
1. Εισαγωγή

Ελάχιστες από τις άλλες παραγωγικές διαδικασίες

που είναι σε χρήση σήμερα μπορούν να συμβαδί-

σουν με την ολοένα αυξανόμενη χρήση της επιμε-

τάλλωσης εν θερμώ ( η θερμική επιμετάλλωση). Οι

κατασκευαστές μάλιστα εκτιμούν ότι ο ετήσιος ρυθ-

μός αύξησης ανέρχεται στο 20% περίπου.

Μια σύγκριση με άλλες μεθόδους επιμετάλλωσης

δείχνει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τεχνικής του

θερμικού ψεκασμού. Στρώματα μετάλλων αποτίθε-

νται με σκοπό την προστασία ενός δοκιμίου από τη

διάβρωση, με σκοπό την αύξηση της αντίστασής του

στη φθορά κατά την ολίσθηση, την τριβή και τον βομ-

βαρδισμό από σωματίδια, την αύξηση ή τις μονώσεις

του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας καθώς και

της ηλεκτρικής αγωγιμότητας, να βελτιώσει την εξω-

τερική εμφάνιση του δείγματος ή να το αποπερατώ-

σει για περαιτέρω χρήση. 

Η πλειοψηφία των χρησιμοποιουμένων υλικών ψεκα-

σμού (ή καταιονισμού), είναι μέταλλα αλλά – πρό-

σφατα  - οξειδωμένα υλικά κερδίζουν ολοένα έδα-

φος.

Επικαλύψεις με καταιονισμό με φλόγα είναι συνήθως

σκληρότερα αλλά πιο εύθρυπτα και πιο πορώδη από

ότι το αρχικό υλικό στο οποίο έγινε επιμετάλλωση. 

Οι μέθοδοι του θερμικού καταιονισμού που συνήθως

χρησιμοποιούνται σήμερα περιλαμβάνουν:

•Τον καταιονισμό με φλόγα (ή ψεκασμό με φλόγα).

•Τον καταιονισμό τόξου (ή ψεκασμό με φλόγα).

•Τον καταιονισμό πλάσματος (ή ψεκασμό πλάσμα-

τος).

•Τον εκρηκτικό καταιονισμό (ή ψεκασμό).

•Τον καταιονισμό με εκρηκτική ράβδο.

οι ειδικοί στον τομέα γνωρίζουν ότι, από τεχνική άπο-

ψη οι παραπάνω μέθοδοι συμβαδίζουν και δεν συνα-

γωνίζονται η μια την άλλη. Για παράδειγμα αναφέ-

ρουμε ότι καταιονισμός πλάσματος δεν είναι απαραί-

τητα καλύτερος από τον καταιονισμό με φλόγα.

Τα υλικά καταιονισμού χρησιμοποιούνται με τη μορ-
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φή ράβδων ή σκονών. Οι ράβδοι καταιονισμού είναι

δυνατό να χρησιμοποιηθούν και για τον καταιονισμό

με φλόγα και για καταιονισμό τόξου. Η σκόνη καταιο-

νισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για καταιονι-

σμό με φλόγα, είτε για καταιονισμό εκρηκτικής φλό-

γας είτε για καταιονισμό πλάσματος, ανάλογα με το

σημείο τήξης της σκόνης. Μια παραλλαγή σκόνης, το

σύρμα με πυρήνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψε-

κασμό τόξου. Η επιμετάλλωση εν θερμώ, (ή θερμική

επιμετάλλωση) περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

•Προετοιμασία της προς επιμετάλλωση επιφάνειας.

•Την κυρίως επικάλυψη.

•Την τήξη του αποτιθεμένου μετάλλου, εφόσον αυ-

τό κρίνεται απαραίτητο.

•Την επεξεργασία μετά την εναπόθεση του μεταλλι-

κού στρώματος.

•Τον ποιοτικό έλεγχο.

Μια επιμετάλλωση με ψεκασμό ( ή καταιονισμό) συνί-

σταται από γειτονικές λωρίδες που εφάπτονται και

δημιουργούν επάλληλα στρώματα, κάθε ένα από τα

οποία αποτελεί μια συγκέντρωση πεπλατυσμένων

πλακοειδών σταγονιδίων. Αυτή η ετερογενής δομή

αποτελεί χαρακτηριστικό των επικαλύψεων με ψεκα-

σμό. Το σχήμα 1 είναι μια σχηματική παράσταση μιας

τέτοιας επικάλυψης. 

2. Ψεκασμός με φλόγα 

Από τις μεθόδους που μνημονεύτηκαν στην παραπά-

νω λίστα, η μέθοδος ψεκασμού με φλόγα είναι αυτή

που χρησιμοποιείται περισσότερο.

Ταξινόμηση των ψεκασμών με φλόγα:

1. Ψεκασμός με φλόγα με ράβδους (Σχ. 1).

2. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη (Σχ. 2. ). 

2.1. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη χωρίς τήξη.

2.2. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη και με ακολουθούσα τή-

ξη.

2.3. Ψεκασμός με φλόγα με σκόνη και με ταυτόχρο-

νη τήξη.

Το υλικό ψεκασμού (ράβδος ή σκόνη) στο σύστημα

του ακροφυσίου του πιστολιού επιμετάλλωσης με τη

βοήθεια φλόγας οξυγόνου – καυσίμου αερίου και το

λειωμένο προϊόν εκτοξεύεται και προσκρούει πάνω

στο προετοιμασμένο υλικό βάσης, υποβοηθούμενο

από ένα αέριο οδηγό, που είναι συνήθως ο ατμο-

σφαιρικός αέρας. Στην πλειονότητα των περιπτώσε-

ων χρησιμοποιείται ασετυλίνη ως καύσιμο αέριο. Πα-

ρόλο που η μέθοδος ψεκασμού με φλόγα ανακαλύ-

φθηκε πριν από 60 χρόνια υπέστη συνεχείς βελτιώ-

σεις. Οι βελτιώσεις αυτές σχετίζονται με το μέρος

της μεθόδου που λαμβάνει χώρα μέσα στο πιστόλι

ψεκασμού, μόνο κατά ένα μικρό μέρος. Οι περισσό-

τερες βελτιώσεις αφορούσαν του χειρισμούς και την

αξιοπιστία της μεθόδου, παραλλαγές για ειδικές

χρήσεις και πάνω απ’ όλα τη μερική ή την πλήρη μη-

χανοποίηση ή αυτοματισμό της μεθόδου.

Σήμερα έχει γίνει δυνατό να κατασκευασθούν ρά-

βδοι ψεκασμού από μεταλλικά ή μη μεταλλικά υλικά,

ενώ μέχρι τώρα τα υλικά αυτά διατίθεντο με τη μορ-

φή σκόνεων. Το γεγονός αυτό συνέβαλε στη βελτίω-

ση των συνηθισμένων ποιοτήτων των ράβδων, που

κατασκευάζοντο από βιομηχανικά μέταλλα και με-

ταλλικά κράματα.

Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται εδώ, συνίσταται

στην κατασκευή μια ένωσης, ενός κατάλληλου μίγ-

ματος σκόνεως και ενός πλαστικού και στην προώθη-

ση αυτού του μίγματος κατά τέτοιο τρόπο ώστε να

μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα συμβατικό πιστό-

λι ράβδων, δεδομένου ότι στο άκρο του πιστολιού

προσαρμόζεται ένα μεγάλο δακτυλοειδές ακροφύ-

σιο ψεκασμού και ένας ικανοποιητικός αργός μηχανι-

σμός τροφοδοσίας. Οι επικαλύψεις  που γίνονται με

τον τρόπο αυτό συνδυάζουν τα πλεονεκτήματα του

ψεκασμού ράβδων με αυτά του ψεκασμού σκόνης.

Με άλλα λόγια δηλαδή η επικάλυψη χαρακτηρίζεται

από μεγάλη πυκνότητα και χαμηλό πορώδες. Επίσης
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Θερμικές 

επιμεταλλώσεις


