγνήτισης 

μέσω αλμάτων Barkhausen, το πλάτος των οποίων είναι μεγαλύτερο από το αντίστοιχο 

πλάτος των αλμάτων Barkhausen εξαιτίας της αγκύρωσης των μαγνητικών τοιχωμάτων. Η 

ύπαρξη ατελειών σε ένα τέτοιο κόκκο, αυξάνει την απαιτούμενη ενέργεια μαγνήτισης για 

την απότομη περιστροφή της μαγνητικής περιοχής όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2. 

Όπως και στην περίπτωση της κίνησης των μαγνητικών τοιχωμάτων έτσι και στην 

περίπτωση της περιστροφής μαγνητικών περιοχών, το μέγεθος και η φασματική απόκριση 

του προκαλούμενου θορύβου Barkhausen είναι η ένδειξη της εντατικής κατάστασης του 

υπό μελέτη κόκκου. Η διαδικασία της μαγνήτισης του υλικού που λαμβάνει χώρα 

προκαλώντας μεγέθυνση και επαναπροσανατολισμό των περιοχών επηρεάζεται από τη 

διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου. Σε μικρές τιμές πεδίου επικρατεί η αύξηση του 

μεγέθους των μαγνητικών περιοχών, οι οποίες είναι ευθυγραμμισμένες παράλληλα ή 

σχετικά παράλληλα προς το επιβαλλόμενο πεδίο για να ικανοποιηθεί η συνθήκη 

ελαχιστοποίησης της ενέργειας. Σε υψηλότερες τιμές πεδίου κυριαρχεί ο μηχανισμός της 

περιστροφής των μαγνητικών περιοχών. Τα ατομικά μαγνητικά δίπολα των περιοχών που 
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δεν είναι παράλληλες ή σχεδόν παράλληλες με το πεδίο, υπερνικούν την ενέργεια 

ανισοτροπίας και περιστρέφονται από την αρχική τους διεύθυνση μαγνήτισης στη 

διεύθυνση που αντιστοιχεί σε κύριο κρυσταλλογραφικό άξονα, ο οποίος είναι ο 

πλησιέστερος στη διεύθυνση του πεδίου. Σε πεδία τεχνητής μαγνήτισης υψηλών 

εντάσεων οι μαγνητικές διπολικές ροπές, που είναι σχετικά ευθυγραμμισμένες κατά 

μήκος των κρυσταλλογραφικών κύριων αξόνων με διεύθυνση κοντά στη διεύθυνση του 

πεδίου, περιστρέφονται προς τη διεύθυνση του πεδίου καθώς το μέγεθός του αυξάνει, με 

τελικό αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας μονής μαγνητικής περιοχής στο υλικό (μαγνήτιση 

κορεσμού). Αυτός ο προσανατολισμός των ροπών υφίσταται όσο διαρκεί το εξωτερικά 

εφαρμοζόμενο μαγνητικό πεδίο, το οποίο όταν αναιρείται, τα δίπολα προτιμούν την κατ’ 

αρχήν επαναφορά τους στον προσανατολισμό που επιτυγχάνεται στη δεύτερη φάση (σε 

πεδία «μεσαίου» μεγέθους), παρουσιάζοντας έτσι παραμένουσα μαγνήτιση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2. Απαιτούμενη ενέργεια για την περιστροφή των μαγνητικών περιοχών 

Από τα ανωτέρω γίνεται σαφές ότι η αύξηση του αριθμού και της ποιότητας των σημείων 

αγκύρωσης των μαγνητικών τοιχωμάτων και των σημείων παρεμπόδισης της περιστροφής 

των μαγνητικών περιοχών, σχετίζεται με την απαιτούμενη ενέργεια μαγνήτισης του 

μαγνητικού υλικού. Η καλύτερη έκφραση αυτής της απαιτούμενης ενέργειας σχετίζεται 

με τις απώλειες ενέργειας μαγνήτισης του υλικού. Έτσι, θεωρούμε ότι το εμβαδόν που 

περικλείεται από τον (ελάσσονα) βρόχο υστέρησης, ή, ακόμη καλύτερα, η διαφορά του 

εμβαδού μεταξύ ενός υλικού με ιστορία καταπόνησης και του ίδιου υλικού απαλλαγμένου 

από αυτή την ιστορία, σχετίζεται με την ενέργεια που πρέπει να δαπανήσει το υλικό να 

ξεπεράσει τα εμπόδια που αγκυρώνουν είτε την κίνηση των μαγνητικών περιοχών, είτε 

την περιστροφή των μαγνητικών διπόλων. 

Από την άλλη, αυτά τα κέντρα αγκύρωσης, είναι στην πραγματικότητα οι διαταραχές, τα 

υπο-όρια κόκκων, η ενδοτράχυνση του μαγνητικού υλικού και σε τελευταία ανάλυση ο 

τανυστής των παραμενουσών τάσεων (residual stresses) μέσα στον κόκκο. Αυτή η μήτρα 

των τάσεων στον κόκκο του μαγνητικού υλικού ισοδυναμεί με ένα φαινόμενο μαγνητικό 

πεδίο, το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ότι προϋπάρχει ή προμαγνητίζει το υλικό σε όλες τις 

πιθανές διευθύνσεις του κόκκου: 

σ=αΗ  (1) 

όπου στην γενικότητά του, το σ αποτελεί τον τρισδιάστατο τανυστή των τάσεων, το α μια 

τριδιάστατη μήτρα συσχέτισης και το Η τον τριδιάστατο τανυστή φαινόμενου πεδίου, 

λαμβάνοντας υπόψη και την μη σύμπτωση των κρυσταλλογραφικών αξόνων με τους 

άξονες μαγνήτισης και τάσεων. Σε μια σειρά από μαγνητικά υλικά, οι παραμένουσες 

τάσεις είναι δισδιάστατες και έτσι η παραπάνω εξίσωση αποτελεί εξίσωση δισδιάστατων 

πινάκων. 

Η μήτρα συσχέτισης α αποτελεί την «μαγνητική ταυτότητα» του υλικού και μπορεί να 

προσδιορισθεί πειραματικά. Αν μετρηθούν οι ελάσσονες βρόχοι μαγνήτισης στους άξονες 

ενδιαφέροντος, τότε είναι δυνατός ο προσδιορισμός του τανυστή φαινομένου πεδίου: ο 

συντελεστής φαινομένου πεδίου σε έναν άξονα i είναι εκείνο το πεδίο Hi που απαιτείται 

να προσθαφαιρεθεί από το επιβαλλόμενο πεδίο H, σε τρόπο ώστε ο βρόχος μαγνήτισης να 

E 

Σύνολο διαταραχών σε ένα κόκκο-μαγνητική 

περιοχή 

E 

Σύνολο διαταραχών σε ένα αριθμό  
κόκκων-μαγνητικές περιοχές 



συμπέσει με τον βρόχο μαγνήτισης παρθένου υλικού που διεγείρεται από το ίδιο πεδίο. 

Στην πλειονότητα των χαλύβων αυτή η μέτρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την 

τεχνική μέτρησης μαγνητικής ανισοτροπίας με τριπλά ζεύγη Helmholtz και την χρήση 

περιστρεφόμενου πεδίου μαγνήτισης. Ο πειραματικός προσδιορισμός του τανυστή τάσεων 

σ επιτρέπει τον προσδιορισμό της μήτρας συσχέτισης α: 

α=σΗ
-1

  (2) 

Στην περίπτωση ισοτροπικού υλικού, η μήτρα α μπορεί να απλοποιηθεί σε έναν 

συντελεστή συσχέτισης α, ο οποίος μπορεί να προσδιορισθεί πειραματικά απλούστερα: 

αφού προσδιορισθεί πειραματικά η παραμένουσα τάση σi σε έναν άξονα i, καθώς επίσης 

και ο βρόχος υστέρησης στον ίδιο άξονα, υπολογίζεται το φαινόμενο πεδίο Hi και ο 

συντελεστής συσχέτισης α, δίνεται από την σχέση: 

α=σi/Hi  (3) 

Θεωρητικά, ο συντελεστής αυτός είναι ανεξάρτητος του πεδίου για πεδία μαγνήτισης που 

δεν προκαλούν περιστροφή μαγνητικών περιοχών. Αντίστοιχη προσέγγιση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί για τις απώλειες μαγνήτισης Eo, δεδομένου ότι ο ολοκληρωτικός 

χαρακτήρας του Eo σε σχέση με το H, επιτρέπει μικρότερο σφάλμα στην προσέγγιση της 

μήτρας α. 

 
3. Τεχνικές μαγνητικών μετρήσεων 

Διαφορετικά σιδηρούχα υλικά δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα συσχέτισης δομής και 

μαγνητικών ιδιοτήτων. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι μια γενικευμένη μέθοδος για τον 

προσδιορισμό των πεδίων τάσεων σε ένα άγνωστο σιδηρούχο υλικό είναι αδύνατον να 

υπάρξει σήμερα. Έτσι απαιτείται ένα είδος "βαθμονόμησης" του χάλυβα υπό δοκιμή 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο συσχετισμός των μαγνητικών ιδιοτήτων με τον 

τανυστή των πεδίων τάσης. 

Επιπλέον, διαφορετική μηχανική επεξεργασία μπορεί επίσης να οδηγήσει σε διαφορετικές 

μαγνητικές ιδιότητες. Παραδείγματος χάριν, η επιπρόσθετη μηχανική τάση στην ελαστική 

περιοχή και οι επακόλουθες δοκιμές κόπωσης μπορεί να οδηγήσουν σε διαφορετικές 

μαγνητικές ιδιότητες από ότι εφαρμόζοντας ένα πρωτόκολλο κόπωσης με αρνητική ή 

μηδενική αρχική μηχανική τάση. Κατά συνέπεια, μια πλήρης διαδικασία "βαθμονόμησης" 

απαιτείται επίσης για να καλύψει αυτήν την επίδραση.  

Τέλος, η διαφορετική θερμική ιστορία μπορεί επίσης να δώσει διαφορετικά αποτελέσματα. 

Αύξηση της ενδοτράχυνσης και μεγέθους νανο-κόκκων, που είναι και τα δύο αποτέλεσμα 

θερμικής κατεργασίας μπορεί να προσδώσει μείωση του τανυστή των πεδίων τάσης 

(ισοδύναμη με τη μείωση της πυκνότητας διαταραχών) το οποίο είναι επίσης αποτέλεσμα 

θερμικής κατεργασίας. Επομένως, η διάδοση των μαγνητικών τοιχωμάτων μπορεί να 

ποικίλει μετά από θερμική επεξεργασία. Για αυτόν τον λόγο, η ιδιαίτερη "βαθμονόμηση" 

του υλικού υπό δοκιμή απαιτείται επίσης μετά από τα θερμικά πρωτόκολλα επεξεργασίας. 

Ο μαγνητικός χαρακτηρισμός των υλικών θα γίνει με 3 διαφορετικές μεθόδους, 

συγκεκριμένα την μέτρηση της μαγνητικής υστέρησης, την μέτρηση του θορύβου 

Barkhausen και την μέτρηση της μαγνητοελαστικής εκπομπής (στην μέτρηση αυτή 

ενδεχομένως υπάγεται και ένας μαγνητοελαστικός αισθητήρας μέτρησης επιφανειακής 

μαγνητικής διαπερατότητας). Οι μέθοδοι αυτοί παρουσιάζονται στην συνέχεια. Η 

αναλυτική παρουσίαση των πειραματικών διατάξεων δίνεται στην αναφορά [16]. 

Ο στόχος της πραγματοποίησης μαγνητικών δοκιμών σε υλικά διαφορετικής χημικής 

σύστασης, μαγνητικών ιδιοτήτων και γεωμετρίας καθιστά υποχρεωτική την ανάπτυξη 

ενός εργαστηριακού υστερησιογράφου. Η διάταξη αυτή πρέπει να είναι σε θέση να μετρά 

βρόχους μαγνητικής υστέρησης σε πεδίο συχνότητας από dc έως και 10 Hz, με τιμές 

πεδίου από 10 A/m έως και 10 kA/m. Η διάταξη αρχικά θα παράγει συγκριτικές μετρήσεις 

και στη συνέχεια θα βαθμονομείται με τη βοήθεια υλικών αναφοράς γνωστών και 



πιστοποιημένων ιδιοτήτων, κάνοντας χρήση μεθόδων μέτρησης αναφοράς, ήτοι την 

μέθοδο ταλαντούμενου δείγματος (vibrating sample magnetometer – VSM). Η 

βαθμονόμηση σχετίζεται με την διεργαστηριακή σύγκριση βρόχων υστέρησης υλικών με 

γνωστά χαρακτηριστικά. Οι συγκριτικές μετρήσεις ακόμα και χωρίς την βαθμονόμηση 

της συσκευής είναι πολύ σημαντικές και δεν εμποδίζουν την ανάπτυξη και χρήση ενός 

συστήματος μαγνητικών μετρήσεων, ακόμη και με την χρήση τεχνικών κανονικοποίησης. 

Αυτό είναι σωστό για την περίπτωσή μας διότι το πλέον σημαντικό στοιχείο στην 

μέτρηση των μαγνητικών ιδιοτήτων είναι η καταγραφή της αρχικής κατάστασης του 

υλικού και στη συνέχεια η παρακολούθηση της εξέλιξης των μαγνητικών ιδιοτήτων κατά 

τη διάρκεια της χρήσης του, δηλαδή της ιστορίας των μηχανικών και θερμικών 

καταπονήσεων.  

Το φαινόμενο Barkhausen είναι οι βαθμωτές μεταβολές μαγνήτισης, που 

αντιπροσωπεύουν είτε την ξαφνική υπερπήδηση ενός εμποδίου στην κίνηση ενός 

μαγνητικού τοιχώματος με την συσσώρευση παρεχόμενης τεχνητής μαγνήτισης, είτε την 

ξαφνική αλλαγή προσανατολισμού των διπόλων μιας μαγνητικής περιοχής σε 

κρυσταλλογραφικό άξονα που είναι κοντινότερα στην διεύθυνση του εξωτερικώς 

επιβαλλόμενου πεδίου. Τα εμπόδια στην κίνηση του μαγνητικού τοιχώματος είναι κυρίως 

σημειακές ατέλειες, συσσωρευμένες διαταραχές (υπο-όρια), άτομα-συστοιχίες ατόμων 

δευτερεύουσας φάσης, μη μεταλλικές προσμίξεις κλπ, μεγέθους ίσου και μεγαλύτερου 

του πάχους του μαγνητικού τοιχώματος (~30 nm). Το φαινόμενο Barkhausen μπορεί να 

δημιουργηθεί από την κίνηση μαγνητικών τοιχωμάτων 180 και μη 180. Η παρουσία 

μαγνητικών τοιχωμάτων 180
ο
 μειώνει την μαγνητοστατική ενέργεια αλλά αυξάνει την 

ενέργεια των μαγνητικών τοιχωμάτων. Η παρουσία μαγνητικών τοιχωμάτων μη 180
ο
 

ελαχιστοποιεί την μαγνητοστατική ενέργεια αλλά αυξάνει την ενέργεια ανισοτροπίας.  

Η ακουστική εκπομπή (Acoustic emission) αφορά στη δημιουργία ελαστικών κυμάτων 

κατά τη διάρκεια εφαρμογής δυναμικής καταπόνησης στα υλικά και επηρεάζεται από 

δομικές αλλαγές όπως η πυκνότητα διαταραχών και η παρουσία ρωγμών. Κατά παρόμοιο 

τρόπο ακουστική εκπομπή παρατηρείται κατά την δυναμική διαδικασία μαγνήτισης των 

φερρομαγνητικών υλικών και είναι γνωστή με τον όρο Μαγνητοακουστική εκπομπή 

(ΜΑΕ). Αναφέρεται στη δημιουργία ελαστικών κυμάτων που δημιουργούνται από την 

απότομη και αντιστρεπτή ή μη αντιστρεπτή κίνηση των μαγνητικών τοιχωμάτων σε ένα 

φερρομαγνητικό υλικό με την χρήση μαγνητικού πεδίου χαμηλής συχνότητας διέγερσης 

στην επιφάνεια του. Η παρουσία ατελειών και η κίνηση των μαγνητικών τοιχωμάτων μη 

180
ο
 ευνοούν την δημιουργία ελαστικών κυμάτων που μεταδίδονται σε όλο τον όγκο του 

μαγνητικού υλικού. Η μετάδοση των ελαστικών κυμάτων λαμβάνεται με βάση το 

ανάστροφο φαινόμενο μαγνητοσυστολής σε κάποιο επιφανειακό σημείο του υλικού. Ένας 

πιεζοηλεκτρικός αισθητήρας ή ένας ηλεκτρομαγνητικός μετατροπέας (ΕΜΑΤ) μπορούν 

να μετρήσουν τον μεταδιδόμενο ελαστικό παλμό. Ακόμη, ένα πηνίο λήψης μπορεί να 

μετρήσει και την τοπική επιφανειακή μαγνητοελαστικότητα στην επιφάνεια που 

ευρίσκεται το πηνίο λήψης.  

Η επιφανειακή μέτρηση μαγνητικής διαπερατότητας στηρίζεται στην τεχνική των 

μαγνητοελαστικών γραμμών καθυστέρησης [17] και συγκεκριμένα σε ένα αισθητήρα που 

είναι αρκετά ευαίσθητος στην σύζευξη μαλακών μαγνητικών υλικών [18]. 

Η μετρητική διάταξη (αισθητήρας μέτρησης επιφανειακής μαγνητικής διαπερατότητας) 

απεικονίζεται στο Σχήμα 3. Δύο αγωγοί παλμικού ρεύματος είναι συμμετρικά 

τοποθετημένοι πάνω και κάτω από την μαγνητοσυστολική γραμμή καθυστέρησης (MDL), 

η οποία είναι απαλλαγμένη από μηχανικές τάσεις. Παλμικό ρεύμα μεταδίδεται στην ίδια 

διεύθυνση και στους δύο αγωγούς. Στην απουσία κάποιου άλλου μαγνητικού σώματος 

στην γειτονιά της MDL, οι μαγνητικές ροές των δύο αγωγών αλληλοαναιρούνται και κατά 

συνέπεια η απουσία παλμικού πεδίου έχει σαν αποτέλεσμα την μη δημιουργία ελαστικού 



κύματος, το οποίο με την σειρά του δεν δημιουργεί παλμική τάση εξόδου (στην 

πραγματικότητα ελαφρές διαφοροποιήσεις στην μαγνητική ροή και κυρίως στην 

γεωμετρία της διάταξης επιτρέπουν την δημιουργία χαμηλών παλμικών τάσεων εξόδου 

στα όρια της ενεργούς απόστασης ενεργοποίησης της MDL). 

Αντίθετα, η παρουσία ενός φερρομαγνητικού υλικού είτε πάνω είτε κάτω από την διάταξη 

αγωγών – MDL θα επηρεάσει την μαγνητική συμμετρία. Αυτό οφείλεται στην μερική 

διαρροή μαγνητικών γραμμών που προέρχονται από τον αγωγό που βρίσκεται από την 

άλλη πλευρά της MDL (η οριακή συνθήκη της παρουσίας του αγωγού δεν επιτρέπει την 

έξοδο σημαντικής ποσότητας μαγνητικής ροής του άλλου αγωγού). Αυτή η ασυμμετρία 

δημιουργεί ένα ελαστικό κύμα που μεταδίδεται στην MDL και έχει σαν αποτέλεσμα την 

δημιουργία παλμικής τάσης στα άκρα του πηνίου λήψης. Η ποσότητα της μαγνητικής 

διαρροής από την MDL προς το φερρομαγνητικό υλικό, και κατά συνέπεια η 

λαμβανόμενη τάση εξόδου Vo, εξαρτάται από την μαγνητική διαπερατότητα του 

φερρομαγνητικού υλικού, την απόσταση μεταξύ των αγωγών παλμικού ρεύματος, καθώς 

επίσης και την lift-off απόσταση μεταξύ MDL και φερρομαγνητικού υλικού. 

 
Σχήμα 3. Η προτεινόμενη συμμετρική διάταξη MDL - αγωγών: (1) MDL, (2) Παλμικοί 

αγωγοί ρεύματος, (3) Πηνίο λήψης, (4) Φερρομαγνητικό υλικό υπό δοκιμή. 

 

4. Μετρήσεις δομής - μικροδομής 

Οι μετρήσεις δομής – μικροδομής θα γίνουν με τρείς διαφορετικούς τρόπους, την 

ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης (transmission electron microscopy – TEM), για την 

μέτρηση των διαταραχών και των εγκλεισμάτων, την τεχνική της περίθλασης 

οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων σάρωσης (electron back scattered diffraction – EBSD) 

και την τεχνική των περίθλασης ακτίνων Χ (Χ-ray diffraction- XRD) για τον 

προσδιορισμό του τανυστή τάσεων. Οι μέθοδοι αυτοί αναλύονται στην συνέχεια. 

Η ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης είναι μία άμεση τεχνική μελέτης της μικροδομής 

υλικών. Στα πλαίσια της παρούσας πρότασης θα χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό 

των διαταραχών (dislocations) και των εγκλεισμάτων (inclusions-precipitates) των υπό 

εξέταση χαλύβων. 

Η περίθλαση οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων επιτρέπει την σημειακή μελέτη του 

επιπέδου του κρυστάλλου, το οποίο εκτίθεται στην δέσμη ηλεκτρονίων. Αυτό γίνεται με 

την προβολή των γραμμών Kikuchi στο επίπεδο μιας ψηφιακής κάμερας μέτρησης 

ηλεκτρονίων. Οι γραμμές  Kikuchi στο επίπεδο, δείχνουν τον προσανατολισμό του 

κρυστάλλου που εκτέθηκε στην δέσμη ηλεκτρονίων. Οι συμβολές των γραμμών Kikuchi 

δείχνουν τους άξονες τομής των επιπέδων, διότι αποτελούν τις προβολές των τεμνόμενων 

επιπέδων (γραμμές) στο επίπεδο (σημεία).  

Παραμένουσες τάσεις είναι οι εσωτερικές τάσεις που διατηρούνται στο υλικό όταν παύει 

να ενεργεί σε αυτό οποιοδήποτε εξωτερικό αίτιο και ως γνωστό βρίσκονται σε ισορροπία 

στο εσωτερικό του. Ο προσδιορισμός τους είναι σημαντικός επειδή αντιπροσωπεύουν μια 

κατάσταση «προ-φόρτισης», η οποία προστίθεται σε κάθε νέο εξωτερικά επιβαλλόμενο 

φορτίο, καθορίζοντας τις αρχικές διεργασίες αστοχίας του υλικού. Οι εσωτερικές τάσεις 

μετρούνται με ακτίνες Χ και διάταξη Bragg – Bettrano 
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5. Συσχέτιση δομής ιδιοτήτων 

Η σχέση μεταξύ ατελειών και διαταραχών του υλικού και δινορρευμάτων έχει 

τεκμηριωθεί από ένα πλήθος εργασιών [19]. Οι ατέλειες λειτουργούν ως σημεία 

αγκύρωσης στην κίνηση των μαγνητικών τοιχωμάτων και  απορροφούν μέρος της 

προσφερόμενης ενέργειας γεγονός που προκαλεί την μετακίνηση και διάδοσή τους 

οδηγώντας στη δημιουργία ρωγμών, η δε πυκνότητα των ατελειών είναι συνάρτηση των 

δινορρευμάτων. Οι απώλειες δινορρευμάτων μέσα σε ένα υλικό είναι ανάλογες του 

τετραγώνου του ρυθμού μεταβολής της μαγνήτισης του υλικού. Συνεπώς, για την 

μοντελοποίηση και την κατανόηση του ρόλου των δινορρευμάτων στην μέθοδο ΜΚΕ που 

προτείνεται είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός της κατανομής της μαγνήτισης (magnetic 

configuration) του υλικού κάθε δεδομένη στιγμή. Η κατανομή της μαγνήτισης και η 

διαδικασία μαγνήτισης οφείλεται σε έναν πολύπλοκο μηχανισμό που μπορεί να 

προσεγγιστεί είτε σε μακροσκοπικό επίπεδο μέσω των μοντέλων Preisach είτε με 

μικροσκοπικό επίπεδο με τη βοήθεια της εξίσωσης Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG). 
 
6. Πειραματικές μετρήσεις 

Η παρούσα πρόταση στηρίζει την καινοτομία της και την πιθανή επιτευξιμότητα του 

στόχου της σε αρχικά αποτελέσματα σε μελέτες συγκεκριμένων κατηγοριών χαλύβων που 

έχουν ήδη αποτυπωθεί ως ερευνητικές εργασίες τόσο σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής, 

όσο και σε επίπεδο διπλωματικών και μεταπτυχιακών εργασιών αλλά και δημοσιεύσεων. 

Συγκεκριμένα, οι χάλυβες που μελετήθηκαν μέχρι στιγμής, σε συνθήκες στατικής 

παραμόρφωσης, τόσο κατά την διάρκεια της επιβολής τάσης όσο και μετά, είναι χάλυβας 

Armco (περιεκτικότητα σε C<400 ppm), mild steel (περιεκτικότητα σε 400 ppm<C<1000 

ppm), TRIP, Duplex, ηλεκτρικός χάλυβας, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος, 

συγκολλήσεις TIG και MIG σε mild steel κ.α. 

Αναλυτικότερα, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα στην συσχέτιση μαγνητικών ιδιοτήτων 

με πλαστική παραμόρφωση και τάσεις καθώς επίσης και με δομή – μικροδομή, με έμφαση 

σε μονοφασικό χάλυβα Armco (η μελέτη του οποίου επιτρέπει την αισιοδοξία για την 

επιτυχή έκβαση της παρούσας πρότασης) έχουν περιληπτικά ως εξής: 

 

6.1. Ενδεικτικές μετρήσεις βρόχου μαγνητικής υστέρησης 

Στο Σχήμα 4 απεικονίζεται μια τυπική εξάρτηση του συνεκτικού πεδίου Hc και της 

παραμένουσας μαγνήτισης
 
Br για όλες τις παραμορφώσεις (%) για τις συχνότητες 0.1 Hz 

και 1Hz, κατά την διάρκεια της επιβολής μηχανικής τάσης στην μηχανή εφελκυσμού. 

Αντίστοιχα, η εξάρτηση του Hc και της Br για τις συχνότητες 0.1 Hz και 1Hz συναρτήσει 

της μετρούμενης μηχανικής τάσης (MPa) που αντιστοιχεί στις προαναφερθείσες 

παραμορφώσεις (%) απεικονίζεται στο Σχήμα 5. Από τα Σχήματα αυτά παρατηρείται μια 

μη μονοτονική εξάρτηση των βασικών μαγνητικών χαρακτηριστικών όπως είναι το 

συνεκτικό πεδίο και η παραμένουσα μαγνήτιση από την πλαστική παραμόρφωση και την 

μονοαξονική μηχανική τάση. Η αρχική φόρτιση επιβάλλει μια απότομη τάση «μαγνητικού 

μαλακώματος» (magnetic softening), η οποία είναι παρατηρήσιμη στα 0.1 Hz γεγονός που 

αναδεικνύει την σημασία μέτρησης σ’ αυτή τη συχνότητα. Το μετρούμενο κατώφλι μη 

μονοτονικότητας (170-175 MPa) εξηγείται, σ’ αυτό το θετικά μαγνητοσυστολικό υλικό, 

με την αλλαγή προσανατολισμού των μαγνητικών τοιχωμάτων από τοιχώματα 90
ο
 σε 

τοιχώματα 180
ο
 που είναι πιο ευκίνητα στην ελαστική περιοχή της φόρτισης. Η 

μαγνητοελαστική ενέργεια είναι υπεύθυνη γι’ αυτή την συμπεριφορά και την προσφορά 

ενός θετικού φαινόμενου πεδίου. Στην συνέχεια, μετά το όριο της ελαστικής περιοχής, το 

υλικό σκληραίνει μαγνητικά (magnetic hardening). Αυτή η μη μονοτονική απόκριση του 

υλικού, που δείχνει δύο αντικρουόμενες δυνάμεις στην διαδικασία μαγνήτισης, αν και 

εξηγείται από τις μικροδομικές και μικρομαγνητικές αλλαγές του υλικού, δεν είναι 



επιθυμητή για μετρήσεις στο πεδίο (αυτό ακριβώς το γεγονός ήταν και το κίνητρο της 

ανάπτυξης άλλων τεχνικών, όπως της τεχνικής των μαγνητοσυστολικών γραμμών 

καθυστέρησης και της αποδοχής χρήσης της τεχνικής Barkhausen). Από τις μαγνητικές 

μετρήσεις μετά την αποφόρτιση των δοκιμίων, φαίνεται η μαγνητική σκλήρυνσή των, η 

οποία σχετίζεται αφενός με την πλαστική παραμόρφωση του δοκιμίου και αφετέρου με 

την απουσία μηχανικής τάσης που συνεισφέρει σε μαγνητοελαστική ενέργεια. 

Αντίστοιχες μετρήσεις παρατηρούνται και στην περίπτωση των μετρήσεων Barkhausen 

που θα δοθούν στην συνέχεια.  
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Σχήμα 4. Το συνεκτικό πεδίο Hc και η παραμένουσα μαγνήτιση Br σαν συνάρτηση της πλαστικής 

παραμόρφωσης (%)για τις συχνότητες 0.1 Hz και 1Hz 
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Σχήμα 5. Το συνεκτικό πεδίο Hc και η παραμένουσα μαγνήτιση Br σαν συνάρτηση της 

μονοαξονικής τάσης (MPa)για τις συχνότητες 0.1 Hz και 1Hz 

 

6.2. Ενδεικτικές μετρήσεις θορύβου Barkhausen (BHN) 

Στο Σχήμα 6 απεικονίζεται η συσχέτιση της καμπύλης τάσης-παραμόρφωσης με την 

καμπύλη counts – παραμόρφωσης του υλικού για διαφορετική % παραμόρφωση. 

Αντίστοιχη συμπεριφορά έχει και η συσχέτιση τάσης-παραμόρφωσης με την τιμή rms – 

παραμόρφωσης του υλικού. 

 

 
Σχήμα 6. Η συσχέτιση της καμπύλης τάσης-παραμόρφωσης με την καμπύλη counts – 

παραμόρφωσης του υλικού για χαμηλές τιμές παραμόρφωσης. 

 



Για τις μετρήσεις δειγμάτων μετά την αποφόρτιση, το ολοκλήρωμα του φακέλου 

Barkhausen είναι αντιπροσωπευτικό της συνολικής καταναλωθείσας ενέργειας που 

απαιτείται για τη μαγνήτιση του εκάστοτε δείγματος και δείχνει να αντιστοιχεί με το 

ποσοστό παραμόρφωσης (%) και την τάση που επιβάλλεται (Σχήμα 7). 

 

 
Σχήμα 7. Εξάρτηση του ολοκληρώματος των φακέλων Barkhausen από την παραμόρφωση (%) 

που επιβάλλεται. 

Από τις μετρήσεις αυτές φαίνεται η δυνατότητα διάκρισης της τιμής της πλαστικής 

παραμόρφωσης κατά την διάρκεια της επιβολής μηχανικής τάσης (long range stress) και 

μετά την αποφόρτιση (residual stresses). 

 

6.3. Ενδεικτικές μετρήσεις μαγνητοακουστικής εκπομπής (ΜΑΕ) 

Ενδεικτικές μετρήσεις ΜΑΕ πραγματοποιήθηκαν για τα δείγματα που υπέστησαν 

εφελκυσμό και την συνέχεια αποφόρτιση. Τέλος μετρήθηκαν δείγματα που υπέστησαν 

ψυχρή έλαση. Η εξάρτηση της ΜΑΕ απεικονίζεται στο Σχήμα 8, όπου παρατηρείται ότι 

και η μέση τιμή της ΜΑΕ αλλά και η μέγιστη τιμής της έχουν μονοτονική εξάρτηση από 

την πλαστική παραμόρφωση στην οποία υπεβλήθησαν τα δοκίμια. Και οι δύο αυτές 

(προκαταρκτικές) μετρήσεις ΜΑΕ δείχνουν ότι η μέθοδος είναι αξιόπιστη για την ευρεία 

χρήση της μαζί με τις μετρήσεις βρόχου υστέρησης και ΒΗΝ. Η μέτρηση αυτή δείχνει να 

έχει ευαισθησία στον συγκεκριμένο τύπο χάλυβα.  

 
Σχήμα 8. Μετρήσεις ΜΑΕ για δείγματα που υπέστησαν εφελκυσμό στην πλαστική περιοχή και 

στην συνέχεια αποφορτίσθηκαν και για δείγματα που υπέστησαν ψυχρή έλαση. 

 

6.4. Ενδεικτικές μετρήσεις επιφανειακής μαγνητικής διαπερατότητας 

Η συσχέτιση της παλμικής τάσης εξόδου της αισθητήριας διάταξης μαγνητοσυστολικών 

γραμμών καθυστέρησης (MDL) και της μαγνητικής διαπερατότητας ελέγχθηκε αρχικά με 

την χρήση μιας άμορφης Fe78Si7B15 μαγνητοελαστικής ταινίας. Εφελκύοντας την ταινία 

σε μια μηχανή εφελκυσμού (Instron 100kN) η μεταβαλλόμενη μαγνητική διαπερατότητα 



μετρήθηκε με υστερησιογράφο. Η αλλαγή της τάσης εξόδου οφείλεται στην επιβολή 

μηχανικής τάσης μακράς κλίμακας στην άμορφη ταινία και στις μαγνητοελαστικές 

ιδιότητές της που επιτρέπουν μια τέτοια δραματική αλλαγή τάσης. Για μια ελάχιστη 

απόσταση μεταξύ MDL και αγωγών παλμικού ρεύματος ίσης με 0.1 mm και για ελάχιστη 

lift-off απόσταση μεταξύ MDL και άμορφης ταινίας ίσης με 0.2 mm, η μέγιστη τάση 

εξόδου Vo μελετήθηκε στα ~50 mV. Η διατήρηση αυτής της γεωμετρίας επιτρέπει την 

εκτίμηση της μαγνητικής διαπερατότητας σε μια μικρή περιοχή της άμορφης ταινίας 

κοντά στην τοπολογία MDL και παλμικών αγωγών. Αυτή η μέτρηση αποτελεί και την 

απόδειξη λειτουργίας της διάταξης και της βασικής ιδέας ή και της διακρίβωσης της 

διάταξης με υλικό γνωστών χαρακτηριστικών, δεδομένου ότι τα φερρομαγνητικά υλικά 

παρουσιάζουν παρόμοια αποτελέσματα. Χάλυβας Armco δοκιμάσθηκε σαν το 

αντιπροσωπευτικό υλικό δοκιμών, δεδομένου ότι είναι μονοφασικός φερριτικός χάλυβας. 

Η πλαστική παραμόρφωση των δοκιμίων εφελκυσμού (dog-bones) επετεύχθη με την 

μηχανή εφελκυσμού Instron, όπως αναλύθηκε παραπάνω. Επίσης, ορθογώνια 

παραλληλεπίπεδα από το ίδιο υλικό υπέστησαν ψυχρή έλαση για μεγαλύτερα επίπεδα 

παραμενουσών τάσεων, όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο. Η απόκριση της 

παλμικής τάσης εξόδου της MDL σε συνάρτηση με τη πλαστική παραμόρφωση και τη 

μαγνητική διαπερατότητα απεικονίζονται στο Σχήμα 9. Αυτές οι πρώτες μετρήσεις 

έδειξαν μια καταρχήν αποδεκτή μονοτονικότητα της παλμικής τάσης εξόδου της MDL σε 

σχέση με την πλαστική παραμόρφωση και την διαπερατότητα του υλικού. Σε όλες αυτές 

τις μετρήσεις, η μέγιστη τιμή της παλμικής τάσης εξόδου της MDL, αποτελεί την 

μετρούμενη έξοδο της διάταξης. Ακολουθώντας αυτή τη μεθοδολογία μετρήσεων 

μετρώντας όλη την επιφάνεια του υπό δοκιμή υλικού, είναι δυνατή η μέτρηση της 

ομοιομορφίας της μαγνητικής διαπερατότητας στην επιφάνειά του. Η διάταξη MDL που 

παρουσιάσθηκε έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το πιο σημαντικό από τα 

πλεονεκτήματα είναι η δυνατότητα απευθείας μέτρησης της επιφανειακής διαπερατότητας 

και του επιφανειακού βρόχου υστέρησης. Το πιο σημαντικό από τα μειονεκτήματα είναι η 

εξάρτηση της ευαισθησίας της μέτρησης από την γεωμετρία της διάταξης και μάλιστα 

από την απόσταση αγωγών παλμικού ρεύματος και MDL. 
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Σχήμα 9. Η απόκριση της παλμικής τάσης Vo της MDL συναρτήσει της πλαστικής 

παραμόρφωσης και της μαγνητικής διαπερατότητας 

 

6.5 Ενδεικτικές μετρήσεις με ΤΕΜ 

Στα δείγματα με μηδενική παραμόρφωση οι διαταραχές διατηρούνται σε ένα ελάχιστο 

(Σχήμα 10α). Στο Σχήμα 10β παρουσιάζονται αποτελέσματα μετά την παραμόρφωση από 

εφελκυσμό 5%. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται αυξημένη συγκέντρωση διαταραχών. 

Στο Σχήμα 10γ παρουσιάζονται αποτελέσματα μετά την παραμόρφωση από εφελκυσμό 

στην περιοχή του λαιμού. Παρατηρείται εντονότερη εμφάνιση διαταραχών και δασών 

διαταραχών. Διακρίνονται επίσης διαταραχές διακόσμησης. Στο Σχήμα 11 αντίστοιχα 

δίνονται φωτογραφίες ΤΕΜ από δοκίμια που έχουν υποστεί έλαση. Η αύξηση της 

πυκνότητας διαταραχών είναι ορατή. 



  
Σχήμα 10. Φωτογραφίες ΤΕΜ από δείγματα που έχουν υποστεί πλαστική παραμόρφωση 

   
Σχήμα 11. Φωτογραφίες ΤΕΜ του δείγματος από έλαση με μείωση πάχους 62.5% 

Στην περίπτωση της έλασης η δημιουργία και κίνηση των διαταραχών απεικονίζεται 

δραματικά αυξημένη και χωρίς να χαρακτηρίζεται από κάποια τάση στη διάταξή τους. 

Αντίθετα ακόμη και για 12.5% μείωση πάχους, σχηματίζονται τοπικά δένδρα και 

συστοιχίες κάθετα διασταυρούμενων διαταραχών. Η διαφορά στη δομή και την 

πυκνότητα των διαταραχών για τα δύο είδη παραμόρφωσης αντικατοπτρίζεται ξεκάθαρα 

στα μέγιστα των σημάτων του φακέλου Barkhausen και των βρόχων υστέρησης. 

Αποδεικνύεται δηλαδή ότι ο αριθμός αλλά και η διάταξη των διαταραχών επηρεάζουν 

καθοριστικά τις αποκρίσεις των μαγνητικών μετρήσεων. 

 

6.6 Ενδεικτικές μετρήσεις με Ακτίνες Χ 

Η εξάρτηση της τιμής rms του ΒΗΝ από την συνιστώσα σ11 και σ22  για συχνότητα 

διέγερσης 0.1 Hz απεικονίζεται στο Σχήμα 12. Από τα παραπάνω διαγράμματα προκύπτει 

ότι για συχνότητα διέγερσης 0.1Hz είναι εφικτή η ανιχνευσιμότητα της επιφανειακής 

καταπόνησης που επιφέρει η λείανση στο υλικό και η αντιστοιχία των επιφανειακών 

εσωτερικών τάσεων με τις μαγνητικές μετρήσεις. Τα δείγματα υπέστησαν ηλεκτρική 

στίλβωση και με τον τρόπο αυτό αφαιρέθηκε πάχος 75 μm από κάθε πλευρά του κάθε 

δοκιμίου, γεγονός που είναι υποχρεωτικό για την ανίχνευση των πραγματικών τιμών 

τάσεων [16].  
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Σχήμα 12. Απόκριση rms σήματος Barkhausen με συχνότητα διέγερσης 0.1Hz συναρτήσει των σ11 

και σ22 

 

α β γ 



6.7 Ενδεικτικές μετρήσεις με EBSD 

Τα δείγματα Armco που είχαν υποστεί ψυχρή έλαση μελετήθηκαν με βάση την απόκριση 

περίθλασης οπισθοσκεδαζόμενων ηλεκτρονίων στο ηλεκτρονικό μικροσκόπιο σάρωσης 

(EBSD). Στο Σχήμα 13 δείχνεται η γωνία αποπροσανατολισμού της ανισοτροπίας για 

διαφορετικά επίπεδα μείωσης της διατομής. 






 






  






 







  

Σχήμα 13. Απόκριση γωνίας αποπροσανατολισμού της ανισοτροπίας για διαφορετικά επίπεδα 

μείωσης της διατομής σε χάλυβα Armco που έχει υποστεί ψυχρή έλαση 

Όλες οι παραπάνω μετρήσεις αποτελούν την απόδειξη ότι η προτεινόμενη μεθοδολογία 

που προτείνεται στο προηγούμενο κεφάλαιο αποτελεί το εχέγγυο της βέλτιστης μελέτης 

της συσχέτισης των μαγνητικών ιδιοτήτων των χαλύβων που θα μελετηθούν στο παρόν 

έργο με την στατική και δυναμική μηχανική καταπόνηση στην παρουσία και την απουσία 

θερμικού φορτίου και σε τελευταία ανάλυση την συσχέτισή τους με την μικροδομή του 

υλικού σε επίπεδο διαταραχών και μεγέθους εγκλεισμάτων. 

 

7. Ενδεικτική συσχέτιση δομής - ιδιοτήτων 

Στο Σχήμα 14 δείχνεται η συσχέτιση της μέγιστης γωνίας αποπροσανατολισμού της 

ανισοτροπίας και του συνεκτικού πεδίου του δοκιμίου. Αυτή η γραμμική συσχέτιση 

επιτρέπει την μέτρηση της ανισοτροπίας του υλικού με μη καταστροφικό τρόπο. 

Στο Σχήμα 15 δείχνεται η συσχέτιση της μαγνήτισης κορεσμού και της σκληρότητας του 

δοκιμίου. Τέλος στο Σχήμα 16 δείχνεται η συσχέτιση του θορύβου ΒΗΝ με την μέγιστη 

γωνίας αποπροσανατολισμού της ανισοτροπίας και την σκληρότητα του δοκιμίου.  Οι 

μετρήσεις αυτές δείχνουν τον τρόπο της μέτρησης της μέγιστης γωνίας 

αποπροσανατολισμού της ανισοτροπίας και της σκληρότητας ενός δοκιμίου Armco και με 

τις δύο μαγνητικές τεχνικές 
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Σχήμα 14. Συσχέτιση της μέγιστης γωνίας αποπροσανατολισμού της ανισοτροπίας και του 

συνεκτικού πεδίου του δοκιμίου Armco 

 
Σχήμα 15. Μαγνήτιση κορεσμού συναρτήσει της σκληρότητας του δοκιμίου Armco 

 
Σχήμα 16. Συσχέτιση του θορύβου ΒΗΝ με την μέγιστη γωνίας αποπροσανατολισμού της 

ανισοτροπίας και την σκληρότητα του δοκιμίου 

 
Σχήμα 17. Θόρυβος ΒΗΝ χάλυβα mild steel στην περιοχή συγκόλλησης. Διακρίνεται η θερμικά 

επηρεασμένη ζώνη και η περιοχή της συγκόλλησης 
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